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Alkusanat 
Edison on uusi robottikaverisi, joka opettaa sinulle elektroniikkaa, ohjelmointia ja 

robotiikkaa hauskasti ja mukaansa tempaavasti. 

Edison on varustettu kaikilla sensoreilla, ulostuloilla (mm. valot ja äänet) ja moottoreilla, 

joiden avulla pääset tutustumaan 

robotiikan ihmeelliseen maailmaan. 

Sepä kiva, mutta mitä on robotiikka? 

Siihen kysymykseen ei ole helppoa 

vastausta. Edisonin luojan, Brenton 

O’Brienin mukaan: ”Robotti on kone joka 

voi toimia itsenäisesti.”. Robotti voi siis 

”ajatella” tai pikemminkin tehdä itsenäisiä 

päätöksiä ja toimia päätöstensä 

mukaisesti. Eri ihmisillä on useita erilaisia 

määritelmiä robotiikalle, mutta me 

pidämme tästä, koska se on kiva, 

yksinkertainen ja kuvaa sitä mitä tulet oppimaan. 

Robotiikka ei olisi mahdollista ilman elektroniikkaa, joten Edisonillakin on oma 

elektroniikkansa. Voit nähdä Edisonin elektroniikan läpinäkyvän yläosan läpi. Sen läpi 

näkyy vastuksia, kondensaattoreita, transistoreja, moottoreita ja muita, mutta myös tärkein 

elektroninen osa eli Edisonin mikrokontrolleri.  

 

Mikrokontrolleri on vähän niin kuin Edisonin aivot. Se on 

paikka missä kaikki “ajattelu” tapahtuu. Edisonin 

mikrokontrolleri on samankaltainen kuin tietokoneen 

prosessori eli suoritin, mutta se on paljon pienempi. 

Kuten tietokoneen suorittimessa, Edisoninkin 

mikrokontrollerissa voi ajaa ohjelmia. Ohjelmat auttavat 

Edisonia tekemään päätöksiä ja ”ajattelemaan” 

itsenäisesti.  

Edisonissa on esiladattuna ohjelmia, jotka aktivoituvat, kun Edison ajaa tiettyjen 

viivakoodien yli. Alla on esimerkkiviivakoodi, joka aktivoi Edisonin viivanseurausohjelman. 

Edison LEGO-yhteensopiva robotti 

Edisonin mikrokontrolleri 

Viivakoodi joka aktivoi Edisonin viivanseurausohjelman 
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Ensiaskeleet 
 

Laitetaanpas Edison liikkeelle! 

 

 

Avaa patterisuoja ja poista EdComm-

ohjelmointikaapeli. Aseta patteritilaan 

neljä (4) ‘AAA’ patteria. Katso 

viereisestä kuvasta esimerkkiä ja 

varmista, että patterit tulevat oikein 

päin ja laita patterisuoja takaisin.  

Jos et ole vielä sitä tehnyt, niin laita nyt 

renkaat vanteiden päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

Käynnistä Edison siirtämällä 

virtakytkin “päälle” (englanniksi 

”on”) asentoon. Kun Edison 

kytketään päälle, punaiset LED-

valot alkavat vilkkua.  

 

Edison on valmis lähtemään 

liikkeelle! 

 
 

 
  

Varmista että patterit ovat oikeinpäin 

batteries are the right way 

Siirrä kytkin “päälle” (engl. “on”) asentoon 
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Tutustu Edisoniin 
Voidaksesi käyttää Edisonia tutustu ensiksi sen ominaisuuksiin. Tutki mitä sen kolmesta 

napista tapahtuu ja missä Edisonin sensorit sijaitsevat. Katso alla olevia kuvia. Voit palata 

myöhemmin katselemaan kuvia, kun käyt läpi EdSeikkailuja. 

 
 
Käynnistysnappi – Aloittaa ohjelman 
Pysäytysnappi – Pysäyttää ohjelman 
Tallennusnappi – 1 painallus = lataa ohjelman, 3 painallusta = lukee viivakoodin 

 

 

Edisonin viivanseuraussensori on tehty 

kahdesta osasta, punaisesta LED-

valosta ja valosensorista. Punainen 

LED heijastaa valoa maahan, jos maa 

on valkoinen, niin maa heijastaa valon 

kirkkaana takaisin ja valosensori saa 

korkeita valolukemia. Jos maa on musta 

eikä siksi heijasta valoa kirkkaana 

takaisin, valosensori saa alhaisia 

valolukemia. 

