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Въведение 
Edison е твоя нов приятел-робот, който ще те научи на електроника, програмиране и 

роботика по приятен и естествен начин 

Edison е оборудван със сензори, изходи и двигатели, необходими за запознаване с 

невероятния свят на роботиката. 

Това е чудесно, но какво е роботика? Е, 

това не е лесен въпрос. Създателят на 

Edison, Brenton O’Brien, казва, че 

“роботът е машина, което може да 

работи самостоятелно“. Това означава, 

че един робот може да мисли, да взима 

решения самостоятелно и да ги 

изпълнява. Различни хора дават други 

определения, но ние предпочитаме това - 

просто и се отнася до това, което ще 

научите. 

Роботиката нямаше да бъде възможна без електрониката. Вашият робот Edison 

разполага със собствена електроника, която можете да видите през прозрачния 

капак. Има резистори, кондензатори, транзистори, двигатели и др. Най-важната част 

е микроконтролерът.  

Микроконтролерът е мозъкът на Edison. Там се 

случва „мисленето” на всички роботи. 

Микроконтролерът му много прилича на чипа на 

процесора в компютъра, но е много по-малък. Както 

в процесорния чип в компютъра, микроконтролерът 

на Edison съдържа програми. Тези програми му 

позволяват да „мисли“ и да взема решения. 

 

 Edison идва с предварително инсталирани програми, които се активират чрез 

„прочитане“ на специални баркодове. Ето примерен баркод, който активира 

програмата за проследяване на линия. 

Това е роботът Edison  

Микроконтролерът на Edison 

Баркод, който активира програмата на Edison за проследяване на линия 
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Първи стъпки 
 

Нека да подготвим Edison за работа! 

 

 

Първо, отворете отделението за 

батериите и извадете програмния 

кабел EdComm. След това 

поставете 4 батерии 'AAA'. Вижте 

изображението и се уверете, че 

батериите са поставени правилно 

(полярността отговаря на снимката). 

Затворете отделението.  

 

 

 

 

 

 

Включете Edison, като плъзнете 

превключвателя на захранването 

в положение “включено”. Edison 

ще направи бипкане и червените 

LED светлини ще започнат да 

мигат, когато роботът е включен.  

 

Edison е готов за работа! 

 

 

  

Уверете се, че батериите са в правилната посока 

Натиснете превключвателя към символа "включено" 
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Запознайте се с Edison 
За да използвате вашия Edison, ще трябва да знаете къде са всичките му сензори и 

какви са тези три бутона. Разгледайте снимките по-долу. Може да се наложи да се 

връщате към това описание по време на приключенията си по- късно в тази книга. 

Завъртете Edison и погледнете дъното 

му. Това е мястото, където се намира 

електрическият превключвател и 

сензорът за проследяване на линиите.  

 
Има още една част, която дойде с 

Edison: кабела EdComm. Кабелът 

EdComm се използва за изтегляне на 

програми на Edison. Той се свързва в 

гнездото за слушалки на компютъра 

или таблета ви.  

 

  

 

Звуков детектор 
Бутон за запис (кръгъл) 

Бутон за стоп (квадратен) 

Бутон за старт (триъгълен) 

Ляв датчик за светлина 
Ляв инфрачервен светодиод 

Ляв червен светодиод 

Десен датчик за светлина 
Десен инфрачервен светодиод 

Това е поглед отгоре 

Десен червен светодиод 

Бутон Старт (триъгълен) – Натисни, за да стартираш програма 
Бутон Стоп (квадратен) – Натисни, за да спреш програма 
Бутон Запис (кръгъл) – 1 натискане = сваляне на програма от приложение 

Натисни 3 пъти = прочети баркод 

Сензор за проследяване 

на линия 

Превключвател 

Това е поглед отдолу 

EdComm кабел за програмиране 

Няма да се нуждаете от кабела EdComm, 
за да използвате баркодовете, но го 
запазете на безопасно място! Ще ви е 
необходим, когато използвате Edison с 
програмните приложения. 
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EdVenture 1 – Движение, управлявано от пляскане 
Edison е оборудван със звуков сензор и може да разпознае звуци, като пляскане.  

Този баркод активира програмата „Движение, управлявано от пляскане“. 

Програмата “слуша” за силен звук, като пляскане с ръце. Когато Edison открие силен 

звук завива надясно. Ако открие два силни звука, той ще се движи напред, а след 

това ще спре. 

 

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете триъгълния бутон за запис 3 пъти. 
3. Изчакайте Edison да тръгне напред и да сканира баркода. 

