
 

BBC micro:bit Buggy som følger en linje  

 

 
Denne vejledning er skrevet af Rasmus Kragh Wendelbo, som har undervist i gymnasiet i kemi, 
biologi og bioteknologi i over 10 år. Han har fokus på elevernes digitale dannelse og maker-
kompetencer blandt andet gennem arbejde med Arduino og micro:bit. rkw@svendborg-gym.dk 

Buggyen produceres af Kitronik, og It og Leg/Podconsults butik er forhandler af en lang række 
tilbehør til micro:bit. Kontakt gerne Karin Høgh på 21 276092 eller karin@podconsult.dk 

 
 
 



 

Byggevejledning 
 

Værktøj:  
En almindelig lille skruetrækker 
Værktøj til at fjerne isolering fra ledninger 
Loddekolbe og loddetin 
Lille klippetang 
 

Dele i kittet (micro:bit følger ikke med):  
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1. Lodde ledninger på motorer 

 

Fjern isoleringen fra enderne af fire ledninger (rød, grøn, sort og blå), som kommer med kittet. Lod 
den ene ende af hver ledning til hver af de små kontakter, som stikker ud af hver motor. 

Ledning 1 til motor 1 = hvid 
Ledning 2 til motor 1 = grøn 
Ledning 1 til motor 2 = blå 
Ledning 2 til motor 2 = sort 

 

2. Sæt motorer fast på toppen 

 

Kig i kittet og find den plade frem, som buggy’en skal bygges på. Læg mærke til at pladen har en 
top og en bund. Tag to T-formede plastikstykker, og sæt det ene gennem pladen fra bunden, så 
den stikker op på toppen. Sæt det andet T-stykke i et indhak på kanten af pladen. Sæt en lang 
skrue (M3 30 mm) gennem to huller i T-stykkerne og en motor. Sørg for at den hvide pind på 
motoren stikker udad. Sæt en møtrik på enden af skruen. Gentag for den anden motor. 
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3. Sæt motorskjoldet på buggy’en og forbind til motorer 

 

 

 Skru (M3 6 mm) de små fire plastikrør (M3 20 mm) fast ovenpå pladen gennem fire huller i 
halvdelen af pladen med runde hjørner. Læg motorskjoldet ovenpå de fire plastikrør og skru 
skjoldet fast med skruer (M3 6 mm). Hullerne skal passe sammen. 

Forbind ledningerne fra motorerne til motorskjoldet: 
Ledning 1 til motor 1 = hvid: forbindes til ’P12’ på skjoldet 
Ledning 2 til motor 1 = grøn: forbindes til ’P8’ på skjoldet 
Ledning 1 til motor 2 = blå: forbindes til ’P0’ på skjoldet 
Ledning 2 til motor 2 = sort: forbindes til ’P16’ på skjoldet 

Sæt hjul på motorerne. Kontroller at hjulene ikke rammer motorer eller plade, da det kan få 
buggy’en til at køre skævt. 

Næste opgave er at samle PCB (printkort), som gør buggy’en i stand til at følge en linje. På 
printkortet er der tegnet, hvor hver komponent skal sidde. Alle komponenter skal sidde på samme 
side, og loddes på den anden side af printkortet. 

 

4. Sætte modstande på 
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Find de seks modstande og lod dem på printkortet 

På printkortet Værdi Farvekode 

R1, R2, R8 & R9 470Ω Gul, lilla, brun 

R3, R4 2,2kΩ Rød, rød, rød 

Se hvordan her: https://1drv.ms/v/s!ArSkGXUvfE981H7kdA3Gsv3_-VJt  

 

5. Lod IC-holderen på 

 

NB: buen i den ene ende af IC-holderen (rød cirkel ovenfor) skal vende samme vej som buen på 
printkortet (rød cirkel nedenfor).  
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6. Lod potentiometeret på 

 

Lod den variable modstand, R7, på printkortet. 

Lod lysfølsomme modstande (LDR) på R5 og R6. 

