
Zestaw światło i dźwięk
           do mBota

Przykładowe programy znajdziesz na: 
http://learn.makeblock.com/en/mbot-add-on-packs/
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Wprowadzenie

Zestaw światło i dźwięk do mBota pozwoli Ci na zbudowanie wielu interesujących robotów.
W instrukcji znajdziesz trzy przykładowe konstrukcje: 
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Dwa czujniki światła umieszczone po bokach 
mBota mierzą intensywność światła. Kiedy do 
lewego czujnika dociera więcej światła niż do 
prawego, robot skręca w lewo. Kiedy do prawy 
czujnik jest bardziej oświetlony robot skręca w 
prawo. Kiedy natężenie światła w obu czujnikach 
jest równe, robot pojedzie prosto. W ten sposób 
mBot może znajdować źródło światła i podążać 
w jego kierunku.

Robot światłolub

 

Elementy mBota mogą służyć do budowy 
różnych ciekawych urządzeń. Lampa biurkowa 
wykorzystuje moduł LED RGB. Rolę wyłącznika 
może pełnić np.. czujnik linii, możesz też 
wykorzystać czujnik dźwięku do sterowania 
lampą.

Sprytna lampa na biurko

 

Dodaj „ogon skorpiona” do Twojego mBota i 
wyposaż go w świetlne żądło. Środek ciężkości 
robota przesunie się do tyłu, dzięki czemu robot 
będzie łatwiej unosił głowę poruszając się w 
interesujący sposób.

Robot skorpion

Lista elementów

Tabela śrub i nakrętek (1:1)

2×   Czujnik światła 2×   Belka0808-072

2×   Belka0824-080

1×   Płytka 45°   

1×   Moduł RGB LED

1×   Czujnik dźwięku

2×  RJ25 kabel-35cm   

1×   klucz M5+M7 

9×          Nakrętka M4

4×          Śruba M4*8

9×          Śruba M4*14

5×          Śruba M4*22

4×   Podkładka 4*7*3mm   
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Jak używać narzędzi

Końcówka do śrub Inbus
Końcówka do 
śrub i wkrętów Ph

Dokręcaj w prawo 
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Nakrętki przytrzymuj 
kluczem

Czujnik światła

Dane techniczne czujnika:
Napięcie zasilania: 5V DC

Temperatura pracy: -30°C～ 70°C

Wymiary modułu: 52 x 24 x 18 mm (D x S x W)

Sygnał wyjściowy: analogowy

Zwracane wartości :  od 0 (całkowita ciemność) do ok. 1000 (max. natężenie)
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Czujnik światła zbudowany jest w oparciu o półprzewodnikowy element fotoelektryczny. 
Służy do pomiaru natężenia światła. Wartość zwracana przez czujnik jest 
proporcjonalna do natężenia światła docierającego do czujnika. 
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Czujnik dźwięku

Dane techniczne czujnika:

Napięcie zasilania: 5V DC

Czułość mikrofonu (1 kHz): 50-54 dB

Wymiary modułu: 52 x 24 x 18 mm (D x S x W)

Sygnał wyjściowy: analogowy

Zwracane wartości:od 0 w absolutnej ciszy (w praktyce od ok 100) do ok. 1000
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Czujnik dźwięku pozwala mBotowi wykrywać i reagować na dźwięk w otoczeniu. To 
oczywiście nie oznacza, że robot będzie rozumiał co do niego mówisz, ale pozwoli mu 
wykryć że mówisz i sprawdzić głośność (poziom dźwięku). Czujnik zawiera mikrofon i 
wzmacniacz LM2904. Zbudujesz dzięki niemu różnego rodzaju urządzenia 
aktywowane dźwiękiem, miernik hałasu lub robota tańczącego w rytm muzyki. 

Moduł RGB LED

Dane techniczne czujnika:
Napięcie zasilania: 5V DC

Liczba diod: 4 x RGB LED

Pobór prądu: max 60mA na każdą z diod

Sterownik LED: WS2812-4

Zakres parametru jasność: 0~255

Interfejs: cyfrowy

Temperatura pracy: -25～ +80°C

Kąt widzenia: >140°

Wymiary modułu: 52 x 24 x 18 mm (D x S x W)
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Moduł LED RGB zawiera cztery niezależnie sterowane diody LED RGB. Jasność i kolor 
świecenia każdej z diod możesz zmieniać w programie, ustawiając parametry R 
(czerwony), G (zielony) i B (niebieski). Poprzez mieszanie tych trzech barw 
podstawowych możesz uzyskać dowolny kolor. Moduł bardzo przydaje się do budowy 
wszelkiego rodzaju sygnalizatorów i tworzenia efektów świetlnych.
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Wymiary robota

mBot – robot światłolub

168.00mm

166.00mm

96.59mm
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Dwa czujniki światła umieszczone po bokach mBota mierzą intensywność światła. 
Kiedy do lewego czujnika dociera więcej światła niż do prawego, robot skręca w 
lewo. Kiedy do prawy czujnik jest bardziej oświetlony robot skręca w prawo. Kiedy 
natężenie światła w obu czujnikach jest równe, robot pojedzie prosto. W ten sposób 
mBot może znajdować źródło światła i podążać w jego kierunku.

