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Programatzailearen izena

Ezagutu Edison
Edison robot programagarria duzue hau,.

Zer da robot bat?
Robota esaten zaio lan
jakin batzuk egin ditzakeen
makinari.
Robot mota asko daude,
eta bakoitzak zeregin
desberdinak bete ditzake.
Robotez hitz egitean, zer
irudi daukazu buruan?

Marraztu zure
robota hemen.

Zer egin dezakegu Edison
horrekin?
Edisonekin gauza desberdin asko
egin ditzakegu.
Zergatik? Edison programatu egin
dezakegulako.
Programatzeak esan nahi du guk
agindu diezaiokegula Edisoni egin
behar duena.
Edison modu desberdinetan
programa dezakegu. Edison
programatzeko modu bat,
adibidez, barra-kodeak erabiltzea
da..
Edison programa dezakegu
ordenadoreaz baliatuz ere.
Guk Edison baliatuko dugu
robotikaz eta programazioaz
gehiago ikasteko.
www.edblocksa pp.com

Ariketa
Edison programatzen hasi aurretik, bera ezagutzen saiatuko gara . Ondoko
irudietan ikusiko ditugu Edisonen zati desberdinak . Edison robotaren zati
horiek guztiak bilatuko al ditugu?
Edison, goitik ikusita.
Errejistratzeko botoia
Gelditzeko botoia
Abiatzeko botoia

Ezkerreko LED
gorria ezgker
Ezkerreko LED infragorria
Ezkerreko argidetektagailua

Eskuineko argidetektagailua
Eskuineko LED
infragorria

Eskuineko LED gorria

Edison, behetik ikusita
Pizteko etengailua
Arrasto-sentsorea
EdComm kablea
EdComm kablea
konektatzeko
zuloak

Edison eta EdBlocks Jarduera 2

Programatzailearen izena

Txalo bidez gidatzea
Edisonek daukan sentsoreak
txaloak eta bestelako soinu ozenak
entzun ditzake.
Beheko barra-kodeak programa
bat dauka. Horri esker, Edisonek
gauzak egiten ditu soinu ozenak
entzuten dituenean.

Barra-kodea irakurtzea
Ipini Edison goiko silueta horren gainean.
Sakatu erregistro botoia (botoi biribila) hiru aldiz.
Edisonek berehala aurrera egin eta barra-kodea eskaneatuko
du.
Edisonek txaloak
entzuten ez baditu, jo
ezazu poliki hatzarekin
goialdean.

Zer egin Edisonekin?
Ipini Edison lurrean edo mahai
gainean. Sakatu abiatzeko botoia
(triangeluarra).
Orain, egin txalo bat. Edison
eskuinera abiatuko da.
Egin orain bi txalo. Edison aurrera
joango da.
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Ariketa
Bi Edisonen lasterketa egingo dugu orain.
Guk marraztuko dugu lasterketa-bidea. Ez ahaztu bi Edisonei barrakodea irakurraraztea.
Denak prest? Goazen aurrera!
Egin bi txalo edo jo ezazu Edison bi aldiz robotak aurrera egin dezan. .
Edison gelditzen denean, egin beste bi txalo.
Helmugara iritsiko den lehen Edison hori, txapeldun!
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Oztopoak saihestea
Edisonek jakin dezake aurrean gauzak dituen edo
ez.
Nola, bada?
Edisonek argi infragorria erabiltzen du objektuak
detektatzeko. Guk ezin dugu ikusi argi hori,
infragorria ikusezina delako pertsonentzat .
Edisonek argi infragorria erabiltzen du bidean
gauzak topatzeko. Robotaren aurrean zerbait
baldin badago, Edison beste norabidean hasiko da,
oztopoa saihesteko.

Barra-kodea irakurtzea
Ipini Edison goiko silueta horren gainean.
Sakatu erregistro botoia (biribila) hiru aldiz.
Edisonek berehala aurrera egin eta barra-kodea eskaneatuko
du.
Edisonen aurrean
horma bat egingo
Zer egin Edisonekin?
dugu, liburuekin edo
Ipini Edison lurrean edo mahai
bestelako piezekin.
gainean. Ipini objektu batzuk
Edisonen inguruan.
Sakatu abiatzeko botoia
(triangeluarra).
Edison objektu batera hurbiltzen
denean, hura “ikusi” eta beste
norabide batean abiatuko da.
www.edblocksa pp.com

Ariketa
Edison harrapatuko dugu.
Taldetxoa osatuta, mahai inguruan eseriko gara . Eskaneatu barrakodea Edisonekin. Orain, ipini Edison mahaiaren erdialdean.
Denok eskuak altxatuko ditugu, Edison blokeatzeko.
Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra).
Edison abiatuko da. Edisonek oztopo bat topatzen duenean, jira eta
biraka hasiko da, irtenbide baten bila.
Ez utzi Edisoni ihes egiten!
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Argiari jarraiki
Edisonek bi argi-sentsore ditu.
Horiei esker, Edisonek argia
detektatzen du.
Beheko barra-kodeak
programa integratu bat du.
Programa horrek Edisoni argi
bila ibiltzea agintzen dio.

Barra-kodea irakurtzea
Ipini Edison goiko siluetaren gainean.
Sakatu erregistro botoia (biribila) hiru aldiz.
Edisonek berehala aurrera egin eta barra-kodea eskaneatuko du.

