
	
	
	
EdHokey	Robotunuz1	
 

Sen	bir	yaratıcısın	
meetedison.com 

                                            
1 Türkçe çevirisi ve uyarlaması STEM Makers Academy 

(www.stemmakers.academy) tarafından yapılmıştır.  
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Giriş	
EdKitap3 'Sen bir inşaatcısın', EdKitap1 ve EdKitap2' yi takip eder bu nedenle aşağıdaki 
EdMacera’yıı tamamlamak için, EdKitap 1 ve EdKitap2’yi her ikisi de okunduğunu 
varsayıyoruz. Bunun yanında, barkodların nasıl okunduğunun ve EdWare'ı kullanarak 
Edison'nun nasıl programlandığının iyi bir şekilde anlaşıldığını. 

 

Kompakt	Paletli	Yükleyici	
EdHokey Robotu, LEGO Kompakt Palet Yükleyicisinin (no 42032) parçalarından 
yararlanmaktadır.  

Bu harika bir LEGO setidir ve ön kapaktaki modelin EdMacera'ya başlamadan önce 
oluşturulması önerilir. 
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Edison	ve	LEGO	uyumluluğu	
LEGO tuğlaları, Edison robotunun üstüne ve altına takılabilir. LEGO mandalları ise yanlara 
takılabilir. Edison'un yan yüzeyinde üç çeşit giriş yeri vardır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantı	tipi	 Tanımı	 Bağlanır	

İğne deliği Bağlantı mandalı için tam derinlikte 
 

Bağlantı 
yuvası  

Normal bağlantılı derinlik, yarım çubuklar için 
kullanılabilir  

Çapraz 
dingil  Dönen güç çıkışı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bağlantı	yuvası	
bağlantı	yuvası	

bağlantı	yuvası	

Iğne	deliği	

Güç	kaynağı	çapraz	
dingil	yuvası	

2	x	iğne	deliği	

Bağlantı	yuvası	

2	x	8	bağlantı	yeri	

2	x	8	bağlantı	yeri	

Edison’un yan yüzü ve üstündeki LEGO bağlantıları 

2	x	8	soketler		

2	x	8	soketler		

Çıkarılabilir	Kızak	
2	x	2	bağlantılar	

Edison’un tabanı ve tekerleklerindeki LEGO bağlantıları 



EdHokey	Robot	Sen	bir	yaratıcısın	

meetedison.com																																			www.stemmakers.academy																																						sayfa	4	

EdHokey	Robotu	
EdHokey, LEGO seti (42032) parçaları ile bağlantılı iki Edison robotu kullanan uzaktan 
kumandalı bir robottur. EdHokey'i hareket ettirmek ve kolları çalıştırmak için standart bir 
TV / DVD uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. 

 

 

 

	

	

Uzaktan	kumanda	kodlarını	programlayın	
İki Edison robotunu barkodların 
üzerinde sürmek için bundan sonraki 
iki sayfayı yazdırın. 

Bu işlemi kolaylaştırmak için 
Edisonlardan birini eğimli siyah bir 
lego parçası ile gösterildiği gibi 
işaretleyin. Bu Edison, kepçe 
kontrolörü olarak kullanılacaktır.  
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Kepçe	Kontrolörü	Olan	Edisonu	Programlama	
İşaretli Edison'u aşağıdaki barkodların üzerine götürün. Uzaktan kumandada, kolların 
hareketi ile ilgili düğmeleri kullanın, ancak EdHokey’I hareket ettirmek istediğiniz düğmeleri 
kullanmayın. Aşağıda önerilen düğme düzenlemesine bakın, ancak uzaktan kumanda 
muhtemelen farklı olacaktır. 

 

Barkodu	Okutmak	
1. Edison'u sağ taraftaki barkoda bakacak şekilde yerleştirin 
2. Kayıt (yuvarlak) düğmesine 3 kez basın 
3. Edison ileri gidecek ve barkodu tarayacaktır 
4. Bu işlevi etkinleştirmek için TV / DVD uzaktan kumandanızdaki istediğiniz bir düğmeye 
basın 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önerilen	düğme	düzeni	
 

 

 

 

 	

Barkod – Kızıl ötesi ile kepçe yukarıyı öğren 

Barcode – Kızılötesi ile kepçe aşağıyı öğren 

Kepçe	yukarı	
Kepçe	aşağı	

İleriye	sür		

Sağa	dön	

Sola	dön	

Geriye	sür	
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Sürücü	olan	Edison	robotunu	programlama	
Sürücü Edison robotu, EdHockey Robotunun hareketini kontrol edecek (ileri, geriye, sola 
dönüş ve sağa dönüş). Bu Edison'u aşağıdaki barkodların üzerine götürün. Uzaktan 
kumanda üzerindeki sürüş manevralarıyla uyumlu düğmeleri kullanın, ancak kepçeyi 
kontrol etmek istediğiniz düğmeleri kullanmayın. 

Barkodu	Okutmak	
1. Edison'u sağ taraftaki barkoda bakacak şekilde yerleştirin 
2. Kayıt (yuvarlak) düğmesine 3 kez basın 
3. Edison ileri gidecek ve barkodu tarayacaktır 
4. Bu işlevi etkinleştirmek için TV / DVD uzaktan kumandanızdaki istediğiniz bir düğmeye 
basın 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barkod – Kızılötesi ile ileriye sürmeyi öğren 

Barkod – Kızılötesi ile geriye sürmeyi öğren 

Barkod – Kızılötesi ile sağa dönmeyi öğren 

Barkod – Kızılötesi ile sola dönmeyi öğren 
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EdHokey’i	bir	araya	getirin		
EdHokey’i inşa etmek için aşağıdaki görselleri takip edin.  
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EdHokey	Hedefinin	Kurulması
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