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Programmeerija nimi

Siin on Edison
See on programmeeritav robot Edison.
Mis asi on robot?
Robot on masin, mida saab
panna täitma erinevaid
ülesandeid.
Maailmas on palju erinevaid
roboteid. Erinevad robotid
suudavad teha erinevaid
asju.
Millele sa mõtled, kui püüad
endale robotit ette
kujutada?

Joonista oma
robot siia.

Mida saad sa teha Edisoniga?
Edisoni abil saame teha palju
erinevaid asju!
Seda seepärast, et Edisoni
saab programmeerida.
Programmeerimine tähendab,
et saame Edisonile öelda, mida
on vaja teha.
Edisoni saab programmeerida
erineval viisil. Näiteks saab
Edisoni programmeerida
triipkoode kasutades.
Edisoni saab programmeerida
ka arvutite abil.
Õpime Edisoni abil rohkem
robootikast ja
programmeerimisest.
www.edblocksa pp.com

Ülesanne
Enne programmeerimise alustamist tutvume Edisoniga. Allpool olevail piltidel
näed kõiki erinevaid Edisoni osi. Kas sa oskad neid osasid näidata oma
Edisoni robotil?

Salvestamisnupp

See on Edisoni ülemine pool.

Katkestusnupp
Käivitusnupp

Vasak punane LED
Vasak infrapuna-LED
Vasak valgusandur

Parem valgusandur
Parem infrapuna-LED

Parem punane LED
See on Edisoni alumine pool.

Toitelüliti
Joonejärgimise andur

EdComm juhe
EdComm juhtme
ühendusavad
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Plaksuga sõidu juhtimine
Edisonil on heliandur, mis kuuleb
tugevaid helisid, näiteks
plaksutamist.
Allolevale triipkoodile vastab
püsiprogramm. See programm juhib
Edisoni käitumist siis, kui see kuuleb
tugevaid helisid.

Loe triipkood
Aseta Edison ülevalpool olevale Edisoni kontuurile.
Vajuta ümmargust salvestusnuppu kolm korda.
Edison sõidab kiirelt edasi ja skanneerib triipkoodi.

Mida teha Edisoniga?
Aseta Edison põrandale või lauale.
Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.
Nüüd plaksuta üks kord käsi. Edison
pöörab paremale.
Plaksuta käsi kaks korda. Edison
sõidab otse edasi.
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Kui Edison ei kuule su
plaksutamist, siis koputa
sõrmega Edisoni ülaküljele.

Ülesanne
Teeme võidusõidu kahe Edisoni vahel!
Sa võid kujundada täiesti oma võidusõiduraja. Ära unusta Edisonile enne
võistlust triipkood sisse lugeda.
Valmistu võidusõiduks!
Plaksuta käsi või koputa Edisonile kaks korda nii, et Edison sõidaks edasi.
Kui Edison peatub, plaksuta taas kaks korda.
Võidab see Edison, kes esimesena jõuab finišisse !
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Takistuste tuvastamine
Edison saab aru, kui selle ees on asju.
Kuidas?
Edison kasutab asjade märkamiseks
infrapunavalgust. Sina seda valgust ei näe,
sest infrapunavalgus on inimeste jaoks
nähtamatu.
Edison kasutab infrapunavalgust, et leida
oma teel olevaid asju. Kui Edisonile jääb
midagi ette, siis Edison saab eemale
pöörata ja vältida sellele otsasõitu.

Loe triipkood
Aseta Edison ülevalpool olevale Edisoni kontuurile.
Vajuta ümmargust salvestusnuppu kolm korda.
Edison sõidab kiirelt edasi ja skanneerib triipkoodi.

Mida teha Edisoniga?
Aseta Edison põrandale või lauale.
Aseta mõned asjad Edisoni ümber.
Vajuta kolmnurksele
käivitusnupule.
Jälgi Edisoni liikumist takistuse
suunas. Edison märkab eset,
pöörab ja sõidab teises suunas
eemale.
www.edblocksa pp.com

Ehita klotsidest või
raamatutest Edisoni
ette takistus.

Ülesanne
Püüame Edisoni lõksu.
Istuge mitmekesi laua taha. Skanneeri Edisoniga triipkood. Aseta Edison
teie vahele.
Igaüks asetab käed lauale nii, et Edison on kätest ümbritsetud.
Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.
Edison sõidab ringi. Kui Edison leiab takistuse, siis Edison pöörab ja
proovib leida mõne teise tee.
Ära lase Edisonil põgeneda!
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Taskulambi järgimine
Edisonil on kaks valgusandurit.
Valgusandurite abil näeb Edison
valgust.
Allolevale triipkoodile vastab
püsiprogramm. Selle
programmi abil järgib Edison
ruumi heledaimat valgusallikat.