Zer egin Edisonekin?
Ipini Edison lurrean edo mahai gainean. Ekarri linterna bat.
Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra).
Orain, piztu linterna eta argitu Edison. Edison horren bila joango da.
www.edblocksapp.com

Ariketa
Taldetxoa osatuta, Edisonek egiteko moduko ibilbide bat marraztuko dugu .
Nahi badugu, izan daiteke gure herriko mapa, auzokoa edo etxalde bate ra
doana... Hori prestatuko dugu paper edo kartoi handi batean, era guztietako
piezak, tizak eta margoak erabiliz, gure gustuko obra lortzeko .
Eskaneatu barra-kodea Edisonekin. Ekarri linterna bat eta ipini Edison mapa
horren gainean.
Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra). Orduan, argitu Edison linternarekin.
Erabili linterna hori Edison gidatzeko ibilbide osoan zehar.
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Marrari jarraitzea
Edisonek sentsore bat erabiltzen du azal
argiak eta ilunak bereizteko. Sentsore hori
Edisonek erabil dezake marra beltz batetik
jarraitzeko.
Beheko barra-kodeak programa bat dauka.
Horrek Edisoni aginduko dio marra beltza
bilatzeko eta, gero, bertatik jarraitz eko.

Barra-kodea irakurtzea
Ipini Edison goiko silueta horren gainean.
Sakatu erregistro botoia (botoi biribila) hiru aldiz.
Edisonek berehala aurrera egin eta barra-kodea eskaneatuko du.

Edisonekin hauxe egingo dugu:
Hurrengo orriko pista erabiliko dugu.
Ipini Edison pista barruan. Hasteko, ez ipini Edison marra beltzaren gainean.
Jarri marratik gertu.
Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra).
Edison pistaren bila abiatuko da. Aurkitu duenean, Edison hara eta hona
ibiliko da marratik, etengabe.

www.edblocksa pp.com

Adi. Prest…
Aurrera!
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Marrak ez zeharkatzea
Edisonek sentsore bat
dauka, azalera argiak eta
ilunak bereizteko, gogoan
dugun bezala.

.

Edisonek sentsore hori
erabil dezake marra beltz
bat ez zeharkatzeko.
Beheko barra-kodeak
programa bat dauka. Horrek
Edisoni aginduko dio marra
beltza ez pasatzeko.

Barra-kodea irakurtzea
Ipini Edison goiko silueta horren gainean.
Sakatu erregistro botoia (botoi biribila) hiru aldiz.
Edisonek berehala aurrera egin eta barra-kodea eskaneatuko
du
Edisonekin hauxe egingo dugu:
Ondoko orriko bidea erabiliko dugu.
Ipini Edison pista barruan. Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra).
Zer gertatuko da Edisonek marra beltza detektatzean?
Ez du zeharkatuko, ez. Bueltaka ibiliko da leku batetik bestera,
marra saihestuz..

www.edblocksa pp.com

Ariketa
Folio batean marrak egingo ditugu. Edo, nahiago badugu, pista luze bat
lurrean, tinta edo zinta itsaskorra erabiliz .
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Sumo borroka
Beheko barra-kodeak programa bat dauka. Horrek Edisonen beste bi
programa konbinatzen ditu: oztopoak detektatzekoa eta marrak ez
zeharkatzekoa.
.Zer egingo dute bi programa horiek elkartuta ?
Bi Edison robotek sumo-borrokan egingo dute beraien artean!
Oztopoak detektatzeko programak lagunduko dio Edison bakoitzari beste
robota topatzen. Marra detektatzekoak aginduko dio Edison bakoitzari
beste robota ringetik atzeratzeko, sumoan bezala.

sss

Barra-kodea irakurtzea
Ipini Edison goiko silueta horren gainean.
Sakatu erregistro botoia (botoi biribila) hiru aldiz.
Edisonek berehala aurrera egin eta barra-kodea eskaneatuko du

www.edblocksa pp.com

Edisonekin hauxe egingo dugu:
Ariketa hau taldean egin beharko da.
Eskaneatu barra-kodea bi robotekin.

Ondoren, marraztu sumo borrokan aritzeko
ring biribil bat.
Ring hori marraztean, egin marra beltzak edo
oso ilunak.
Ziurtatu ringa behar bezain handia izango dela, bi
robotak erraz ibiltzeko.

Ariketa
Ipini bi Edison robotak ringean.
Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra) aldi berean bi robotetan.
Edison bakoitza bestearen bila hasiko da astiro, ring osoan barrena. .
Edison batek bestea detektatu dienean, azkarrago joango da, hura
jotzeko eta ringetik kanpora ateratzeko.
Barruan geratuko den Edison robota irabazlea izango da.!
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Ongi etorri EdBlocks-era!
Edison ezagutzen dugu
dagoeneko
Orduan, EdBlocks erabiltzeko
garaia da

1. bloka

2. bloka

3 . bloka

4. bloka

5. bloka

Zer da EdBlocks?
EdBlocks, robotak programatzeko hizkera bat da. Nahi badugu, Edison
programatzeko erabili dezakegu.
EdBlocks-i esker Edison programa dezakegu gauza desberdinak
egiteko.

Nola funtzionatzen du EdBlocks -ek?

Egin kontu tarta egin nahi
duzula.. Nondik hasiko zinateke?
Errezeta bat kontsultatzen
duzunean, pausoz pauso zoaz.

