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Perusasioita Geobotin ohjelmoinnista
Tällä ohjelmalla opimme lisää geometriaa yksinkertaisen Legorobotin avulla. Kaikkiin 
tehtäviin tarvitset ainoastaan kaksi ohjelmatyökalua, moottorin ohjaus ja silmukka.

Moottorin ohjaustyökalu ohjaa robotin kahta moottoria niin että robotti joko 
ajaa suoraan eteenpäin tai kääntyy ohjelmasi mukaan. Jos ohjelmoit niin 
että moottorit pyörivät eri tahtiin tai eri suuntaan, saat robotin kääntymään 
joko vasemmalle tai oikealle.

Saat robotin liikkumaan eri pituisia matkoja, jos säädät moottorin toimimaan tietyn ajan tai 
tietyn määrän rotaatioita = pyörähdyksiä

Silmukan (Toisto-työkalu) avulla saat robotin toistamaan samaa liikettä 
monta kertaa eikä ohjelmaan tarvitse asettaa useita moottoreita peräkkäin.

1. Suora ja matka

1. Kokeile montako senttimetriä robotti ajaa yhdellä rotaatiolla alkuperäispyörillä 
asennettuna. Pistä luku talteen ja tee sama testi kaikilla kolmella pyöräparilla. Muista 
hienosäätää kynä niin että se varmasti piirtää kun vaihdat pyörät. Mikä on piirtämäsi 
kuvan oikea nimi? Miksi luvut muuttuivat?

2. Ohjelmoi robotti ajamaan tarkalleen seuraavat matkat. Muista tehdä aloituspiste.        
A) 51 cm  B) 15 cm  C) 79 cm

3. Tee oma tehtävä kaverille. 

2. Ympyrä, halkaisija ja säde

Ensimmäisessä tehtävässä totesimme että pyörien halkaisija määrää 
robotin ajaman matkan jokaista kierrosta kohden. Hienon ympyrän piirtäminen vaatii 
tarkkaa hienosäätämistä sekä ohjelmassa että kynän asennossa.

4. Ohjelmoi robotti piirtämään ympyrä. Mittaa ympyrän halkaisija ja määrää ympyrän 
keskipisteen. Miten voit määrittää ympyrän kehän pituuden robotin avulla?

5. Hienosäädä edellistä ohjelmaa niin, että robotti ajaa koko ympyrän ja piirtää sen 
halkaisijan ja pysähtyy keskipisteessä.

6. Tee sama tehtävä uudestaan, mutta niin että robotti piirtää tuplasti isomman ympyrän.

3. Kulmat

Huomaa, että se kuinka monta astetta moottorit pyörivät, ei tarkoita samaa kuin se kuinka 
monta astetta robotti kääntyy.



7. Ohjelmoi robotti piirtämään suorakulma.
8. Ohjelmoi robotti piirtämään terävä kulma (alle 90 astetta)
9. Ohjelmoi robotti piirtämään tylppä kulma ( yli 90 astetta)
10.Ohjelmoi robotti piirtämään kulma,  joka on tasan 100 astetta.

4. Nelikulmio, neliö, suorakulmio ja monikulmio

Kun ohjelmoit tämän tehtävän ehdotan että käytät Toisto-komentoa. Säädä Toisto-komento 
laskeeman  kertoja ja määrää montako kertaa sen pitää toistaa ne komennot mitä olet 
laittanut Toisto-komennon sisään.

11. Ohjelmoi robotti piirtämään nelikulmio. Mikä on sen piiri?
12.Ohjelmoi robotti piirtämään neliö, jonka sivu on tasan 34 cm.
13.Ohjelmoi robotti piirtämään suorakulmio, jonka sivut ovat tasan 17cm ja 51cm.
14.Ohjelmoi robotti piirtämään viisikulmio, kuusikulmio ja kahdeksankulmio. 

5. Tasasivuiset, suorakulmaiset ja tasakylkiset kolmiot

Kun ohjelmoit tämän tehtävän ehdotan että käytät Toisto-komentoa. Säädä Toisto-komento 
laskeeman  kertoja ja määrää montako kertaa sen pitää toistaa ne komennot mitä olet 
laittanut Toisto-komennon sisään.

15.Ohjelmoi robotti piirtämään tasasivuinen kolmio.
16.Hienosäädä edellistä tehtävää niin, että kolmion sivut ovat tasan 30 cm.
17.Ohjelmoi robotti piirtämään kolmio, missä kaksi janaa 17 cm ja 34 cm kohtaavat 

toisensa suorassakulmassa. Miten pitkä kolmas sivu on? Mikä on kolmion piiri?
18.Ohjelmoi robotti piirtämään tasakylkinen kolmio. Kuinka pitkä kolmas sivu on?
19.Hienosäädä edellistä tehtävää niin, että kolmas sivu on ....

6. Piiri ja pinta-ala

20.Millä piirtämistäsi kuvioista on isoin/pienin pinta-ala?
21.Montako neliösenttimetriä on niiden pinta-alat?
22.Miten voit lukea kuvion pinta-alan suoraan sen piirtämästä ohjelmasta?