  

 

  

 

 

 

Какво да направим? 
За да стартирате програмата, поставете 

Edison върху равна повърхност и 

натиснете бутона за старт (триъгълен).  

Сега, плеснете с ръце веднъж близо до 

Edison. Роботът ще завие надясно. Сега 

плеснете с ръце два пъти. Edison ще 

продължи напред около 30 см.  

След това докоснете Edison с пръста си, 

първо веднъж, после два пъти. 

 

Факти от реалния живот 
Звуков сензор, подобен на използвания в Edison, се използват в съвременните 

автомобили за определяне момента на запалване на всеки цилиндър. Тази 

информация постъпва в компютъра на автомобила, за да се гарантира, че 

запалването се случва в нужния момент. Ако двигателят запалва твърде късно, 

може да се повреди двигателя. Осигуряването на възпламеняването в точното 

време спомага за намаляване на разхода на гориво. 

Баркод- Движение управлявано от пляскане  
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EdVenture 2 – Избягване на препятствия  
Edison може да „види“ невидимата инфрачервена светлина и да я използва за 

откриване на препятствия. 

Този баркод активира програмата „Избягване на препятствия“. Програмата кара 

Edison да се движи напред. Когато се установи препятствие, роботът се обръща и се 

отклонява от препятствието. След това Edison ще продължи да кара напред. 

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете триъгълния бутон за запис 3 пъти. 
3. Изчакайте Edison да тръгне напред и да сканира баркода. 

  

 

  

 

  

Какво да направим? 
Съберете няколко предмета, които да бъдат 

препятствия. Те трябва да са поне на същата 

височина като Edison (3,5 см / 1,5 инча) и 

непрозрачни, но не прекалено тъмни (не черни). 

Натиснете бутона за старт (триъгълен). Вижте 

как Edison се приближава до препятствието, 

след което завива, за да избегне сблъсъка с 

него. 

Защо не изградиш лабиринт и да видиш дали Edison може да избяга от него? 

Факти от реалния живот 
Edison открива препятствия чрез използване на инфрачервена светлина (IR). Тя е 

невидима за нас, защото има по-дълга дължина на вълната, отколкото може да види 

човешкото око. Дистанционното управление използва същата инфрачервена 

светлина, за да каже на телевизора да промени канала! 

Edison излъчва IR от два светодиода (LED), единият отляво и един отдясно. Между 

двата светодиода е IR сензор. Сензорът разпознава кога IR се отразява от 

препятствие. Ако IR се отразява от левия светодиод, тогава препятствието е отляво. 

Ако IR се отразява от десния светодиод, тогава препятствието е отдясно.  

Edison не се държи добре? Сблъсква св с препятствия или завива, когато обектът все още е 

далеч? Отидете на страница 15, за да калибрирате системата за откриване на препятствия. 

Баркод- Избягване на препятствия 
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EdVenture 3 – Следвай светлината 
Edison обича светлината! Когато стартирате тази програма, роботът ще се насочи 

към най-светлия източник на светлина ... дори ако това означава да падне от масата. 

Виж, Edison! 

Този баркод активира програмата „Следвай светлината“. Програмата използва 

сензорите за светлина и моторите на Edison, за да го накара да следва най-яркия 

източник на светлина, който може да открие. 

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете бутона за запис (кръгъл) 3 пъти. 
3. Изчакайте, докато Edison се придвижи напред и сканира баркода. 

  

 

  

 

 

 

Какво да направим? 
Ще ви трябва фенерче и равна 

повърхност, далеч от ярки източници на 

светлина, като слънчева.  

Натиснете бутона за старт (триъгълен) и 

насочете фенерчето си към Edison. След 

като "види" яркия източник на светлина, 

той ще се насочи към него. 

Можете да контролирате движението на 

Edison, като премествате фенерчето. 

Това поведение напомня ли ви нещо? 

Факти от реалния живот 
Това е една от най-интересните програми на Edison, защото имитира поведението 

на някои летящи насекоми. Виждали ли сте някога насекоми в гореща лятна нощ, 

които кръжат около ярка светлина? Този тип поведение се нарича „фототропизъм“ и 

се среща и в растения, които растат към слънцето. 

Програма, също така е интересна, защото Edison се държи автономно. Това 

означава, че Edison „мисли“ като реагира на промени в околната среда без никаква 

помощ. Способността на Edison да се държи автономно означава ли, че е жив? 

Баркод – Следвай светлината 
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EdVenture 4 – Движи се по линията 
Движението по линия е много популярно в роботиката. Забавно е да наблюдаваш 

робота, който обикаля пистата. Как работи? Линията магнитна ли е?   