Edisonek ere horrela egiten du, pausoak bananbanan eginez, EdBlocks erabiliz.
Edisonek EdBlocks ezkerretik eskuinera irakurtzen
du, lehen bloketik hasita. Orduan, hurrengo blokera
pasatzen da.
Zuk sukaldean jarraibide batzuk beteko dituzu eta
Edisonek beste batzuk, baina ez modu berean.

www.edblocksa pp.com

Bilatu erantzuna
Has gaitezen EdBlocks erabiltzen.
Edisoni aginduko diogu gauza batzuk hurrenez hurren egiteko. Hona hemen
Edisonek bete beharko dituen zereginak:
1.
2.
3.
4.
5.

Ibili aurreraka 2 segundotan
Hartu ezkerrera 0,4 segundotan
Piztu eskuineko LED argia
Ibili atzeraka 3 segundotan
Hartu eskuinera 0,9 segundotan

Ikusi beheko bloke horiek: programa idazteko behar ditugun blokeak dira,
baina ez daude hurrenkera egokian, desordenatuta daude.

Hau da abiatze
blokea.

0.9
Hau da jiratzeko
denbora,
segundotan

Zure txanda da
Antola itzazu blokeak hurrenkera egokian.
Marraztu blokeak hurrenkera egokian hemen .

Idatz ezazu Edisonek zenbat segundoz ibili edo biratu
behar duen laukitxo horretan.
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Programa bat deskargatzea
Edison eta EdBlocks ezagunak ditugula, EdBlocks erabil dezakegu,
Edisonek zer egitea nahi dugun adierazteko. Horretarako, Edisonen
programa bat deskargatu behar dugu.
Ordenagailua martxan jarrita, goazen
sarean gune honetara

http://w w w.ed blocksapp.com
Oraingoan, eginda dagoen programa
bat deskargatuko dugu. Programa
bat nola deskargatzen den
ikasitakoan, programak guk egin
ahal izango ditugu

1: Begiratu ordenagailua
Segurtatu bolumena gorenean
dagoela.
2.: Ireki EdBlocks aplikazioa
Goazen honetara:

http://www.edblocksapp.com
3: Aukeratu ‘Menua’
Begira pantailaren goialdean, ezkerretan.
Klikatu Menu botoian.
4: Aukeratu ‘Load Demos’
Zerrenda horretan behera goazela, bilatu
‘Load Demos’. Klikatu bertan.
5. Aukeratu ‘Follow torch/flashlight’
Bilatu eta klikatu ‘Follow
torch/flashlight’ izeneko programan.
Pantailan honelako programa
bat irekiko da:

www.edblocksapp.com

Menu

Load Demos

6: Edison konektatzea
Edison ordenagailuarekin
konektatuko dugu, EddCom
kablearen bidez.

7: Prestatu Edison deskargarako
Sakatu erregistro botoia (biribila) behin bakarrik.

8: Edison programa
Begiratu aplikazioaren goialdean, eskuinean.
Botoi batek ‘Program Edison’ marka du,
ezta? Klikatu bertan.
Beste leiho bat irekiko da orain.

Program Edison
Program Edison

Leiho horren behealdean klikatu
“Program Edison” aukeran.

Program Edison

Orain entzungo dugu programa Edisonera deskargatzen ari dela.
Deskarga amaitutakoan, Edisonek “beep” edo txistu egingo du. Erne: ez deskonektatu
Edison txistu hori entzun arte!
Programa hori abiarazteko, deskonektatu Edison eta sakatu abiatzeko botoia
(triangeluarra)

Ariketa
Gaueko paseotxo bat egingo dugu Edisonekin.
Linterna hartu eta Edison lurrean ipiniko dugu.
Sakatu abiatzeko botoia (triangeluarra). Itzali gelako argiak.
Orain, Edison linternarekin argituko dugu.
Edison abiatuko da, argiari jarraiki. Orain, Edisoni gelan barrenako paseoa
emanaraziko diogu.
Hurrengo proba: Edison, bera bakarrik, ezker-eskuinera biratzea Saiatuko al
gara?
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Heldu bolanteari
“EdBlocks” aplikazioa erabili behar da, EdBlocks-ekin Edison programatzeko.
Hortaz, sarean http://www.edblocksapp.com gunera joango gara
EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu

Edison programa dezakegu une batean ibil
dadin, EdBlocks erabiliz.
EdBlocks aplikazioan, Edisoni ibilaraziko dion
bloke egokia bilatuko dugu.
Denbora-tartea aldatu nahi badugu, klikatu
zenbaki-koadroan eta idatzi zenbat segundo
ibiltzea nahi duzun.

Edisonekin hauxe egingo dugu:
Edisoni aginduko diogu hurrengo orriko
pistan aurreraka ibiltzeko.
Zenbat denbora beharko du marrara
iristeko?
Idatzi programa bat Edisonentzat,
EdBlocks erabiliz. Deskargatu programa
hori Edisonera. Ondoren, ipini Edison
irteerako marran.
Gai izango al gara Edison irteera marratik abiatu eta helmuga marrara
iristean geldiarazteko?
Saiatu gaitezen orain Edisonek ibilbidean eman beharreko segundokopurua aldatzen EdBlocks-en.

Bilatu erantzuna
Zenbat segundo behar izan ditu Edisonek hasiera marratik helmugara
joateko?
Idatzi erantzuna beheko denbora-koadrotxo horretan.

