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Kom i gang med MiniBit
1 Saml din MiniBit
Chassiset på din MiniBit er samlet ved levering med batteriholder, edge-connector, NeoPixels og 2 motorer 
til hjulene. I æsken ligger herudover 2 hjul, en ultralydssensor og en holder til pen, der kan skrues fast på 
chassiset mellem hjulene – bag batteriholderen.

Unboxing MiniBit

  

Montering af hjul og sensor

Hjulene klikkes på de 2 aksler fra motorerne på siden af chassiset. Akslen har en flad side, der matcher 
hullet i hjulet. 

Sensoren sættes blot ned i holderen foran, der passer til stikket på sensoren.

Montering af penneholder

Monter først de to afstandsmøtrikker med en skrue på hver side af hullet i den lille blå skive.
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Herefter ”stilles” skiven med de to afstandsmøtrikker ned på chassiset, hvor der er et hul i samme størrelse. 
Fra bagsiden skrues de to afstandsmøtrikker til chassiset med de to sidste skruer, so penneholderen sidder 
fast.. 

  

Afslut med at sætte 3 AA batterier i batteriholderen. Med tænd/sluk knappen på siden af batteriholderen 
kan du styre strømmen til alt på chassiset – også Micro:bit.
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2. Forbind MiniBit til din Micro:bit
Indsæt Micro:bit i edge-connectoren på din MiniBit. Micro:bit skal vende med displayet bagud, når den er 
sat ned i edge-connectoren.

       

OBS!

Vær opmærksom på at du skal bruge et usb-kabel til at lægge programmer over på Micro:bit i edge-
connectoren, med mindre du programmerer din Micro:bit via bluetooth.

3. Kodning af MiniBit i Makecode
Åben makecode.microbit.org og start et nyt projekt.
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Gå i AVANCERET  UDVIDELSER (engelsk: ADVANCED  EXTENSIONS)

Hent udvidelsen MiniBit – søg på ordet, hvis ikke du ser den i samlingen.

Klik på ikonet for at hente pakken ind i Makecode. Du ser nu en ny kategori i rækken af blokke: Minibit.

      

Blokkene er sorteret i kategorier p.t. motorer, sensorer, LED og en ”more” med mere avancerede 
funktioner.

På de kommende sider får du et par eksempler at komme i gang med.
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1: Leg med LED på MiniBit.

Vi starter med nogle forskellige måder at bruge de 4 (NeoPixel kompatible) LED, der sidder foran på 
chassiset. Dem styrer du selvfølgelig med blokke inde fra MiniBit/LED.

Fra starten vil LED brightness være sat til 40, hvilket giver et rigeligt lys allerede. Du kan indstille lysstyrken 
(brightness) mellem 0 og 255, men vær opmærksom på at fuld styrke både tager mere strøm, er hårdere 
ved LED og er hårdt for øjnene at se på. 

I denne første øvelse fokuserer vi på at lave nogle forskellige opstarts-sekvenser med de 4 LED:

1 Start med at blinke med 3 farver

En hurtig lille øvelse til blot at se om der er hul igennem til alle LED. Lav en lille blok som vist nedenfor. De 
blå klodser finder du under ”Grundlæggende” og de orange under Minibit/LED.
Den orange klods vil altid starte med ”Red” for rød. Du kan ved at klikke på pilen vælge en anden farve.

Prøv selv at sætte flere farver ind i sekvensen ved at tilføje flere LED klodser ind og en pause.

Giv dit projekt et navn og gem programmet på Micro:bit 
– f.eks. ved at gemme det på computeren og overføre det via filhåndteringen.

En nemmere måde at gemme ofte på er at ”parre” Micro:bit med Makecode.

1. Forbind Micro:bit til computeren via usb-kabel.

2. Klik på tandhjulsikonet i højre side af skærmen og vælg ”Pair device”
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2. Vælg ”pair device”

3. Vælg den Micro:bit du vil parre med.

4. Klik på ”Download” eller ”Hent”

Fordelen ved at parre din Micro:bit er at mens du prøver dig frem, kan du blot downloade dine ændringer 
direkte til Micro:bit uden at ende om med virkelig mange udgaver af samme projekt på computeren også. 

HUSK!

Intet bliver gemt på computeren, når du parrer. Gem derfor en kopi, hver gang du har noget, du gerne vil 
kunne genbruge eller arbejde videre med via ”save” knappen ved siden af titelfeltet.
Som hovedregel gemmes også en cache fil, men denne følger ikke med til andre computere og den slettes 
ind i mellem ved forskellige handlinger.

Bruger du bluetooth til at programmere parrer du din enhed med Micro:bit og downloader direkte på 
Micro:bit uden usb-kabel. Denne proces minder meget om processen ovenfor med parring.
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Leg videre med LED.
Du kan gøre denne sekvens en smule mere avanceret ved at lade den gentage sig selv et antal gange. 
Nedenfor ser du nogle forskellige veje til at få MiniBit til at blinke på forskellige måder.

  

LED er nummereret 0-3 både i koden og på chassiset, så du kan se, hvilken LED du påvirker med koden. I 
eksemplerne ovenfor bruges en klods der styrer ”ALLE” LED eller vi bruger et index fra 0-3. Du kan også 
finde en klods, hvor du kan angive hvilken LED du vil have til at lyse i hvilken farve.
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Prøv selv at lave de forskellige scripts ovenfor og se forskellene på den måde din MiniBit blinker.

Under fanen ”more” finder du også andre klodser, du kan bruge til at styre LED og deres farver.

2: Få din MiniBit til at køre rundt

Hjulene styrer du med MOTORS blokkene under MiniBit.
Du kan selvfølgelig lægge en opstarts-sekvens ind i ”ved start” blokken også, men nedenfor gør vi det i ”for 
altid” blokken.

