
Sådan gør du
Denne aktivitet består af tre opgaver: A, 
B og C

A. Overfør et program til micro:bit

1. Tilslut USB-kablet til micro:bit, og tjek at 
computeren nu kan se et drev, der hedder 
“MICROBIT”

2. Gå ind på siden: makecode.microbit.
org/#editor

3. Lav programkoden herunder:

Kommandoen ”show icon” finder du ved at 
klikke på det blå ”Basic”.

4. Klik på Download-knappen nederst til venstre.
    Programmet hentes nu ned på din computer 

– sandsynligvis i en mappe, der hedder 
“Downloads” eller “Overførsler” (alt efter 
hvilken computer du sidder med).

5. Kopier den downloadede kode over på drevet 
MICROBIT.

    Når overførslen er færdig, skal din micro:bit 
meget gerne vise et hjerte på de indbyggede 
LED’er på forsiden af din micro:bit.

Materiale pr. elev
• micro:bit + usb-kabel
• Computer med internet-adgang
• LED-Strip med Neopixel
• LED-Strip med hvide LED’er
• Ledninger med krokodillenæb

Mål med øvelsen
I denne undersøgelse lærer du at bruge en 
micro:bit, og hvordan du programmerer den 
til at styre to forskellige typer af LED-lys.
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B. Tilslut Neopixels    — og få dem 
til at lyse med forskellige farver

1. Sæt krokodillenæb fra Neopixel “GND” til 
“GND” på din micro:bit.

2. Sæt krokodillenæb fra Neopixel “+5V” til “3V” 
på din micro:bit.

3. Sæt krokodillenæb fra Neopixel “Din” til “0” 
på micro:bit.

       

4. Gå ind på siden: 
       makecode.microbit.org/#editor

5. Hent Neopixel-udvidelsen:

Klik på ”Advanced”  — og derefter
”Extensions”.

Søg på ”Neopixel” — og klik så på 
Neopixel-udvidelsen, når den kommer frem.

6. Lav nu følgende kode og overfør den til din 
micro:bit.

7. Overfør programmet på samme måde som før.
       Test programmet ved at trykke på knapperne: 

A, B og på A og B samtidigt.

8. Prøv at skifte farverne ud ved ”strip show color”.
  

C. Tilslut LED—strip – og få dem 
til at lyse i forskellige hvide 
nuancer

1. Sæt krokodillenæb fra LED-strip “GND” til 
“GND” på din micro:bit.

2. Sæt krokodillenæb fra LED-strip “+5V” til “3V” 
på din micro:bit.

3. Sæt krokodillenæb fra LED-strip “Din” til “0” på 
micro:bit

4. Brug samme kode som før, hvor I kan teste de 
forskellige ”Neopixel-farver”

5. Test programmet med knapperne A og B, og 
lav desuden målinger af farvetemperaturen 
(som i undersøgelse 4) i et mørkelagt lokale.
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Test alle ”Neopixel—farver” og udfyld skemaet:

”Neopixel-farve” Målt farvetemperatur (K)

Red 

Orange

Yellow

Green

Blue 

Indigo

Violet

Purple

White

6.     Hvilken ”Neopixel-farve” kan I bruge til at lave det ”kolde” dagslys?

 

7.    Hvilken ”Neopixel-farve” kan I bruge til at lave det ”varme” dagslys?

 