 

 

 

 

7. Lod de røde LED’er på 

NB: der er forskel på benene på en LED. En LED er rund set oppefra, på nær et lille stykke, som er 
lige. Sørg for at det lige stykke er parallelt med det lige stykke på printkortet ved LED3 og LED4 
(rød cirkel nedenfor):  
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NB. De røde LED’er skal bøjes og pege fremad! 

 

8. Lod de farveløse LED’er på LED1 og LED2. 

 

NB. Der er forskel på de to ben på en LED. 

 

9. Sæt chip i IC-holderen 

 

Placer LM358 op amp IC-chippen i IC-holderen (U1). Sørg for at buen på chippen er i samme ende 
som buen i holderen. 

 

10. Lod ledninger på printkortet 

 

Lod ledningerne på printkortet: 

Out 1 = Blå 
Out 2 = Gul 
+v = Rød 
0v = Sort 

NB: Kittet indeholder en klods til ledningstilslutning. Den skal ikke bruges, da den vil støde mod 
underlaget når buggy’en kører. 
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11. Sæt printkortet fast under buggy’en 

 

Sæt de fire sekskantede plastikrør fast med møtrikker på printkortet. Møtrikkerne skal sidde på 
printkortsiden med komponenterne. Skru (M3 skruer) printkortet fast på undersiden af pladen, så 
komponenterne på printkortet vender ned mod jorden. 

Før de fire ledninger fra printkortet gennem et hul i pladen og op til motorskjoldet. Forkort evt. 
ledningerne. 

12. Forbind printkortet med motorskjoldet 

 

'Out 1' (Blå) forbindes til 'INPUT2 - P2' terminal.  

'Out 2' (Gul) til 'INPUT1 - P1' terminal.  

'+v' (Rød) til 'INPUT1 - 3V' terminal.  

'0v' (Sort) til 'GND' terminal. 
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13. Sæt batteriboks fast og tilslut til motorskjold 

 

Tag batteriboksen frem og bemærk at der er en on/off knap på den ene side. Brug et stykke 
dobbeltklæbende tape fra kittet til at sætte batteriboksen fast mellem motorerne, så on/off 
knappen er opad.  

Forbind den røde ledning fra batteriboksen til POWER + RED på motorskjoldet og forbind den 
sorte ledning til POWER – BLACK på motorskjoldet. 

14. Sæt tredje hjul bunden  

 

Hvis kuglen er i holderen, så tag den ud med en lille skruetrækker, og sæt holderen (og evt. 
forhøjende plader) fast på bunden med 2 skruer (M3 6 mm) og møtrikker. 

Hvis buggy’en ikke bliver nogenlunde vandret, kan der bruges en af de små plader, som kan 
forhøje det tredje hjul.  
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15. Hent koden og overfør den 

Sæt micro:bit’en i motorskjoldet, med siden med de fem huller nedad. Det er ikke afgørende 
hvilken side af micro:bit’en der vender fremad. Forbind Micro:bit til computer med et USB-kabel 
(bluetooth er også muligt). 

Koden til buggy’en kan hentes her: https://www.microbit.co.uk/app/#pub:lapexp. Klik ’Edit’ og 
derefter ’compile’ for at gemme koden som .hex fil. Overfør .hex filen til Micro:bit’en fx på 
computer via  ”File Explorer” (Windows) eller ”Finder” (Mac). 

 

16. Test buggy’en 

Lav en sort linje (min. 2 cm bred) med sort tape eller tusch på en lys baggrund.  

Fjern USB-kablet fra Micro:bit. Sæt batterier i batteriboksen (4 stk AA) og tænd den. Sæt buggy’en 
så den kører hen mod den sorte linje. Buggy’en skal følge linjen.  

Hvis den ikke gør det, kan det være den skal justeres med dreje-modstanden i printkortet eller der 
er en løs forbindelse et sted i kredsløbene fx lodningen af motorer. Lyssensorerne (LDR) skal evt. 
have en skærm på, som udelukker andet lys fra omgivelserne.  

 

 

 

It og leg har udgivet en ebog med øvelser på dansk.  

Den er gratis og kan hentes på dette link 

http://podconsult.dk/microbit/BBC_microbit_ebog_it-og-leg.pdf 

 

 

 

 