EdComm-ohjelmointikaapelia käytetään 

ohjelmien lataamiseen Edisoniin. Se yhdistetään 

tietokoneen tai tabletin kuulokeliittimeen.  

 

Summeri/taputuksen tunnistin 
Tallennusnappi 
Pysäytysnappi 

Käynnistysnappi 

Vasen valosensori 
Vasen infrapuna LED 

Vasen punainen LED 

Oikea valosensori 
Oikea infrapuna LED 

Oikea punainen LED 

Tutustu Edisonin sensoreihin ja nappeihin 

Viivanseuraus sensori 
Virtakytkin 

Edisonin virtakytkin ja viivanseuraussensori  

EdComm-ohjelmointikaapeli 
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EdSeikkailu 1– Taputusohjaus 
Edison on varustettu äänisensorilla ja pystyy siksi tunnistamaan kovia ääniä, kuten 

taputuksen. 

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin taputusohjausohjelman. Ohjelma ”kuuntelee” kovia 

ääniä, kuten taputusta. Edison reagoi taputukseen. Jos taputat kerran, Edison kääntyy 

oikealle. Jos taputat kahdesti, Edison ajaa suoraan ja pysähtyy. 

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia 
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa 
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

 

 

Mitä teen? 
Aseta Edison tasaisen pinnan päälle ja 

paina käynnistysnappia (kolmio).  

Taputa käsilläsi kerran Edisonin lähellä ja 

Edison kääntyy oikealle. Seuraavaksi taputa 

käsilläsi kahdesti ja Edison ajaa suoraan 

eteenpäin noin 30cm.  

Kokeile koputtaa Edisonia myös sormellasi, 

ensin kerran ja sitten kahdesti. 

 

EdFakta 
Samanlaisia äänisensoreita kuin Edisonissa käytetään nykyaikaisissa autoissa 

tunnistamaan, milloin moottori käynnistää tietyn sylinterin. Tämä tieto syötetään auton 

tietokoneelle, näin voidaan varmistaa sylintereiden käynnistäminen juuri oikeaan aikaan. 

Jos sylinteri käynnistetään liian myöhään, se voi vahingoittaa auton moottoria. Sylinterin 

oikea-aikainen käynnistäminen mahdollistaa myös taloudellisemman 

polttoaineenkulutuksen. 

Viivakoodi – Taputusohjauksen aktivointi 
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EdSeikkailu 2 – Esteenväistö  
Edison ”näkee pimeässä” käyttämällä näkymätöntä valoa tunnistamaan esteitä ja 

välttämään törmäyksiä. 

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin ”Esteenväistön”. Ohjelma ajaa Edisonia eteenpäin, 

kunnes Edison tunnistaa esteen. Esteen tunnistaessaan Edison peruuttaa ja kääntyy 

paikallaan poispäin esteestä ja jatkaa ajoaan. 

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

  

 

Mitä teen? 
Rakenna Edisonin väisteltäväksi esteitä, 

vaikka LEGO-seiniä. Esteiden pitää olla 

vähintään yhtä korkeita kuin Edison 

(3.5cm). Voit jopa rakentaa sokkelon, josta 

Edison voi paeta. 

Paina käynnistysnappia (kolmio) ja seuraa, 

kun Edison lähestyy estettä ja sitten 

kääntyy pois välttäen törmäystä. 

EdFakta 
Esteentunnistusmekanismi käyttää samaa 

näkymätöntä valoa, jota käytetään television kaukosäätimessä kanavan vaihtamiseen. 

Tätä valoa kutsutaan ”infrapunaksi” tai ”irdaksi”. Se on näkymätöntä, koska sen 

aallonpituus on pidempi kuin mitä ihmissilmä pystyy havaitsemaan.  

