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Bygg og programmer et automatisk 
gatelys  
 

Her beskriver vi hvordan dere kan lage gatelys som slår seg på automatisk hvis det blir mørkt 
ute. Vi bruker en micro:bit både som lyssensor og til å styre lyset. 
 
 

Utstyr 

Man trenger: 

• micro:bit med batteriholder 
• LED (lysdiode) 
• To ledninger med krokodilleklemmer 
• Sugerør e.l. 

 

Kobling 

Det lange beinet til LEDen skal kobles 
til for eksempel P0 på micro:bit. Det 
korte beinet skal kobles til GND 
(jord). Vi skulle egentlig også hatt en 
motstand til å begrense strømmen, 
men micro:bit leverer såpass lite 
strøm gjennom utgangene at det som 
regel går helt fint uten. 
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Så kan en for eksempel bruke et sugerør med passelig 
diameter så det ser litt ut som et skikkelig gatelys. Her kan 
det også brukes papp, kartong eller annet man har 
liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

Programmeringen her er relativt enkel. Vi trenger at den sjekker lysnivået, og hvis dette er 
under en viss verdi så går lyset på. Et forslag er at elevene får et hint om å bruke disse 
blokkene: 

 

https://makecode.microbit.org/_PucKitJ9Agfc 

Deretter må de selv finne ut hvordan dette skal pusles sammen. Gjerne repeter hva det 
betyr med skriv digital 0 og 1. (Strøm av og på). Verdien 50 for lysnivået må tilpasses 
lysnivået i klasserommet, og er noe de må prøve seg fram til. 

Her er et løsningsforslag, men la elevene få prøve litt på egenhånd før de får se det: 

https://makecode.microbit.org/_PucKitJ9Agfc


 
 

 

Side 3 av 5 
 

 

https://makecode.microbit.org/_c9kDEY5fgE7k 

 

 

  

https://makecode.microbit.org/_c9kDEY5fgE7k
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Utvidelse: styring ved hjelp av 
radiosignaler 

De elevene som blir fort ferdige med gatelyset kan få en ekstra utfordring med å bruke 
radiosignaler slik at en lyssensor kan styre mange gatelys. Micro:biten som brukes som 
lyssensor sender ut et radiosignal som mottas av en micro:bit som styrer gatelyset. Her kan 
man lage flere mottaker-enheter og lyse opp hele byen! 

Siden dette sannsynligvis er første gang elevene kommer borti radiofunksjonen til micro:bit, 
kan det være lurt at de skriver av de ferdige programmene. Så kan de heller utforske 
radiostyring videre etterpå. Hva med å fjernstyre BitBoten? 

Programmering av senderen 

Vi bruker den innebygde lyssensoren til micro:biten, og skal programmere den til å sende et 
radiosignal hvis omgivelsene blir for mørke. 

Det første vi gjør når vi skal bruke radiofunksjonen til micro:bit er at vi ved start velger 
hvilken gruppe vi skal bruke, og her kan vi velge fra 0 til 255. Er det flere elever som holder 
på med hvert sitt prosjekt, er det god praksis å bruke forskjellige grupper så de ikke 
forstyrrer hverandre. 

 

 

https://makecode.microbit.org/_YVD7Kb2HhYzY 

 

https://makecode.microbit.org/_YVD7Kb2HhYzY
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Her er det satt opp til å sende verdien 1 hvis lysnivået er mindre enn 3, og ellers skal den 
sende verdien 0. Her må en prøve seg fram litt til hvilket lysnivå som fungerer. 

Vi ser at programmeringen av senderen er ganske lik slik den var når gatelyset stod for seg 
selv. Forskjellen er at i stedet for å skru et lys av og på, skal den enten sende verdien 1 eller 0 
via radio. I tillegg har den en liten pause så den ikke sender radiosignaler hele tiden.  

Det trengs ikke kobles noe til denne micro:biten utenom batteriholder. 

Programmering av mottakeren 

En LED (lysdiode) kobles til med ledninger og krokodilleklemmer, slik som før. Når denne 
mottar et tall via radio, må vi få den til å sjekke om dette tallet er 1. Hvis det er det, skal lyset 
gå på. Er tallet noe annet enn 1, skal lyset være av. 

 

https://makecode.microbit.org/_h9aD41ef20F4 

 

https://makecode.microbit.org/_h9aD41ef20F4