Lad os starte med blot at få noget bevægelse i MiniBit; Find ”drive at speed” blokken fra Minibit/motors. 

Fra starten er den sat til 600 ”for” 400 (ms). MiniBit vil derfor køre frem med en fart på ”600” i 400 
millisekunder. Hvis klodsen ligger i ”for altid” vil MiniBit derfor blive ved med at køre frem.

Nedenfor er klodsen blevet duplikeret og værdien 600 i klods nr. 2 er ændret til – 600. 
Prøv at lave samme kode og se hvad der sker når du lægger koden over på din Micro:bit, der sidder i 
MiniBit. Tip: sørg for at der er lidt plads at bevæge sig på.

Leg selv videre med at ændre værdierne i de 2 klodser. Hvordan påvirker en øget fart på kortere tid din 
MiniBit – eller omvendt en lavere fart over længere tid?
Farten kan sættes til et sted mellem -1023 (fuld fart tilbage) og 1023 (fuld fart frem). Sættes farten til 0 
stopper begge motorer. 

Lad os prøve en anden version, hvor vi får de to hjul til at køre hver for sig. I det næste eksempel vil MiniBit 
slingre derudaf, fordi hjulene noget af tiden stopper og kører på skift. I koden bruges også en række 
pauseklodser. Du kan evt. prøve først uden pauserne og se, hvad der sker med din MiniBit. 

I slutningen af koden indsættes en ”Stop with”, klods, hvor der er 2 muligheder. 
”No Brake” giver MiniBit en lidt længere stoptid. Højere fart giver længere bremsetid.
”Brake” gør at MiniBit stopper med det samme – uanset fart.
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Prøv at lave koden og leg med hastigheden og de to muligheder for at stoppe.

Herfra kan du prøve at lege videre med mulighederne for at manøvrere med de to hjul. Lav f.eks. en bane 
på gulvet og forsøg dig frem med hvor lang tid MiniBit skal bruge ved forskellige hastigheder for at nå hen 
over en strækning. Det kan du så bruge til at programmere ”baner” ind i din kode, med forskellige vinkler 
på sving.

Udforsk selv de andre blokke i kategorien ”motors”.

3: Brug sensorer til at styre din MiniBit.

I pakken ligger en ultralydssensor – lige som dem flagermus bruger – som skal sidde foran på MiniBit.

Under kategorien MINIBIT/SENSOR finder du den klods der anvendes i næste eksempel, hvor vi får MiniBit 
til at bakke, hvis noget er lige foran den.

Koden ender med at se sådan ud:

Først laver du en variabel og kalder den afstand.

Klodsen ”sæt afstand til 0” sætter du ind i ”for altid” blokken.

Hent så den ovale klods ”read sonar as” fra MINIBIT/SENSOR

Denne klods skal sættes ind, hvor der står nul i variablen afstand. Se billede ovenfor.

Fra LOGIK skal du bruge 2 klodser:

”0=0” rettes til og sættes ind i ”hvis sand så” klodsen som i billedet ovenfor med den færdige kode.
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Den røde brik ”afstand” finder du under variabler. Den skal ind i feltet med det første 0.
Logikken bliver derfor ”Hvis afstanden er lig med eller mindre end 2 cm – så…..”

Nu mangler vi blot at fortælle i koden, hvad der så skal ske. Det gør du ved at lægge en klods fra motorer 
(som du allerede kender fra før) ind i betingelsen ”hvis sand så”.

Når du har lavet koden, kan du lægge den over på Micro:bit og se om MiniBit bakker som forventet.

Leg selv videre med at få MiniBit til at køre, dreje og hvad der ellers falder dig ind, når sensoren registrerer 
noget foran. Leg også med at øge eller mindske afstande.

Husk også Micro:bits egne sensorer

Du kan gå igennem Micro:Bits egne sensorer og bruge dem til at styre din MiniBit.

Prøv f.eks. at lave det næste eksempel og brug lyssensoren i Micro:Bit i din kode. Lysniveau er allerede en 
variabel (selv om den er lilla og du finder den inde under INPUT.

Leg selv videre med f.eks. at bruge kompasretningen, eller acceleratoren i Micro:bit til at få MiniBit til at 
gøre noget forskelligt.

Line Follow Modul

Du kan tilkøbe et Add-on: Line Follow modul, som du kan skrue fast på undersiden af Mini:bit.

I udvidelsen til Mini:bit på Makecode, kan du under Sensors finde klodser, du kan bruge med Line-Follow 
modulet.
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Leg videre med komponenter og pen

På siderne af chassiset kan du koble flere eksterne komponenter til din MiniBit. Måske skal du koble en 
højtaler på, så MiniBit kan give lyd fra sig. Eller du kan sætte en lydsensor på og lade den trigge MiniBit til at 
køre, når du klapper.

Sætter du en pen a la ”Sharpie” eller lignende i penneholderen kan du få MiniBit til at tegne mens den 
kører rundt. Det kan give nye udfordringer til at kode din MiniBit til at tegne bestemte figurer og mønstre.

Hvordan kan du få MiniBit til at tegne en cirkel? En Firkant? En stjerne? Et hus? 

Denne guide er produceret og gennemprøvet i praksis af Sophie Hovdekorp, Kodesmart.dk i samarbejde med Micro-
bit.dk.
Du er velkommen til at printe den ud, distribuere den, remixe den og bygge videre på arbejdet, så længe du krediterer 
os for det oprindelige værk. 
For eksempel ved at skrive: Tak til Sophie Hovdekorp og Micro-bit.dk for materialet. 
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