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LDC 1.8 tommer – Micro:bit 
 

Til denne opgave skal du bruge en micro:bit og et 1.8 tommer LDC, som du kan købe her 
h�ps://www.podconsultsbu�k.dk/1-8-tommer-farveskaerm-�l-micro-bit 

Opsætningen kan du se herunder: 

Til det skal du bruge den gamle editor af makecode. Den kan du 
finde her:  h�ps://makecode.microbit.org/v0  

Du skal ind og �lføje en pakke under avanceret. 

Når du har klikket på ”�lføj pakke” så kommer der en pop op 
hvor du skal søge på en pakke.  

I de�e søgefelt skal du sæ�e den her linje ind: 
h�ps://github.com/waveshare/WSLCD1in8 . 

Så klikker du på kassen der hedder LCD1in8. De�e giver dig 
adgang �l blokkene for skærmen. 

Nu kan du programmere skærmen.  

Du har fået en ny kategori som hedder LCD1IN8. 

 

  

Her skal du finde de blokke som er �lsvarende �l dem nedenfor og sæ�e dem ind i ”ved start”: 

   
   

         

https://www.podconsultsbutik.dk/1-8-tommer-farveskaerm-til-micro-bit
https://makecode.microbit.org/v0
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 Den første blok er en blok som gør at du kan 
bruge skærmen. 
Den anden blok sle�er alt på skærmen og gør 
den klar �l at blive programmeret. 
Den tredje blok sæ�er baggrundsbelysningen 
�l en bestemt styrke. 

Nu har du sat grundelementerne �l selve 
koden.  
Nu skal du �l at få skærmen �l at vise en 

cirkel. 
De�e gør du ved at finde blokken der hedder ”Draw Circle” og placere den i enten ”for al�d” eller 
”ved start”. 

 
Denne blok styre hvor på X og Y 
koordinatoren på skærmen cirklen skal 
tegnes, hvor stor radius den skal have, 
hvilken farve og om den skal være tom eller 
fyldt ud. 

For at give cirklen en bestemt farve, skal du 
finde blokken der hedder ”WHITE”. 

 

 

 

Denne blok skal så �l blokken med cirklen. 

Du kan eventuelt sæ�e farven �l andet end hvid 
så den rent fak�sk kan ses på skærmen. 

Nu mangler du kun blokken, der skal få det �l at 
vises på skærmen. Til de�e skal du bruge blokken 
som hedder ”Send display data”. 
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Den skal så ned e�er det du gerne vil 
vise. 

 

Den færdige kode kan se sådan her ud: 

 

 

 

   
   

         


