
19 

  

 

BBC micro:bit – så er du i gang - 10 øvelser og inspiration til dine 

første eksperimenter med micro:bit –  af Karin Høgh 

karin@podconsult.dk mob. 21 27 60 92   © copyright Karin Høgh  

Må gerne printes 

8. Send ”telegram” mellem to micro:bits   

I denne øvelse kan I også være to og have hver sin micro:bit.  Plus i alt fire krokodillenæb  farverne 

underordnet.  

2 x BBC micro:bit  

1 x USB-kabel 

1 x Computer eller tablet 

2 x AAA batterier & batteriholder 

4 x krokodillenæb 

Gå til  http://microbit.org/ klik på  ”Let’s code  og påbegynd et nyt Microsoft Block Editor  projekt. 

 Hent to ”if/do -blokke ind fra Logic  og en ”else” i dem begge, som du finder ved at klikke på det blå 

tandhjul i if/do -blokken.  

Alle blokkene skal ind i en  ”forever”-blok. 

 

Den første ”if/do/else  skal bruges til at sende en besked fra en micro:bit til den anden micro:bit, som den 

er forbundet til.    

Hent så en ”button [A] is pressed  fra Input-menuen og sæt den ved siden af if . 

Til ”do” hent så i Pins -menuen en ”digital write (0,1) [1] to pin [P0] -blok. Sæt Pin til  [P1] i den højre 

dialog- boks.  

Hent nu endnu en digital write... -blok ind  ud for else” og ændr også denne Pin 1  [P1] og sæt værdien 

i den venstre  dialogboks til [0], sådan her: 
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Når du nu klikker A-knappen så vil micro:bit sende strøm gennem pin P1.  

Nu skal du fortælle din micro:bit, hvad den skal gøre, når den får en besked fra din  makkers micro:bit, i 

form af den før nævnte strøm. Vi skal lave en simpel telegraf, som når den ene micro:bit modtager en 

besked fra den anden micro:bit, så lyser LED.     

I den anden  if/do/else -blok sæt en [0] = [0] -blok ind fra Logic-menuen.  I den venstre dialogboks 

sætter du nu en ”Digital read pin (0,1) [P0]”-blok og sætter dropdown til P2. 

Ændr værdien i den højre dialogbox til 1. 

 

Nu ved din micro:bit, at når den modtager strøm gennem sin pin P2 fra den anden micro:bit, så skal den 

gøre noget. Fra LED-menuen  tager du en blok, der hedder  plot x [0] y [0]”, og sætter den ud for do  

og så ændrer du værdien i begge dialogbokse til to [2]. 

Ud for ”else  sætter du nu en blok, som hedder ”unplot x [0] y [0] og sætter værdien i begge 

dialogbokse til  [2]. 
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Når din micro:bit får strøm gennem pin P2 vil den blinke i koordinaten X2,Y2.  

Nu kan du compile og overføre denne kode til begge micro:bits.  

Forbind de to micro:bits med krokodillenæbbene. Tag det første og sæt den på GND (Ground) på begge 

micro:bits. Sæt det andet par krokodillenæb til 3V på hver micro:bit.  

Tag det tredje par krokodillenæb og sæt den ene ende til Pin 1 på den første  micro:bit. For bind den anden 

ende til Pin 2 på den anden micro:bit.    

Gør det omvendte med det sidste par krokodillenæb. Altså den ene ende til pin 2 på den første micro:bit og 

den anden ende til Pin 1 på den anden micro:bit.   

Nu kan I kommunikere  dog på en meget simpel måde. Tryk på A-knappen og se, om I forstår hinanden!  
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9. Tyverialarm med buzzer 
Også i denne øvelse skal du bruge både micro:bits pins og LED-displayet.  

Micro:bit har et accellerometer, som har indbygget x-y-z-akse, dvs den registrerer, hvilken retning, 

micro:bit vender.  

Du skal bruge: 

1 x BBC micro:bit 

1 x Micro USB 

1 x computer 

2 x AAA batterier og batteriholder 

2 par krokodillenæb 

1 x buzzer  som denne http://www.podconsultsbutik.dk/buzzer 

Gå til http://microbit.org/ klik på  ”Let’s code og påbegynd et nyt Microsoft Block Editor  projekt. 

Du henter en “Forever”-blok og en “Show string” fra Basics-menuen.  

 

I stedet for “Hello!”-teksten kan du ændre den til "Fingrene vaek fra min microbit!” Denne besked skal køre 

på displayet, mens micro:bit ligger på bordet.  

Men nu skal du sikre dig, at der går en alarm, hvis nogen trods advarslen tager fat i din micro:bit og 

bevæger den.  

For at gøre dét, skal du have data fra micro:bits accelerometer ind i en variabel. 

Hent nu en variabel ind, der hedder ”set item to”, og omdøb ”item” til noget, der giver mere mening. F.eks. 

zmovement. 

Da du skal bruge denne variabel til at registrere bevægelser i z-retningen, så kan du kalde den 

"Zmovement". 

 