Idatzi hemen erantzuna
www.edblocksapp.com

HELMUGA

www.EdBlocksApp.com

IRTEERA
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Jira beste aldera!
“EdBlocks” aplikazioa erabili behar da, EdBlocks-ekin Edison programatzeko. Hortaz,
sarean http://www.edblocksapp.com gunera joango gara
Blokeak EdBlocks-en erabiliz, Edison esker-eskuinera jiratzeko programatu ahal izango
dugu.

.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
Edison programa dezakegu ezkereskuinera joan dadin, EdBlocks
erabiliz..
EdBlocks aplikazioan, Edisoni
eskuinera joanaraziko dion bloke
egokia bilatuko dugu .

Denbora-tartea aldatu nahi badugu, klikatu zenbakikoadroan eta idatzi zenbat segundo ibiltzea nahi duzun.
Edisoni ezkerrera joanaraziko dion blokea topatuko al dugu?

Edisonekin hauxe egingo dugu:
Edisoni aginduko diogu hurrengo orriko pistan bira batzuk egiteko.
Zenbat denbora beharko du bira batzuk egiteko?
Programatu Edison, EdBlocks erabiliz. Ondoren, Edison gure pistan ipiniko
dugu, gure programa frogatzeko. Saiatu gaitezen orain Edisonek ibilbidean
geziei jarraitzeko eta helmugan gelditzeko behar duen segundo-kopurua
aldatzen.
Bilatu erantzuna:
1.

Zenbat segundo behar ditu
Edisonek 90 graduko bira
egiteko?

2. Zenbat segundo behar ditu
Edisonek 180 graduko bira
egiteko?

Idatzi hemen
erantzuna
www.edblocksapp.com

Idatzi hemen
erantzuna

90 graduko bira.

180 graduko bira
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Labirintoan sartuko gara
“EdBlocks” Aplikazioa erabili behar da, EdBlocks-ekin Edison programatzeko. Hortaz,
sarean http://www.edblocksapp.com gunera joango gara

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
Edison programa dezakegu hurrengo
orriko labirintoan barrera ibil dadin,
EdBlocks erabiliz..

Bost bloke erabiliz, labirintotik irten
gaitezke. Behar dugun lehen blokea,
aurrera zuzen joatekoa da.
Zein dira beste lau blokeak?
Zenbat denbora beharko du Edisonek
ariketa bakoitzean?

Edisonekin hauxe egingo dugu

Deskargatu programa Edisonera eta ipini robota labirintoaren hasieran.
Egiaztatu programak funtzionatzen duela. Labirintotik irteteko, Edisonek
helmugara iritsi behar du.

Bilatu erantzuna:
Hori lortu dugunean, gure programa hemen behean idatziko dugu.

Marraztu
hemen
norabide-gezia

Idatzi hemen denbora, segundotan
www.edblocksapp.com
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Lerroari jarraiki
Gogoan dugu Edisonen jarraipen-sentsorea, ezta? Robotari azalera ilunak
eta azalera argiak bereiztea ahalbidetzen diona da hori.
Nahi badugu, sentsore hori erabiliko duen
programa bat egingo dugu, Edison marra
beltzari jarraiki ibil dadin.
EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu

EdBlocks-en aplikazio hau irekiko dugu:
http://www.edblocksapp.com
EdBlocks aplikazioa erabiliz, antolatu
blokeak ondoko programa osatzeko.

Programa honek Edisoni aginduko dio marra beltzetik ibiltzeko.
Edison marra beltzari jarraiki ibiliko den denbora alda dezakegu.
Edisonen abiadura ere aldatuko dugu, nahi badugu.

Edisonen abiadura kontrolatzen
duen blokea hemen ipiniko dugu
Aukera dezakezu: mantso, normal edo azkar.
Orain, programa bat sortuko dugu: abiadura kontrolatuko duen bloke batekin
eta marrari jarraitzeko aginduko duen beste bloke batekin. Denbora ere
adieraziko diogu.
www.edblocksapp.com

Edisonekin hauxe egingo dugu

Edison ibiliko den pista orain sortuko dugu. Erabili paper orri handihandia, markatzailea, zinta, pintura edo antzekoak, Edisonen ibilbidea
markatzeko. Marra ilun edo beltz horren lodiera zentimetro bat izango
da
Deskargatu programa Edisonera.
Edison marra gainean ipiniko dugu. Exekutatu programa, abiarazteko
botoia (triangeluarra) sakatuz. Gure programari abiadura kontrolatzeko
blokea aldatuiko diogu orain. Zerbait aldatu al da?

Bilatu erantzuna
1. Zein blokek
ahalbidetzen dio Edisoni
azkarrago joatea?
Marraztu bloke hori
programan
2. Zenbat
denboraz agindu
diogu Edisoni
marrari
jarraitzeko?
Idatzi denbora
hori programan.
3. Ze itxura zuen
gure pistak ?
Marraztu haren
antzeko bat
ondoko
koadroan.

4. Egin dezagun gogoeta: Nola bete du Edisonek bidea? Pista edo
programa hobetzeko modurik izango al genuke?
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Marra beltzean gelditzea
Lerro bat jarraitzeko sentsoreari esker, Edisonek azalera ilun eta argien
arteko aldea bereizten du. Sentsore hori era askotan baliatu dezakegu,
EdBlocks erabiliz.
Oraingoan, sentsore hori erabiltzen duen programa egingo dugu, Edisoni
agindu hau emateko: “marra beltza detektatzean, gelditu”.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
EdBlocks-en aplikazio irekiko dugu: http://www.edblocksapp.com

EdBlocks aplikazioa erabiliz, antolatu blokeak ondoko programa osatzeko.