Този баркод активира програмата „Движи се по линията”. Програмата използва 

сензора за проследяване на линиите и моторите. Edison следва ръба на черна 

линия. 

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете бутона за запис (кръгъл) 3 пъти. 
3. Изчакайте, докато Edison се придвижи напред и сканира баркода. 

  

 

  

 

 

 

Какво да направим? 
Нуждаете се от линия. Може да 

принтирате малката писта от следващата 

страница или в голям размер А1 (84 см х 

59 см) EdMat от meetedison.com/edmat/ , 

или да си направите собствена, от черна 

лента (широка 1,5 см) върху бяла маса. 

Преди да стартирате програмата, 

поставете Edison вляво от линията. 

Уверете се, че сензорът за проследяване 

на линията е върху бялата част. След 

това натиснете бутона за старт (триъгълен). Edison ще открие и следва линията. 

Факти от реалния живот 
Сензорът за откриване на линия излъчва светлина върху повърхността и измерва 

количеството на отразената светлина. Белият цвят отразява много светлина, а 

черното не е достатъчно. 

За да проследят линията, сензорите на Edison са в състояние на постоянно 

„неудовлетворение“. Когато не е на линия, завива надясно, за да се качи на линията. 

Когато е на линия, завива наляво, за да отстъпи от нея. Това води до факта, че той 

се движи по ръба на линията. 

Баркод – Движи се по линията 
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EdVenture 5 – Остани в границата 
Чували ли сте някога за дромофобия? Това е страх от пресичане на улицата и ние 

ще ви покажем версия на това поведение за Edison! Чува се злобен смях ... ха, ха!!! 

Този баркод активира програмата "Остани в границата". Програмата използва 

сензора за проследяване на линията и моторите на Edison, за да не пресича черна 

линия. 

 

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете бутона за запис (кръгъл) 3 пъти. 
3. Изчакайте, докато Edison се придвижи напред и сканира баркода. 

  

 

  

 

 

 

Какво да направим? 
Може да използвате овалната писта от 

предната страница, да си принтирате в 

размер А1 (84 см х 59 см) EdMat от 

meetedison.com/edmat/ или да си направите 

собствена, от черна лента (широка 1,5 см). 

Edison ще се движи напред, докато сензорът 

за проследяване на линия не открие 

линията, след това ще се върне обратно, ще 

се завърти и ще продължи да се движи.    

Факти от реалния живот  
„Движи се по линията“ и „остани в границите“ са 

развлекателни програми, но има сериозна полза 

от тях. Складовете, които използват роботи за 

преместване на стоки, използват линии или 

маркери на пода, за да насочват роботите към 

местоназначението си. Подобни роботи в 

складовете на Amazon използват баркод маркери 

на пода. 

Баркод – Остани в границата 
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EdVenture 6 – Сумо борба 
Напред към войната на роботите! 

Този баркод активира програмата „Сумо борба“. Програмата обединява програмата 

„Остани в границата“, за да запази робота в ринга плюс версия за откриване на 

препятствия, за да открие и атакува противника.  

 

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете бутона за запис (кръгъл) 3 пъти. 
3. Изчакайте, докато Edison се придвижи напред и сканира баркода. 
  

 

  

 

 

 

Какво да направим? 
Отпечатайте големият A1 (84 см х 59 см) 

EdMat от meetedison.com/edmat/ или 

създайте свой собствен ринг за сумо борба, 

като използвате черна изолационна лента на 

бяла повърхност. Пръстенът трябва да е с 

диаметър най-малко 40 см (16 инча).  

Поставете поне два робота вътре и 

натиснете бутоните за старт едновременно. 

Всеки Edison ще се движи бавно напред, 

оставайки в ринга и „огледжайки се“ за противника. Когато го открие, ще тръгне 

напред с бърза скорост докато не стигне линията на ринга. След това се обръща 

победоносно и продължава да търси друг противник. 

Битките обаче не винаги могат да се планират. Има толкова много променливи, като 

ъгъла на противника, близостта до ръба на ринга и просто лош късмет! 

Продължавай добрата борба, Edison! 

 

Баркод – Сумо борби 
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EdVenture 7 – Управлявай с дистанционно 
Така, вие наистина искате да контролирате вашия Edison!? Сега е момента да 

управлявате Edison като кола с дистанционно управление. И можете да го направите 

с дистанционното управление на телевизора си!  

Тези баркодове позволяват на Edison да научи команди от вашите дистанционни за 

TV или DVD.  