Loe triipkood
Aseta Edison ülevalpool olevale Edisoni kontuurile.
Vajuta ümmargust salvestusnuppu kolm korda.
Edison sõidab kiirelt edasi ja skanneerib triipkoodi.
Mida teha Edisoniga?
Aseta Edison põrandale või lauale. Pane taskulamp valmis.
Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.
Suuna taskulambi valgus Edisonile ja siis aeglaselt eemale. Edison järgib
taskulambi valgusvihku.

www.edblocksapp.com

Ülesanne
Looge rühmadena Edisonile teed, millel Edison saaks sõi ta. Lähtuda võite nii
oma linna tänavaist, igapäevasest kooliteest, aga Edison võib abistada ka
näiteks talutöödel.
Joonistage kaart suurele paberile.
Skanneerige Edisoniga triipkood ja pange taskulamp valmis. Asetage Edison
põrandale.
Vajutage kolmnurkset käivitusnuppu ja suunake taskulambi valgusvihk
Edisonile.
Sõitke Edisoni taskulambiga juhtides kaardi peal ringi .

Edison ja EdBlocks. Tööleht 5

Programmeerija nimi

Joone järgimine
Edisonil on tumeda ja heleda pinna vahelise
erinevuse nägemiseks eraldi andur. Seda
andurit saab Edison kasutada tumeda joone
järgimiseks.
Allolevale triipkoodile vastab püsiprogramm.
Selle programmi abil leiab Edison musta
joone ja järgib seda.

Loe triipkood
Aseta Edison ülevalpool olevale Edisoni kontuurile.
Vajuta ümmargust salvestusnuppu kolm korda.
Edison sõidab kiirelt edasi ja skanneerib triipkoodi.
Mida teha Edisoniga?
Kasuta joonejärgimist järgmisel lehel.
Aseta Edison raja sisse. Ära pane Edisoni alustamiseks musta joone peale,
aseta Edison hoopis selle joone kõrvale .
Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.
Kõigepealt otsib Edison raja üles. Seejärel hakkab Edison sõitma piki rada
ringi.

www.edblocksa pp.com

Tähelepanu,
valmis olla, läks!
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Joone vältimine
Kas mäletad, et Edisonil on
tumedate ja heledate
pindade vahelise erinevuse
nägemiseks eraldi andur?

.

Edison saab selle anduri abil
vältida tumeda joone
ületamist.
Allolevale triipkoodile vastab
püsiprogramm. See
programm ei lase Edisonil
mustast joonest üle minna.

Loe triipkood
Aseta Edison ülevalpool olevale Edisoni kontuurile.
Vajuta ümmargust salvestusnuppu kolm korda.
Edison sõidab kiirelt edasi ja skanneerib triipkoodi.
Mida teha Edisoniga?
Kasuta järgmisel lehel olevat rada.
Aseta Edison raja sisse. Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.
Mis juhtub, kui Edison tajub musta joont ?
Selle asemel, et joonest üle sõita, pöörab Edison hoopis eemale ja sõidab
mujale.

www.edblocksa pp.com

Ülesanne
Vaata, kuidas Edison põrkub rajajoonele jõudes tagasi. Võid proovida teha
tõeliselt suure raja, kasutades tumedate teipi heledal põrandal.
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Sumomaadlus
Allolevale triipkoodile vastab püsiprogramm. See programm ühendab kaht
Edisoni püsiprogrammidest: joone vältimine ja takistuste vältimine.
Mida teeb see ühendatud programm?
See programm võimaldab kahel Edisonil maadelda !
Takistuste vältimise programm aitab robotil leida teisi roboteid. Joone
vältimise programm aitab Edisonil leida võistlusväljakut piirav joon, et
tõugata teine robot väljakult välja.

Loe triipkood
Aseta Edison ülevalpool olevale Edisoni kontuurile.
Vajuta ümmargust salvestusnuppu kolm korda.
Edison sõidab kiirelt edasi ja skanneerib triipkoodi.
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Mida teha Edisoniga?
Selle ülesande täitmiseks tuleb sul teistega koostööd teha .
Skanneeri triipkood kahe Edisoni robotiga..
Järgmiseks tee Edisonide sumovõistluse jaoks
võistlusväljak.
Kasuta väljaku eraldamiseks näiteks tumedat
teipi heledal põrandal.
Veendu, et väljak on mõlema roboti
ringisõitmiseks piisavalt suur.