Zer egiten du programa horrek?
Lehen blokeak agintzen dio Edisoni azalera zuriaren gainean ibiltzeko.
Bigarrenak, itxoin dezala, marra beltza “detektatu arte”. Azalera beltza
detektatzean, Programa hirugarren blokera joango da eta honek Edisoni
gelditzeko aginduko dio.
Edisonekin hauxe egingo dugu:

Deskargatu programa Edisonera. Ipini robota ondoko orriko alderdi zurian,
marra beltzera begira. Sakatu botoi triangeluarra, programa
exekutatzeko.
Edison gelditu al da?
Berriro saiatuko gara ariketa hori egiten, oraingoan, koloreetako
marretara begira. Zer gertatuko da?
www.edblocksapp.com

Bilatu erantzuna
1. Edison marra gorrian gelditu al da?
2. Edison marra urdinean gelditu al da?
3. Edison marra berdean gelditu al da?

4. Zure iritziz, zein da kolorerik egokiena Edison geldiarazteko? Zergatik
uste duzu kolore hori dela egokiena?
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Zarata egin dezagun
Badakigu Edisonek soinu-sentsorea daukala, ezta? Sentsore horri esker,
Edisonek detektatzen ditu soinu ozenak, hala nola gure txaloak.
Sentsore hori erabiltzen duen
programa bat egin dezakegu.
Edisoni itxoiteko aginduko diogu,
gure txaloa entzun arte,
programan aurreikusitako
hurrengo ariketa egiteko.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
EdBlocks-en aplikazioa irekiko dugu: http://www.edblocksapp.com

EdBlocks aplikazioa erabiliz, antolatu blokeak ondoko programa osatzeko.

Deskargatu programa Edisonera. Sakatu botoi triangeluarra, programa
exekutatzeko.
Programa honek aginduko dio Edisoni itxoiteko txalo bat detektatu arte eta,
ondoren, 0,5 segundoz aurrera egiteko. Orduan programak esango dio itxoiteko, bi
txalo detektatu arte; ondoren, ezkerrera bira dezan 0.3 segundoz.

Edisonekin hauxe egingo dugu:

Dagoeneko badakigu nola egin behar den Edisonek aurrera, atzera, eskuinezkerrera egin dezan eta gelditu dadin, EdBlocks erabiliz. Beraz, dantzan egin
dezan aginduko diogu, nahi badugu!
www.edblocksapp.com

Bilatu erantzuna
Programa honek erakutsiko digu nola eginarazi dantzan Edisoni.

Asmatuko dugun programarekin, Edisonek dantzan egingo du gure
txaloak detektatzean.
Agindu edo jarraibideak eta denbora-iraupenak aldatuta, gauza
desberdinak eginaraziko dizkiogu Edisoni. Ahaleginduko gara Edison gure
txaloen zain egon dadin, dantzan segitzeko. Nahi dugun bezain luzea
izango da gure programa… Hemen diseinatuko dugu:
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Programatzailearen izena

Orain, argi eta guzti!
Nola programa dezakegu Edison, LED argiak etengabe piztu-itzaliz ibil dadin?
Erraza: begizta edo “bukleak” erabiliz.
Zer da begizta bat?
Bloke berezi bat EdBlocks-en.
Begizta bat ipin dezakegu beste
bloke batzuen inguruan.
Horrela, begizta barruan dauden
blokeak errepikatu egingo dira.
Begiratu ondoko programa.
Programa honek agintzen dio Edisoni argiak pizteko, ondoren segundo bat
itxoiteko, gero argiak itzaltzeko eta hurrena segundo bat itxoiteko. Begiztak
esango dio Edisoni programa hasierara itzultzeko eta berriro abiatzeko.

Programa hemen
bukatuko
litzateke, baina
begiztak berriro
hasteko agintzen
dio.

Hau da
programaren
hasiera.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu:
EdBlocks aplikazioa erabiliz, antolatu blokeak ondoko programa osatzeko
Programa nagusia begiztadun bloke barruan sartu dugula egiaztatu
behar dugu.
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Edisonekin hauxe egingo dugu

Deskargatu aurreko orriko programa Edisonera. Orain, programa
exekutatuko dugu, ea zer gertatzen den…

Bilatu erantzuna
1. Zergatik erabiltzen dugu begiztadun blokea programa honetan?

2. Begira dezagun argi-programa berriro. Egin dezagun kontu
programak ez duela begiztadun blokerik. Zer egingo luke programak
begiztarik gabe ?

3. EdBlocks aplikazioan geure programa sortuko dugu, begiztadun
blokea erabiliz. Hemen idatziko dugu programa. (Iradokizuna: saia
gaitezen mugimenduko blokeak erabiltzen.)

4. Zertako da begiztadun programa? Azaldu hemen zer egiten duen
programa horrek.
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Programatzailearen izena

Oztopoak detektatzea
Orain egin nahi dugun programak aginduta, Edison oztopoen aurrean gelditu
egingo da. Programa horrek sentsore infragorria erabiliko du.