Edison lähettää infrapunaa kahdella LED-valolla, joista toinen on vasemmalla ja toinen 

oikealla. Kahden LED-valon välissä on infrapunasensori. Infrapunasensori huomaa milloin 

infrapunasäteilyä heijastuu esteestä. Jos infrapuna heijastuu vasemmalta, silloin estekin 

on vasemmalla. Jos infrapuna taas heijastuu oikealta, silloin estekin on oikealla. 

Eikö Edison osaa käyttäytyä? Törmäileekö Edison esteisiin tai väisteleekö se varjoja? 

Tutki sivulta 15 miten voit säätää esteentunnistusta. 

Viivakoodi – Esteenväistön aktivointi 
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EdSeikkailu 3 – Valonseuraus 
Edison rakastaa valoa! Edison ajaa kohti kirkkainta valonlähdettä, vaikka se tarkoittaisi 

pöydältä putoamista. Sellainen on rakkautta! 

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin valonseurausohjelman. Ohjelma käyttää Edisonin 

valosensoreita ja moottoreita seuratakseen valoa, kuten taskulamppua. 

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

 

 

Mitä teen? 
Tarvitset taskulampun ja tasaisen alustan ja 

tilan missä ei ole kirkasta valaistusta, 

ainakaan taskulamppua kirkkaampaa, 

kuten aurinkoa.  

Paina käynnistysnappia (kolmio) ja kohdista 

taskulamppu Edisonia kohti. Kun Edison 

“näkee” kirkkaan valonlähteen, Edison ajaa 

valonlähdettä kohti. 

Liikuttelemalla taskulamppua voit ohjata 

Edisonin ajoa. Muistuttaako Edisonin 

käyttäytyminen sinua jostain? 

EdFakta 
Tämä on yksi mielenkiintoisimmista Edisonin ohjelmista, koska se matkii luonnossa tietyillä 

lentävillä hyönteisillä nähtävää käyttäytymistä. Luultavasti sinäkin olet nähnyt elokuisena 

kesäyönä yöperhosia kiertämässä kirkkaan valon ympärillä. Tämänkaltaista käyttäytymistä 

kutsutaan robotiikassa ”photomorfinismiksi” ja se on normaali ominaisuus myös kasveissa, 

jotka kasvavat valoa kohti. 

Tämä ohjelma on erittäin mielenkiintoinen myös siksi, että Edison toimii itsenäisesti. Eli 

Edison ”ajattelee” itsenäisesti ja reagoi ympäristön muutoksiin. Onko Edison siis elävä?  

Viivakoodi – Valonseurauksen aktivointi 
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EdSeikkailu 4 – Viivanseuraus 
Seuraavaksi kaikkien robotiikkaintoilijoiden Graalin malja; viivanseuraus. Viivanseuraus on 

erittäin suosittu robotiikkatoiminto, koska on mielenkiintoista seurata, kun robotti ajaa 

viivanmuotoista rataa pitkin. Sinultakin tullaan kysymään: ”Onko viiva magneettinen?”.  

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin viivanseurausohjelman. Ohjelma käyttää Edisonin 

viivanseuraussensoreita ja moottoreita seuratakseen mustan viivan reittiä. 

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

 

 

Mitä teen? 
Ensimmäiseksi tarvitset viivan. Voit tulostaa 

seuraavalta sivulta löytyvän radan, voit 

tulostaa A1 (84cm x 59cm) kokoisen 

EdMatin meetedison.com/downloads tai voit 

tehdä oman ratasi mustalla sähkömiehen 

teipillä valkoiselle alustalle (viivan pitää olla 

1.5cm paksu).  

Aseta Edison toiselle puolelle viivaa, niin 

että viivanseuraussensori on valkoisen 

alustan kohdalla. Paina käynnistysnappia 

(kolmio) ja seuraa katseella, miten Edison 

seuraa viivalla merkittyä reittiä.  

EdFakta 
Edisonin viivanseuraussensori heijastaa valoa alustaan ja mittaa alustasta takaisin 

heijastuvan valon määrää. Valkoinen heijastaa paljon valoa, antaen korkeamman 

valolukeman, kun taas musta heijastaa vähän valoa, antaen pienemmän valolukeman. 

