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Kom i gang med uHandbit
Saml din uHandbit

Selve hånden er samlet ved levering. 

Du skal selv samle fundamentet – en fod om du vil – hånden kan stå på og arbejde.

HiWonder har lavet en række videoer om uHandbit. Den første handler om at samle uHandbit.
Du finder videoen på Youtube: https://youtu.be/hJPVcx-YKUM 

Bemærk! 
I videoen er der en enkelt lille fejl. Ca. 20 sek. Inde i videoen sættes en plade på forsiden af pladen med 
servoen. DET ER VIGTIGT at den plade der sidder foran, er pladen med en række huller ca. midt på – ud 
over de huller du skal bruge til at skrue pladen fast.

Sådan ser det ud i videoen:

Sådan burde det have set ud:
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Hullerne i pladen kan senere bruges til at montere sensorer foran hånden.

Der følger en pose med skruer og møtrikker med. Der er mange skruer og det kan være en fordel at lægge 
dem i en tallerken eller en skål for at holde styr på dem.

                                            

Kommer du til at sætte dem forkert sammen, kan du forsigtigt skrue fronten og en anden side-plade ud og 
bytte dem om. Men det er MEGET nemmere at gøre det rigtigt fra starten.
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For fastgørelse af udvidelseskortet til skinnen på fundamentet se denne video:

https://youtu.be/U3bYDXgPqdA 

 

For fastgørelse af eksterne sensorer (farve og ultralyd) på fundamentet; se denne video

https://youtu.be/oHgD5IPslHc 
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Kobl hånden og fingrene på udvidelseskortet

Når hånden er samlet, er det tid at sætte ledningerne fra hånden og de 5 fingre på det medfølgende 
udvidelseskort. Dette er ikke helt tydeligt på videoen ovenfor. Så se mere om det i det næste afsnit.

På billedet nedenfor ses udvidelseskortet og de forskellige komponenter og indgange. Håndens og 
fingrenes servoer kobles til de 6 servo porte nederst under edge-connectoren.
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Hver servo forbindes via et nummereret stik, der matcher servo portene. F.eks på billedet ID 6.

                                      

VIGTIGT!

Ledningerne forbindes modsat på de to sider, så den gule ledning (For hånden er dette den hvide ledning) 
vender ind mod midten i begge rækker. Se billedet nedenfor.
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Godt at vide i øvrigt

Kontakten
Med kontakten imellem servoernes stik tænder og slukker du for batteriet.

Strøm til udvidelseskortet
Usb-stikket der ses i baggrunden på billedet ovenover kan kun bruges til at lade batteriet op. Hvis 
sensorerne ikke virker, bør du lade batteriet op via USB-stikket, da det er batteriet, der forsyner Micro:bit 
og sensorer med strøm.
Batteriet sættes i holderen på bagsiden og lades op ved brug af USB-kabel. Under ladning lyser en rød LED 
ved siden af stikket. Når batteriet er fuldt ladet, lyser en grøn LED konstant. Kontakten skal stå på ”off” 
under opladning. Brug kun et genopladeligt 18650 ION LITHIUM batteri i batteriholderen på bagsiden af 
boardet.
Skift batteriet ved vedvarende forsøg på at oplade uden held eller ved synlige beskadigelser af batteriet.

Strømforsyningen der isættes med dc-stik i modsatte side af boardet forsyner servoerne i hånden med 
strøm. Batteriet oplades ikke gennem denne strømkilde.

Se billeder næste side.
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Micro:bit
Micro:bit sættes i edge-connectoren og programmer lægges over via bluetooth eller via usb-kabel direkte 
til Micro:bit. Hiwonder anbefaler at fjerne USB-kablet igen når programmet er lagt over og kun anvende 
batteri og dc-power.

Sensorer til uHandBit
Der medfølger 2 eksterne sensorer – en ultralydssensor og en farvesensor. På udvidelseskortet sidder 
yderligere en lydsensor.

De eksterne sensorer kan fastgøres til den forreste plade med et par skruer. Evt. kan du selv bore andre 
huller i akrylpladerne til fastgørelse. Der medfølger 2 kabler (4 pin sorte ledninger) med stik, der passer til 
porte (expansion ports) på udvidelseskortet.Farvesensor bør ifølge HiWonder altid anvende port 4 (hvilket 
også anvendes i deres kodeeksempler)
Ultralydssensor sættes i port 2 i deres kodeeksempler.
Herudover kan du selvfølgelig bruge Micro:bits egne sensorer som du har lyst.

F.eks. kan du lege med at bevæge hånden gennem bevægelser og sensorer med en ekstern micro:bit, som i 
dette eksempel: https://www.instagram.com/p/CIG0hbFBx8p/ 
Kontakten på udvidelseskortet skal stå på ”On” under brug. Rød LED ved siden af kontakten skal lyse ved 
”on”. Lyser LED ikke skal batteriet oplades.

Udvidelse til Makecode

HiWonder har lavet en udvidelse til Makecode. Kopier og sæt dette link ind i søgefeltet under udvidelser: 
https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit 

Når du har hentet udvidelsen ind i Makecode finder du en ny kategori: STARTBIT
Bemærk i billedet på næste side scrollbaren til venstre. Der er mange klodser at vælge til forskellige 
funktioner.

mailto:karin@podconsult.dk
https://www.instagram.com/p/CIG0hbFBx8p/
https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit


BBC micro:bit og tilbehør sælges
hos Karin Høgh karin@podconsult.dk 

Kom i gang med 3 eksempler

Grib bolden:
Koden gør brug af afstandssensoren og får hånden til at lukke og åbne, når der registreres en bevægelse 
foran hånden. Koden er oprindeligt fra HiWonders manual; Grab the oject by ultrasonic sensor 
Remix koden på Makecode her: https://makecode.microbit.org/_Ej6cueJh04vr 

Sorter farve:

Koden gør brug af farvesensoren og får hånden til at sortere mellem 3 farver. (ret selv farver til dine egne 
farver) Brug evt. tre små bolde i forskellige farver. Koden er oprindeligt fra HiWonders manual. Se link 
ovenfor.
Remix koden på Makecode her: https://makecode.microbit.org/_LbMTvxLDqYh2 

Grib og Slip – Brug lyd

Koden gør brug af buzzeren og ultralydssensoren til at give hånden en bold og få den til at slippe den igen, 
når du klapper. Koden er oprindeligt fra HiWonders manual. Se link ovenfor.
Remix koden på Makecode her: https://makecode.microbit.org/_28Xg6kFpJLwq 

Find manual og tutorials med kodeeksempler (på engelsk) her:
https://drive.google.com/drive/folders/1yzmcTXSesi08zIu9PEY2NkUwoohvjOte 
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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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