Zer da argi infragorria?
Argi mota asko dira. Gizakiok horietako batzuk ikusten ditugu, baina ez
denak. Argi infragorria (“IR” ere adierazten da) guretzat ikusezina da.
Infragorri argia askotan erabiltzen dugu, ez badakigu ere.
Etxeko telebista-kontrolatzaileak infragorriz funtzionatzen du. Urrutiko
kontrolak agintzen dio aparatuari katez aldatu edo bolumena igotzeko.
Edison eta argi infragorria
Telekomandoaren antzera, Edisonek ere erabil dezake argi infragorria.
Edisonek bi argi-emisore (edo LED) ditu aurrealdean, bata ezkerrean
eta bestea eskuinean. Gainera, Edisonek aurreko erdialdean IR
hargailua dauka.
Edison programatu dezakegu
oztopoak aurkitu eta saihesteko, IR
erabiliz.
EdBlocks erabiliz, sortuko dugun
programak aginduko die IR LED-ei argi
infragorria bidaltzeko.
Argi hori gertuko objektu denetan
islatu eta Edison aldera itzuliko da
berriz. Argi hori IR sentsoreari esker
detektatu ahal izango du Edisonek.
Gure programak aginduko dio Edisoni
talka ez egiteko detektatu dituen
objektuekin
www.edblocksapp.com

Argi
infragorria
objektuan
islatzen da.
Edisonek
objektua
detektaturik,
programak
gelditzeko
aginduko dio.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
EdBlocks aplikazioa erabiliz, ondoko programa egingo dugu.

Zer agindu dio programa horrek Edisoni?
Programak Edisoni agindu dio aurrera segitzeko, bidean oztopo bat topatu
arte. Edisonek oztopo hori “ikusten” duenean, gelditu egingo da.
Edisonekin hauxe egingo dugu:

Deskargatu programa Edisonera. Ipini robota mahai gainean eta,
mahaiaren beste muturrean, utzi zerbait (liburu bat edo margokutxatxoa, adibidez). Ipini Edison objektu horretara begira, eta sakatu
botoi triangeluarra. Edison objektu horretarantz abiatuko da.
Objektuarekin talka egin aurretik gelditu al da Edison?

Bilatu erantzuna
Objektua txikiegia bada edo argi infragorria islatzen ez badu, Edisonek
ezingo du detektatu.
Ikus dezagun Edisonek zer detekta dezakeen eta zer ez. Ipini gauza batzuk
Edisonen bidean eta begira zer gertatzen den bakoitzarekin. Tamaina,
kolore eta forma desberdinetako gauzekin saiatuko gara. Ondoren,
emaitzak hemen behean apuntatuko ditugu.
Objektua

Kolore eta forma

Gelditu al da Edison? Zergatik?
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Programatzailearen izena

Detektatu eta saihestu
Edisonen sentsore infragorriek objektuak detektatzeko aukera ematen
diote. EdBlocks erabiliz, sentsore horiek balia ditzakegu programa berriak
sortzeko.
Oraingoan egingo dugun programak argi infragorriak erabiliko ditu; hauek
Edisoni oztopoak saihestea eta haietatik urruntzea aginduko diote.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
Antolatu beheko programa, EdBlocks aplikazioa erabiliz.

Zer egiten du programak?
Lehen blokeak agindu dio Edisoni aurreraka ibiltzeko; bigarrenak, itxoiteko,
oztopo bat detektatu arte. Oztopo bat detektatzean, Edison hurrengo
blokera pasatuko da. Hirugarren bloke honek atzera egiteko aginduko dio.
Orduan, laugarren blokeak Edison oztopotik urrunaraziko du. Begiztak
aginduko dio programari lehen bloketik abiatzeko berriro.
Saiakera batzuk egin beharko ditugu, hirugarren eta laugarren blokeetako
denborak zehazteko (saihesteko eta biratzeko).
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Edisonekin hauxe egingo dugu:
Deskargatu programa Edisonera. Robotak detekta ditzakeen oztopo batzuk
ipiniko dizkiogu inguruan. Ondoren, programa exekutatuko dugu, botoi
triangeluarra sakatuz.
Begira nola exekutatzen du Edisonek programa hori: oztopoa detektatu, buelta
eman eta urrundu egingo da..

Bilatu erantzuna
1. Edisoni atzera eginarazten dion aginduan zenbat denbora
(segundotan) ipini dugu? Zergatik aukeratu dugu kopuru hori?

2. Edisoni eskuinera birarazten dion aginduan zenbat denbora
(segundotan) ipini dugu? Zergatik aukeratu dugu kopuru hori?

3. Oztopoa topatzean beste zerbait egin al dezake Edisonek? Orain egingo
dugun programan saiatuko gara Edisonek oztopo bat detektatu duela guri
abisatzea, bertatik alde egin baino lehenago. Programa hori hemen behean
marraztuko dugu. Erabili begizta, ahaztu gabe!!
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Programatzailearen izena

Marra ez pasatzea
Gogoan dugu Edisonek jarraitzeko sentsore bat duela, ezta? Sentsore
horrek aukera ematen dio Edisoni azalera ilunak eta argiak bereizteko .
Orain egingo dugun programak erabiliko duen jarraitzeko sentsoreak
debekatuko dio Edisoni marra beltza pasatzea.