Seuratakseen viivalla merkittyä rataa Edison on jatkuvasti tyytymätön. Kun Edison ei ole 

viivanpäällä, Edison kääntyy oikealle päästäkseen viivan päälle. Mutta kun Edison on 

viivanpäällä, Edison kääntyy vasemmalle päästäkseen pois viivan päältä. Tämän 

seurauksena Edison vaappuu pitkin viivan reunaa.  

Viivakoodi – Viivanseurauksen aktivointi 
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EdSeikkailu 5 – Rajanväistö 
Oletko koskaan kuullut dromofobiasta? Dromofobia on kadun ylittämisen pelko ja 

seuraavaksi sen saa kokea Edison. Ilkeää naurua... …Muwhahaha!!! 

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin rajanväistöohjelman. Ohjelma käyttää Edisonin 

viivanseuraussensoria ja moottoreita estääkseen Edisonia ylittämästä mustaa viivaa.  

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

 

 

Mitä tehdä? 
Voit käyttää edellisellä sivulla olevaa 

ovaalirataa, tai voit käyttää suurta A1 (84cm 

x 59cm) EdMat rataa osoitteesta 

meetedison.com/downloads tai voit luoda 

oman ratasi (viivan pitää olla 1.5cm paksu). 

Aseta Edison rajojen sisäpuolelle ja paina 

käynnistysnappia (kolmio). 

Edison ajaa eteenpäin kunnes 

viivanseuraussensorit tunnistavat rajan, 

sitten Edison peruuttaa, kääntyy ja jatkaa 

ajoaan.    

EdFakta 
Viivanseuraus- ja rajanväistöohjelmat ovat hauskoja, 

mutta niillä on vakavampikin puolensa. Varastot jotka 

käyttävät robotteja siirtelemään tavaroita, käyttävät 

viivoja tai merkkejä alustassa ohjatakseen robotit 

määränpäähänsä. Viereisen kuvan robotit käyttävät 

lattian viivakoodimerkintöjä navigoidakseen 

verkkokauppa Amazonin varastossa. 

Viivakoodi – Rajanväistön aktivointi 
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EdSeikkailu 6 – Sumopaini 
Robosota kehiin! 

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin sumopainiohjelman. Ohjelma yhdistää 

rajanväistöohjelman, pysyäkseen sumoringin sisällä ja esteenväistöohjelman 

metsästääkseen vastustajan.  

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

 

 

Mitä teen? 
Luo oma sumopainirinkisi mustalla 

sähkömiehen teipillä valkealle alustalle. Ringin 

halkaisijan pitäisi olla noin 40cm.  

Aseta kaksi Edisonia kehän sisälle ja paina 

molemmista käynnistysnappia yhtäaikaa. 

Kumpikin Edison ajaa hitaasti eteenpäin, 

pysytellen ringin sisällä ja ”metsästäen” 

vastustajaansa. Jos Edison havaitsee 

vastustajan, Edison hyökkää eteenpäin 

täydellä vauhdilla, kunnes ringin reunaviiva 

tulee vastaan. Sitten Edison peruuttaa 

takaisinpäin voittoisana ja jatkaa seuraavan vastustajan “metsästämistä”. 

Taistelut eivät aina suju suunnitelman mukaan, koska matkalla on usein “pari muuttujaa”, 

kuten vastustajan kulma, ringin reunaviivan läheisyys tai puhtaasti huono tuuri. Mutta 

hauskaa se on - ”Banzai!”.     

 

Viivakoodi – Sumopainin aktivointi 
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EdSeikkailu 7 – Kauko-ohjaus 
Haluatko todella ohjailla Edisoniasi? Seuraavaksi opit ohjaaman Edisonia kodistasi 

löytyvällä kaukosäätimellä.  

Seuraava viivakoodi aktivoi Edisonin tottelemaan komentoja TV:n tai DVD:n 

kaukosäätimestä.  