Прочети баркода 
1. Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете бутона за запис (кръгъл) 3 пъти. 
3. Изчакайте, докато Edison се придвижи напред и сканира баркода. 
4. Натиснете бутон на дистанционно на TV/DVD, който искате да съответства на 
действието на този баркод. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баркод – IR команда „движение напред“ 

Баркод – IR команда „движение назад“ 

Баркод – IR команда „завъртане наляво“ 

Баркод – IR команда „завъртане надясно“ 
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Какво да направим? 
Научете Edison с всеки баркод един по един. Използвайте 

бутони на дистанционното, които съответстват на действието, 

което Edison ще извърши - стрелка „нагоре“ („увеличаване на 

звука“) за „движение напред“. Можете да правите промени, 

когато желаете, като прескочите баркода и сдвоите друг бутон, 

така, че да играете наоколо, с които бутони ви харесва. 

Сега напред!  

Edison е съвместим с около 75% от TV/DVD дистанционни. Ако 

някое не работи, опитай с друго. Ако нито едно не работи, 

можете да закупите евтино „универсално дистанционно“ и да го 

настроите да е дистанционно за Sony DVD, което работи добре 

с Edison.  

Баркод – IR команда „завиване наляво“ 

Баркод – IR команда „завиване надясно“ 

Баркод - IR команда “звуков сигнал“ 

Баркод – IR команда „възпроизвеждане на мелодия“ 
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Калибрирайте откриването на препятствия 
Можете да регулирате чувствителността на системата за откриване на препятствия. 

Ако направите системата за откриване на препятствия по-чувствителна, Edison ще 

открива препятствията по-далеч. Ако направи системата по-малко чувствителна, 

Edison ще открива само близки препятствия. Следвайте инструкциите в този лист, за 

да настроите системата за откриване на препятствия на Edison. 

Прочети баркода 
1 Поставете Edison над стрелката от дясната страна, обърната към баркода. 
2. Натиснете бутона за запис (кръгъл) 3 пъти. 
3. Изчакайте, докато Edison се придвижи напред и сканира баркода. 
  

 

  

 

 

  

Задай максимална чувствителност 
След сканиране на баркода поставете Edison на маса или бюро и отстранете всички 

препятствия. След това натиснете бутона за старт (триъгълен). Edison е в режим на 

калибриране. 

Най-напред се калибрира лявата чувствителност.  

1. Натиснкайте многократно бутона за старт (триъгълен),  с което увеличавате 

чувствителността, докато червеният светодиод вляво мига. 

2. Натискайте многократно бутона за запис (кръгъл), който намалява 

чувствителността, докато светодиодът спре да мига напълно.  

3. Натиснете бутона стоп (квадратен), за да превключите калибриране на 

дясната страна.  

4. Натискайте многократно бутона за старт (триъгълен), докато десния червен 

светодиод мига.  

5. Натискайте многократно бутона за запис (кръгъл), докато светодиодът спре да 

мига.  

6. Натиснете бутона стоп, за да завършите калибрирането. 

Персонализирана чувствителност 
За да зададе конкретно разстояние, на което да бъдат открити препятствия, 

сканирайте баркода за „калибриране на откриването на препятствия“, поставете 

препятствие на разстояние, което искате Edison да го открие, натиснете бутона за 

старт и след това повторете стъпки от 1 до 6, за да настроите чувствителността.   

Баркод – Калибриране откриване на препятствия 
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Какво следва? 
Сега, след като сте научили всичко за способностите, сензорите и управлението на 

Edison, сте готови да преминете към програмирането! Отидете на 

www.meetedison.com, за да видите различните езици за кодиране, които можете да 

използвате с вашия робот Edison.  

EdBlocks 
EdBlocks е графичен хоризонтален 

програмен език за работа на Edison. 

EdBlocks е идеалното въведение в 

програмирането и забавен начин да 

започнете кодирането.  

 

EdScratch 
EdScratch е блоков вертикален програмен 

език за робота с Edison (Scratch). EdScratch 

съчетава лекотата на програмиране с 

плъзгане и пускане с мощна 

функционалност и гъвкавост. 

 

 

EdPy 
EdPy е текстов програмен език (Python), 

за робота с Edison. EdPy ви позволява да 

отключите още повече от възможностите 

на Edison, докато учите текстово 

програмиране. 

 

Не забравяй!   
Можете да изтеглите безплатната подложка 

"EdMat" в цвят или черно-бяло. EdMat е с 

размер А1 (59 см х 84 см) и може да бъде 

отпечатан в местната печатница на ниска 

цена.  

Изтегли от: meetedison.com/edmat/ 
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