Ülesanne
Aseta mõlemad Edisoni robotid võistlusväljakule .
Vajuta mõlemal robotil korraga kolmnurkset käivitusnuppu.
Mõlemad Edisoni robotid hakkavad väljakul aeglaselt ringi sõitma, otsides
teist robotit. Teist robotit märgates Edison kiirendab leitud roboti suunas
ning püüab seda väljakult välja suruda.
Võidab Edison, mis jääb võistlusväljakule!
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EdBlocks-i sissejuhatus
Edisoni sa juba tunned.

Nüüd on aeg kasutada EdBlocks-i.

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

Mis on EdBlocks?
EdBlocks on programmeerimiskeel Edisoni roboti programmeerimiseks.
EdBlocksi abil saad programmeerida Edisoni tegema erinevaid asju.

Kuidas EdBlocks töötab?
Kujuta ette, et hakkad kooki
küpsetama. Kuidas sa tead,
mida teha?
Sa võtad kokaraamatu ning
järgid retsepti samm-sammult.

EdBlocksi kasutades järgib Edison samuti sammsammult juhiseid.
Edison loeb EdBlocks-i juhiseid vasakult paremale,
alustades esimesest blokist. Edison loeb juhiseid
korraga ühe bloki kaupa.
Edison järgib juhiseid üsna samamoodi nagu sina.
Tema juhised on lihtsalt pisut teisiti esitatud.

www.edblocksa pp.com

Leia vastus
Harjutame EdBlocks-I kasutamist.
On vaja, et Edison teeks ükshaaval mitut asja järjest. Proovi Edison panna
tegema neid asju järgnevas järjekorras:
1.
2.
3.
4.
5.

Sõida edasi 2 sekundit.
Pööra vasakule 0.4 sekundit.
Pane põlema parem LED tuli.
Sõida tagasi 3 sekundit.
Pööra paremale 0.9 sekundit.

Vaata allolevaid blokke. Need on selle programmi kirjutamiseks vajalikud
blokid, aga vales järjekorras.

See on alguse
blokk.

0.9
See on aeg, mille
vältel Edison
pöörab.

Sinu kord
Korrasta blokid õigesse järjekorda
Joonista blokid õiges järjekorras siia:

Kirjuta siia õige arv sekundeid, mille vältel Edison sõidab või
pöörab.

Edison ja EdBlocks. Tööleht 9

Programmeerija nimi

Programmi laadimine
Nüüd, kus tunned Edisoni ja EdBlocks-i, saad kasutada EdBlocksi, et öelda
Edisonile, mida teha. Selleks on sul vaja laadida programm Edisoni robotisse.
Ava arvutis lehekülg:

www.edblocksapp.com
Seekord laadime programmi, mis on
juba valmis tehtud. Kui oled
programmi laadimise selgeks
saanud, võid alustada oma
programmide loomisega.

Samm 1: Seadista oma arvuti
Selleks kontrolli, et kõrvaklappide
helitugevus on maksimaalne.
Samm 2: Ava EdBlocks-i äpp
Mine lehele: www.edblocksapp.com
Samm 3: Ava menüü
Pärast äpi avamist, vaata selle
vasakusse ülanurka. Vajuta nupule ‘Menu’.
Samm 4: Ava näidised
Näidiste avamiseks leia menüüst ‘Load
Demos’. Kliki sellel.
Samm 5: Ava taskulambi järgimine
Leia ja kliki programmil, mille nimi on
‘Follow torch/flashlight’.
Töölaual avaneb programm,
mis näeb välja nii:

www.edblocksa pp.com

Menu

Load Demos

Samm 6: Ühenda Edison arvutiga
Kasuta EdComm juhet Edisoni
arvutiga ühendamiseks.

Samm 7: Pane Edison valmis
Vajuta üks kord Edisoni ümmargusele salvestusnupule .

Samm 8: Laadi programm Edisoni
Vaata äpi paremasse ülanurka ja leia
‘Program Edison’ nupp. Kliki sellel.

Avaneb uus aken.

Kliki akna allosas nupule ‘Program
Edison’.

Program Edison
Program Edison

Program Edison

Kuuled, kuidas programm laaditakse Edisoni robotisse. Peale laadimise lõppu
teeb Edison piiksu. Ära ühenda Edisoni enne juhtme küljest lahti, kui oled kuulnud
piiksu! Programmi käivitamiseks vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.