EdBlocks-ekin hauxe egingo dugu
EdBlocks aplikazioa erabiliz, ondoko programa egingo dugu.
Hasteko, programa nagusia begiztadun blokean dagoela egiaztatuko dugu .
Programa honek Edisoni aurrera jarraitzeko esango dio. Edisonek azalera
ilunik detektatzen badu, programak aginduko dio atzera egiteko eta,
ondoren, eskuinera biratzeko. Horri esker ibiliko da Edison muga barnetik
irten gabe.
Zenbat egin behar du atzera Edisonek, eskuinera biratzeko beh ar den lekua
izateko? Zenbat denbora (segundotan) emango diogu Edisoni biratzeko?
Egin aproba desberdinak denborak aldatuz, emaitza onenak zeinek ematen
dituen egiaztatzeko..

Bloke honek Edisonen abiadura kontrolatzen du.
Mantso, normal edo azkarra aukera dezakegu .
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Edisonekin hauxe egingo dugu :

Zinta itsasgarrizko azalera bat marraztuko dugu mahaian: Edisonek
hortik atera gabe ibili beharko da. Nahi badugu, 6. ariketako pistak
balioko digu. Bestela, guk marraztuko dugu orri batean

Deskargatu programa Edisonera. Ipini robota muga barnean eta
exekutatu programa.
Proba batzuk egingo ditugu programa honekin. Edisoni atzera eta
eskuinera eginarazten dioten blokeekin saioak egingo ditugu , denbora
desberdinak aplikatuz.
Lehen blokeko abiadura aldatu egin dezakegu ere, ea zer gertatzen den .

Bilatu erantzuna
1. “Atzera egiteko” blokak zenbat segundotan dabil lanean hobekien ?

2. “ Eskuinera biratzeko” blokak zenbat segundotan dabil lanean hobekien?

3. Zein abiadura iruditu zaigu egokiena? Zergatik ?

4. Egin dezagun kontu egiazko munduan hori bezalako programa
daukatela automobilek. Zertako balioko luke? Asmakuntza ona izan al
liteke? Zergatik esan dugu ona litzatekeela, edo kontrakoa?
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Programatzailearen izena

Orain, musika eta guzti!
Edisonek musika notak jo ditzake. EdBlocks erabiliz, Edisoni doinu bat
joaraziko diogu.
Horra hor musika notak bere
eskalan. Horiek lagungarri
hartuko ditugu geure
ariketan.

Hauxe egingo dugu EdBlocks-ekin
Ondoko Programa osatuko dugu EdBlocks erabiliz.

Programa honek Edisoni ‘Hot Cross Buns’ doinuaren lehen notak
joaraziko dizkio

Hauxe egingo dugu Edisonekin
Deskargatu programa Edisonera. Exekutatu programa botoi triangeluarra
sakatuz. Edisonek doinua joko du.
Beste edozein doinu ere joaraziko diogu Edisoni, nahi badugu. EdBlocks-ekin
Musika programatzeko edota gure doinuak sortzeko, partiturak lagungarri
izango ditugu.
Hona hemen ‘Zorionak zuri’
doinuaren partitura. Besterik
joko al dugu?
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Bilatu erantzuna
1. Gure musika programa sortuko dugu. Programa horretako notak
partituran apuntatu ditugu, aurreko doinuan egin dugun bezala.

2. Metronomo blokea bilatuko dugu. Guk idatzitako noten
tempo edo abiadura alda dezake bloke horrek .
Musika programaren hasieran metronomo bloke bat ipiniko
dugu; ondoren, deskargatzen eta entzuten saiatuko gara .
Zein bloke erabili dugu? Zer aldarazi dio metronomo blokeak
gure programari?

3. Edison ibili eta, aldi berean, musika jotzeko gai izango al da? Hori
posible ote den ikusteko, EdBlocks erabiliz, beheko programa egin eta
Edisonera deskargatuko dugu.

Zer egiten ari da Edison, programa hori martxan ipinita?
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Goazen jolastera!
Gogoan al ditugu Edisonen argi sentsoreak? Horiei esker, Edisonek argia
detektatzen du. Horiek ere programa batean erabil ditzakegu.
Orain egingo dugun programak
Edisoni musika jotzea aginduko
dio, argia detektatzean.
Oraingoan, Edisonek argia alde
batetik bakarrik detektatzea
nahi dugu. Edisonen beste aldea,
beraz, zinta itsasgarri, paper
edo kartoi ilun batekin estaliko
dugu.

Hauxe egingo dugu EdBlocks-ekin:
EdBlocks aplikazioa erabiliz, beheko programa sortuko dugu. Honek,
hasteko, Edisoni bost segundotan itxoiteko aginduko dio . Orduan Edisoni
esan beharko lioke doinu bat jotzeko argia alde batetik detektatzen duen
bakoitzean.

Edisonek argia zein aldetatik
detektatu behar duen, guk
aukeratuko dugu.

Zein doinu joko du Edisonek?

Argia Edisonek ezkerretik bilatzea
nahi badugu, eskuin aldea estali
egingo dugu.

Nahi ditugun notak aukera
ditzakegu. Partitura batzuk
bilduta, programa dezagun
doinua. Areago, nahi badugu,
doinua guk asmatuko dugu!

Argia eskuinetik bilatzea nahi
badugu, ezker aldea estaliko diogu
Edisoni.

Egiazta dezagun, bai “argiaren
zain” blokea, bai musika blokeak,
begizta barruan daudela
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Hauxe egingo dugu Edisonekin:
Ekitaldi honetarako Edison mozorrotu egingo dugu !
Kartoia edo zinta itsasgarria erabiliz, alde bateko argi sentsorea estali egingo
diogu Edisoni. Horrela, robota mozorrotu dezakegu pirataz, edo printzesaz,
edo… bururatuko al zaigu besterik?
Esku-lanetan erabiltzen ditugun gai eta tresnekin egingo ditugu mozorroak
Edisonentzat. Gogoan izan dezagun jantziak argi sentsore bat estali behar
duela baina botoiak libre utzi.
Pirata bat, bere
partxearekin…
Adats luzeko
printzesa…
Nola jantziko dugu
Edison?