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 
4. Paina seuraavaksi sitä TV:n tai DVD:n kaukosäätimen nappia, jolla haluat ohjata 
Edisonin kutakin toimintoa 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viivakoodi – Infrapuna opi ajamaan eteenpäin 

Viivakoodi – Infrapuna opi ajamaan taaksepäin 

Viivakoodi – Infrapuna opi pyörimään oikealle 

Viivakoodi – Infrapuna opi pyörimään vasemmalle 

Viivakoodi – Infrapuna opi kääntymään oikealle 
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Mitä teen? 
Opeta Edisonille jokainen viivakoodi kerrallaan. Käytä 

kaukosäätimestäsi niitä nappuloita, joilla haluat ohjata Edisonin 

liikkumista, esimerkiksi “nuoli ylös” ajaaksesi Edisonilla eteenpäin. 

Voit muuttaa nappuloiden merkitystä milloin vain, kunnes saat 

itsellesi parhaiten sopivat nappulat käyttöön kaukosäätimestä. 

“Seuraavaksi ajamaan!”  

Edison on yhteensopiva useimpien (noin 75%) TV ja DVD 

kaukosäätimien kanssa, mutta ei kaikkien. Jos jokin kaukosäädin ei 

toimi, vaihda se toiseen. Jos mikään kaukosäätimistä ei toimi, voit 

ostaa yleiskaukosäätimen.  

  

Viivakoodi – Infrapuna opi soittamaan äänimerkki 

Viivakoodi – Infrapuna opi kääntymään vasemmalle 

Viivakoodi – Infrapuna opi soittamaan sävel 
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Säädä esteentunnistusta 
Voit säätää Edisonin esteentunnistusominaisuutta. Jos säädät sen herkemmäksi, Edison 

tunnistaa esteet etäämmältä. Jos säädät sen karkemmaksi, Edison tunnistaa esteet vain 

hyvin läheltä.  

Viivakoodin lukeminen 
1. Laita Edison viivakoodin oikealle puolelle, kohti viivakoodia  
2. Paina tallennusnappia (pyöreä) kolme kertaa  
3. Edison ajaa eteenpäin ja lukee viivakoodin 

  

 

  

 

 

  

Maksimiherkkyyden säätö 
Lue ensiksi yläpuolella oleva viivakoodi ja paina sitten käynnistysnappia (kolmio). Edison 

on nyt kalibrointi- eli säätämistilassa. Poista kaikki esteet Edisonin tieltä. 

Vasemmanpuoleinen herkkyys säädetään ensin.  

1. Paina toistuvasti käynnistysnappia (kolmio) - painallukset lisäävät herkkyyttä, kunnes 

punainen LED-valo välkkyy. 

2. Paina toistuvasti tallennusnappia (pyöreä) - painallukset vähentävät herkkyyttä, kunnes 

punainen LED-valo lopettaa välkkymästä.  

3. Paina pysäytysnappia (neliö) säätääksesi oikeanpuolen.  

4. Toista kohdat 1. ja 2.  

5. Paina pysäytysnappia (neliö) ja säädöt ovat valmiit. 

 

Halutun herkkyyden säätö 
Voit säätää esineiden tunnistamisetäisyyden laittamalla esineen Edisonin eteen ja 

toistamalla edellisen kappaleen kohdat yhdestä viiteen.   

 

Viivakoodi – Säädä esteiden tunnistaminen 
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Mitä seuraavaksi? 
Nyt kun olet oppinut kaiken Edisonin kyvyistä, sensoreista ja kontrolleista voit siirtyä 

ohjelmoimaan Edisonia. Mene osoitteeseen www.meetedison.com ja etsi EdKirja 2 

‘EdSeikkailusi Robotiikkaan – Olet ohjelmoija’.  Tuossa kirjassa opit kirjoittamaan omia 

ohjelmia, joilla saat Edisonin tekemään mitä sinä haluat! 

Edisonin ohjelmat on kirjoitettu vapaalla ohjelmistolla nimeltään EdWare. Voit rakentaa 

ohjelmia raahaamalla ja tiputtelemalla kuvakkeita. Alla on esimerkki siitä, miltä 

yksinkertainen viivanseurausohjelma näyttää. 

 

Älä unohda, että voit ladata myös ilmaisen EdMat aktiviteettimaton, joko värillisenä tai 

mustavalkoisena. EdMat on kokoa A1 (59cm x 84cm) ja se voidaan tulostaa paikallisessa 

painokaupassasi pientä korvausta vastaan. Lataa EdMat osoitteesta: 

meetedison.com/downloads 
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