
Create-osiossa kaikki 
komennot käytössä

Tutustu 
komentoihin, 
tartu 
haastetehtäviin 
ja keksi itse!

mBot



liikekomennot

Liiku ___ (suunta) __ sekuntia nopeudella ___

Kulje ___ (suunta) nopeudella ___

Pyörän pyörimisnopeus. Jos asetat oikean arvoon 100 ja 

vasemman arvoon 255, robotti ajaa pientä ympyrää.
Pysähdy.

Robotti pyörii paikallaan. M1 etuperin, M2 takaperin.

Robotti pyörii paikallaan myötä- tai vastapäivään.

Säätöä robotin liikkumiseen.

🤖  Robotti kaartoi hieman vasemmalle eteenpäin 

kulkiessaan ja säätämällä (servo) sen sai kulkemaan suoraan.

🤖  Robotti kulkee 3 sekuntia 

eteenpäin, kääntyy paikallaan 

vasemmalle 0,8 sekunnin ajan ja 

kulkee eteenpäin 3 sekuntia.
🤖

🥅



Soita sävel (C5-C6) määrätyn ajan (1/8- double)

Valot päälle ____ sekunniksi.

Määritä vasemman ja oikean valon väri. Musta = valo pois.

Valon värien hienosäätöä numeroarvoilla.

Sammuta valot.

Piirrä kuva tai teksti takapaneeliin.

Näytä numero tai luku takapaneelissa. digitaalinen näyttö 
takapaneelissa



este edessä

etäisyys esteeseen

valon voimakkuus

robotti nostetaan

kaasu-sensori

liekki-sensori, havainto tulesta

kosketus-sensori

kosteusmittari

lämpömittari

ultraääni-sensori

kompassi, suunta asteina

ääni-sensori

valon voimakkuus maassa tai sensoreissa (portti 3 tai 4)

mustan viivan tunnistus

valon havaitseminen

etäisyyden mittaaja

viivanseuraaja-sensori



Sense-
osiossa on 
vielä lisäksi 
tällaisia, 
mutta 
emme 
perehdy 
niihin tässä 
oppaassa.

virtakytkin

valosensori

infrapunalähetin

infrapuna- 
vastaanotin

MUUTTUJA

Luo itse tarvitsemasi 
muuttuja ja aseta sille 
tarvittavia arvoja. 
 
Esimerkiksi, jos 
muuttuja on nopeus, 
voit asettaa nopeuden 
muuttumaan vaikkapa 
valon kirkkauden 
määrän lisääntyessä. 
 

Voit myös luoda 
oman lohkon 
tietylle toiminnalle

mBotin emolevy



toisto- ja ehtolauseet

odota ___ sekuntia

toista ___ kertaa  
toiminto ___

toista

jos ___ 
niin sitten toiminto ___

jos ___ 
niin sitten___ 
muuten___

odota, kunnes ___

toista, kunnes ___ 

lopeta toisto / jatka 
seuraavaan kertaukseen

ESIMERKKEJÄ:

Robotti ajaa eteenpäin ja toistaa varoitusääntä. 
Jos vastaan tulee este, se pysähtyy.

Robotti kulkee hitaasti eteenpäin, kunnes 
havaitsee lattialla mustan värin. Silloin se 
hälyttää, ”putsaa lian” ja jatkaa etsimistä. 

 varoittava esteenväistäjä ja nokiputsari

Keksi lisää tehtäviä 
robotille!🤖



MATEMATIIKKA Matematiikkaa voi hyödyntää esimerkiksi 
siten, että jokin asia muuttuu 
laskutoimituksen avulla. 
 
Voisiko mBotin opettaa ajamaan koko ajan 
kasvavaa ympyrää yhteenlaskun avulla? 

Tai toimia etsijänä, joka kasvattaa 
tutkittavaa alaa jatkuvasti