Eta argia, berriz…
Edison mozorrotuta dagoela, programa deskargatuko
dugu robotera. Sakatu abiarazteko botoia
(triangeluarra) eta ipini Edison tiradera batean .
Tiradera irekitzean, Edisonek argia detektatu eta
doinua jotzen hasiko da.
Ba al dago beste toki ilun bat, Edison sartzeko? Zure
motxilan edo kutxa batean, adibidez…

Bilatu erantzuna
Zein mozorro aukeratu diogu Edisoni? Idatzi jantziaren izena; alboan.
Ondoren marraztu.
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Argiatik urruntzea
Edisonek, argi sentsoreei esker, argitasuna detekta dezake . EdBlocks
erabiliz, Edison programa dezakegu, argiaren presentzian, modu
desberdinetan erreakzionatzeko.
Oraingoan, Edisoni argitasunetik
urrunaraziko dion programa egingo
dugu.

Hauxe egingo dugu EdBlocks-ekin
EdBlocks aplikazioa erabiliz, antola ditzagun blokeak beheko programan .
Programa honek aginduko dio Edisoni argitasunetik alde egitea . Beraz,
argia alde batetik detektatzen badu, beste aldera mugituko da.

Zein abiadura bloke erabiliko dugun aukeratu behar dugu.
Zein abiadura izango da egokiena, gure ustez, Edison
argitasunetik urruntzeko?
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Hauxe egingo dugu Edisonekin:
Deskargatu programa Edisonera.
Orain, labezomorrotara jolastuko
gara!
Jolasteko, hiruzpalau laguneko taldea osatuko dugu .
Egin lurrean zinta itsasgarrizko borobil handi bat . Helburua da norberaren
robota barruan geratzea eta lagunenak bertatik ateratzea .
Jokalari bakoitzak linterna bat dauka. Robot guztian zirkuluan daudela,
sakatu abiarazteko botoia (triangeluarra).
Nork bere linterna erabiliko du bere Edison borobil barruan geratzeko eta
gainerako robotak zirkulutik kanporatzeko. Zirkuluan geratu den azken
robota izango da irabazlea.

Idatzi zure izena
zinta itsasgarrian
eta erantsi hau
zure Edisoni.
Horrela hobeto
ezagutuko duzu
jolasean.

Bilatu erantzuna:
1. Nork irabazi du?
2. Begira dezagun irabazleak erabili duen programa . Nolako abiadura
blokea erabili da programa horretan? Mantso, normal edo azkarra?

3. Jokalariek beraien artean hitz egingo dute jolasean gertatu denaz .
Robotek nola jardun dute? Zergatik deitzen zaio honi “labezomorroen
jolasa”, zuen ustez?

Edison eta EdBlocks Jarduera 23

Programatzailearen izena

Amaiera, dantzan!
Gogoan dugu Edisonek argi infragorriko sentsoreak dituela, ezta ? Horiei
esker, Edisonek oztopoak detektatzen ditu baina, era berean, Edison
batek beste batekin komunikatzeko ere erabil daitezke.
Orain, EdBlocks-ekin egingo
dugun programak Edisoni, mezu
bat jasotzean, dantzan
egiteko aginduko dio.
Irakaslearen robotak zure
Edisoni mezu bat bidaliko dio.
Zure programak itxoin beharko
du mezu hori jaso arte, eta
ondoren dantzan hasteko
aginduko dio.
Mezua bidali
ondoren… dantzaldia
hasiko da!

Hauxe egingo dugu EdBlocks-ekin:
Irakasleak bere Edisonean programa bat osatuko du eta horrek arrosa
koloreko mezu bat bidaliko du.
Irakaslearen mezua honen antzeko zerbait izango da:

Gure programak, arrosa koloreko mezua jasota, Edisoni dantzan hasteko
agindu behar dio.
EdBlocks aplikazioa erabiliz, Edisoni dantzan eginarazteko programa sortuko
dugu. Biratzeak, soinuak, LED argiak eta bururatzen zaigun guztia erabiliko
dugu, berebiziko dantza izan dadin!
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Hauxe egingo dugu Edisonekin:
Deskargatu programa Edisonera. Dantzan egiteko unea dugu!
Lagun batzuk bazarete, nork bere robotean abiarazteko
botoia sakatuko du, Edison guztiak prest edukitzeko .
Arrosa koloreko mezua jasotakoan,
robotak dantzan hasiko dira.
Hau bai dantza-festa!

Bilatu erantzuna
1. Edisonek arrosa koloreko mezua bi modutara jaso dezake . Biak
EdBlocks-en bilatuko ditugu.
Marraztu hemen zure erantzuna.

2. Zeren antzekoa da zure dantza programa ?
Nork bere programa inprimatu eta irakasleari
entregatuko dio.

Agiri honek egiaztatzen du

Ikaslearen iz ena

EdBlocks-eko ariketa eta
programa guztiak gainditu dituela

Ez gelditu hemen! Robotika eta
programazioaren mundu zoragarriaren
abiagunea baizik ez da hau.
Irakaslearen sinadura
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