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Förarbete 

Tre färdigt inbyggda senorer 
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På Micro: bit finns några färdigt 
inbyggda sensorer som är lätta att 
ta i bruk. Nu ska vi bekanta oss 
med tre av dem. 
 
Öppna sidan : 
https://makecode.microbit.org/  
 
Under fliken Input hittar du bl.a. 
följande sensorer. 
 
Ljusnivå  mäter hur starkt ljus 
några leds  på framsidan utsätts 
för. (0 = mörkt, 255 = ljust) 
 
Kompassriktning i grader. 
 
Temperatursensorn är inbygd i 
processorn och kan visa lite för 
varmt om processorn får jobba 
hårt. (- 5° till 50°) 
 
För att visa sensorvärdena behöver 
vi scripten (visa siffra 0) från fliken 
Grundläggande  
 
Nollan byts ut mot en sensor. 
 
 

1. 

1. 

2. 

2. 

https://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/


Övning 1 

Sensorvärden som stapeldiagram 
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Sensorvärdena kan även visas som 
ett stapeldiagram. 
 
Dra in scripten (plot bar graf of 0 
up to 0) från Led fliken. 
 
Byt ut första 0:n mot önskad 
sensor från Input flikenoch skriv in 
maxvärdet för ditt stapeldiagram  
(här max. 40 C) 
 
Temperaturen är 22° och stapeln 
når upp till lite över hälften av max 
40° då hela displayen lyser. 
 
Testa att byta sensor och 
maxvärdet för ditt stapeldiagram. 
 
 
 
 
 

1. 

1. 

2. 

2. 



Övning 1 

Smarta hus 
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En fiffig avändning kunde vara att 
tillverka ett smart hus som styrs av 
en micro:bit.  
 
Dra in skripten (för alltid) från 
Grundläggande och sätt in ditt 
stapeldiagram från förra sidan. 
 
Dra in scripten (om sant då annars 
om) från fliken Logik. 
 
Byt ut “salmiaken” sant mot 
scripten (0 < 0) från fliken Logik. 
 
Byt ut första nollan mot din sensor 
och skriv in 20° C som minimi 
temperatur i ditt hus. 
 
Micro:biten visar att det är 22 ° i 
huset . På nästa sida skall vi  bygga 
in lite till för att starta husets 
värmepump  (en röd  led)  ifall 
teperaturen sjunker under 20°. 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

4. 

4. 



Övning 1 

Vi programmerar värmepumpen 
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Under fliken Avancerat hittas fliken 
Pins. Här kan vi styra alla 20 pins 
som finns på Micro:bit. 
 
Dra in scripten (digitalt skriv pin P0 
till 0) till det övre  tomrummet i din 
logiksats. Ändra 0 till 1. 
 
Upprepa punkt 2 men låt nollan stå 
kvar I scripten. 
 
Dra ner  temperaturen på 
micro:biten, pin 0 blir röd och en 
liten 1:a tänds bredvid den.  
 
Ifall du höjer temperaturen igen 
slocknar ettan och pin 0  blir 
guldfärgad igen! 
 
Då pin 0 lyser röd finns det en  
spänning på 3V i den som kan 
kopplas till  vår värmepump. (en 
röd  lydiod  i vårt smarta  hem) 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 



Övningsuppgifter 

Vi kopplar värmepumpen 
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Koppla in en röd led som här 
symboliserar vår värmepump. 
Leden har två ben, ett längre som 
kopplas till plus (p0) och ett kortare 
ben som kopplas till minus på 
micro:bit (GND) 
 
Använd sladdar med krokodil-
klämmor så lyckas kopplingen lätt. 
 
Då värmen i huset sjunker under 
20° leds ström via pin p0 till leden 
och huset värms upp. Genast då 
temperaturen är över 20° stannar 
värmepumpen. 
 
På vilket smart sätt kunde du 
koppla ljussensorn att styra 
belysningen i ditt hus? 

 