Instrukcja montażu

1

2

Belka0808-072         ×2

Śruba M4*14             ×4

Nakrętka M4                          ×4

Czujnik światła          ×2

Śruba M4*8                   ×4
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4

Wygląd po złożeniu

Schemat okablowania
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Prawy czujnik światła

Lewy czujnik światła

Prawy czujnik światła (Port4)

Lewy czuj. światła (Port3)

Czujnik linii Czujnik odległości

Lewy silnik (M1)

Prawy silnik (M2)

Lewe koło (lewy silnik)

Wypróbuj teraz programy przykładowe (s.20)

Wymiary po złożeniu

mBot – Sprytna lampa

184.76mm
118.70mm

159.63mm
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Elementy mBota mogą służyć do budowy różnych ciekawych urządzeń. Lampa biurkowa 
wykorzystuje moduł LED RGB. Rolę wyłącznika może pełnić np.. czujnik linii, możesz też 
wykorzystać czujnik dźwięku do sterowania lampą.

Sprytna lampa na biurko
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Instrukcja montażu

Belka0808-072         ×1

Belka0824-080           ×1

Nakrętka M4                           ×4

Śruba M4*22                 ×4

Belka0808-072        ×1

Belka0824-080          ×1

Nakrętka M4                         ×4

Śruba M4*22              ×4

Podkładka4*7*3      ×4

Uwaga:

Jeśli posiadasz mBota 1.0 (bez obudowy) zamontuj sterownik wg tego rysunku. 

1

Uwaga: 

Niektóre elementy pochodzą z mBota, musisz go wcześniej zdemontować.  
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M4*14     x2
Belka0824-080   x1

Belka0824-080          ×1

Śruba M4*14             ×2

Czujnik linii          ×1

Belka0808-072                          ×1

Nakrętka M4                                           ×3

Śruba M4*14                               ×3

Śruba M4*22                               ×1

2

3

Śruba M4*22
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mBot podwozie          ×1

Moduł RGB LED              ×1

Czujnik dźwięku   ×1

Śruba M4*8              ×4

Nakrętka M4                 ×2

Śruba M4*14         ×2

4

5

14

6

7

Wygląd po złożeniu

Schemat okablowania
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Czujnik dźwięku

Moduł RGB LED

Czujnik linii

Wypróbuj teraz programy przykładowe (s.20)
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mBot – robot skorpion

Wymiary po złożeniu

148.65mm
226.48mm

202.95mm

Makeblock

Makeblock
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Dodaj „ogon skorpiona” do Twojego mBota i wyposaż go w świetlne żądło. Środek 
ciężkości robota przesunie się do tyłu, dzięki czemu robot będzie łatwiej unosił głowę 
poruszając się w interesujący sposób.

Instrukcja montażu

1

2

Belka0824-080              ×1

Moduł RGB LED                   ×1

Czujnik dźwięku         ×1

Nakrętka M4                              ×2

Śruba M4*8                    ×2

Śruba M4*14                   ×2

Belka0808-072       ×1

Nakrętka M4           ×1

Śruba M4*22           ×1

Śruba M4*14            ×1

Śruba M4*22
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3

4

Płytka 45°                   ×1

Belka0808-072      ×1

Śruba M4*14          ×4

Nakrętka M4          ×4

Nakrętka M4               ×2

Śruba M4*14      ×2
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5

6

Wygląd po złożeniu

Schemat okablowania
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Lewe koło

Czujnik odległości

Czujnik dźwięku

Czujnik dźwięku
Moduł RGB LED

Lewy silnik (M1)

Prawy silnik (M2)

Wypróbuj teraz programy przykładowe (s.20)
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Oprogramowanie
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Gratulacje! Robot gotowy, pora na programowanie. Przykładowe programy dla środowiska 
mBlock PC znajdziesz tutaj learn.makeblock.com/mbot-add-on-packs/
Aplikacja Makeblock dla urządzeń mobilnych zawiera też gotowe panele sterowania dla 
wszystkich konstrukcji z zestawów dodatkowych. Wypróbuj je, a potem stwórz swoje własne. 
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