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Kjøring med ultralydsensor/sonar 

I en smart by må vi ha smarte kjøretøyer som selv kan unngå å gjøre på hindringer eller 
andre trafikanter. Bit:Bot har en ultralydsensor som bruker lydbølger til å oppdage 
hindringer foran seg. Denne teknologien kalles også for sonar, og det fungerer ved at 
sonaren sender ut et ultrasonisk lydsignal, og så måler hvor lang tid det tar før den hører et 
ekko. Jo nærmere noe solid er, jo kortere vil tiden fra lydsignalet sendes ut til mikrofonen 
fanger opp ekkoet være.  Så gjenstår det bare å programmere Bit:Bot til å bremse hvis noe 
kommer i nærheten. 
 

Utstyr 

Man trenger: 

• micro:bit  
• Bit:Bot med sonar 
• Smartby-matte 

 

Bruk av sensorer: 

 Når vi bruker sensorer må vi 
passe på å legge prosessen i en 
«gjenta for alltid» løkke. Hvis vi 
legger koden utenfor en slik løkke 
vil sensoren sjekkes en gang, og 
så være av resten av kjøringen. 
 
Problemet med koden til høyre er 
at den først vil aktiveres når den 
kjøreblokken som er aktiv er 
ferdig. Det vil være problematisk 
om en hindring dukker opp i 
starten av den tredje og siste 
blokken under «når knapp A 
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trykkes» blokken. Bit:bot vil da fortsette fremover i 2 sekunder til før den endelig stopper. 

For å unngå dette må vi bruke 
variabler til å styre farten til 
Bit:Bot. Vi starter med å lage to 
variabler, en som vi kaller «fart 
rett frem», og en som vi kaller 
«fart sving» 

En variabel er en plassholder for 
tall og verdier. Det lar oss endre 
verdier i koden vår, for eksempel 
farten til Bit:bot, ved hjelp av 
sensorer. 

Vi starter med å definere 
variablene slik at Bit:Boten kjører 
som normalt når den starter. 

  

 

 

I «kjørekoden» 
erstatter vi farten, 
med variabelen 
som passer, «fart 
rett frem», eller 
«fart sving».  
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Helt til slutt bruker vi «Hvis betingelsen» til å 
endre farten hvis den oppdager en hindring 
nærmere enn 10cm. Variabelen vil endres 
umiddelbart, og farten vil settes til 0, selv om 
Bit:Bot er midt i en «kjøre-blokk».  

 

 

 

 

https://makecode.microbit.org/_c23djRVpReov 
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