Ülesanne
Lähme Edisoniga pimedasse tuppa jalutama.
Pane taskulamp valmis ja aseta Edison põrandale.
Vajuta kolmnurksele käivitusnupule. Kustuta toas tuled. Nüüd suuna taskulambi
valgusvihk Edisonile.
Edison sõidab toas ringi, järgides taskulambi valgust.
Kas suudad panna Edisoni erinevaid trikke tegema ?
Proovi Edisoni ümber pöörata või panna keerlema !
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Sõidame!
Edisoni programmeerimiseks EdBlocksiga vajad sa EdBlocksi äppi. Ava äpp
lehelt: www.edblocksapp.com
Mida teha EdBlocks-iga?
Saame programmeerida Edisoni sõitma edasi
mingi kindla aja vältel.
Leia EdBlocks-i äpis blokk, mis paneb Edisoni
edasi sõitma kindla aja kestel.
Ajalist kestust saad seada, klikkides numbriga
kastil ja sisestades vajaliku aja.

Mida teha Edisoniga?
Paneme Edisoni edasi sõitma järgmisel
lehel toodud rajal.
Kui kaua võtab Edisonil raja läbimine aega?
Koosta Edisonile EdBlocks-i kasutades
programm. Laadi programm Edisoni ja
pane Edison seejärel stardijoone taha.

Kas oskad panna Edisoni sõitmist alustama stardijoonelt ja lõpetama
pärast finišijoone ületamist?
Proovi muuta EdBlocks-s raja läbimiseks kuluvat aega.

Leia vastus
Mitu sekundit kulus Edisonil stardist finišisse jõudmiseks?
Kirjuta oma vastus alloleva bloki ajakasti.

www.edblocksa pp.com

Kirjuta oma tulemus siia.

FINIŠIJOON

STARDIJOON
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Pööramine
Edisoni programmeerimiseks EdBlocksiga vajad sa EdBlocksi äppi. Ava äpp
lehelt: www.edblocksapp.com
EdBlocks-i abil saad programmeerida Edisoni pöörama paremale või
Mida teha EdBlocks-iga?
Saame programmeerida Edisoni
pöörama vasakule või paremale
mingi aja vältel.
Leia EdBlocks-i äpis blokk, mis
pöörab Edisoni paremale
etteantud aja vältel.

vasakule.

Kas leiad bloki, millega saab Edisoni programmeerida pöörama vasakule
etteantud aja vältel?

Mida teha Edisoniga?
Paneme Edisoni tegema pöördeid järgmisel lehel toodud rajal. Kui kaua läheb
Edisonil aega erinevate pöörete tegemiseks?
Programmeeri EdBlocks-i abil Edison. Aseta Edison seejärel rajale, et oma
programmi testida. Proovi EdBlocks-is muuta pööramise aega, et panna
Edison noolte järele sõitma ning jääma finišijoonel seisma .
Saad muuta ajalist kestust, kui klikid numbriga kastil ja
Leia
vastus
sisestad
vajaliku aja.
1.

Mitu sekundit kulub Edisonil 90kraadise pöörde tegemiseks?

Kirjuta oma
tulemus siia

2. Mitu sekundit kulub Edisonil 180kraadise pöörde tegemiseks?

www.edblocksapp.com

Kirjuta oma
tulemus siia

See on 90-kraadine pööre

See on 180-kraadine pööre.
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Proovime labürinti
Edisoni programmeerimiseks EdBlocksiga vajad sa EdBlocksi äppi. Ava äpp
lehelt: www.edblocksapp.com

Mida teha EdBlocks-iga?
Loo EdBlocks-i äpis programm, mis
viib Edisoni läbi järgmisel lehel oleva
labürindi.
Selle labürindi läbimiseks vajad viit
blokki. Kõige esimene blokk on ‘Drive
Straight’ (sõida otse).
Missugused on neli järgmist blokki?
Kui kaua peaks iga bloki täitmisele
aega kuluma?

Mida teha Edisoniga?
Laadi oma programm Edisoni ja aseta Edison labürindi algusesse. Testi oma
programmi tööd. Labürindi läbimiseks peab Edison jõudma finišijooneni.
Leia vastus
Pärast labürindi läbimist kirjuta oma programm siia alla:

Joonista siia
noolega Edisoni
pööramise
suund.

Kirjuta siia bloki
täitmise aeg.
www.edblocksa pp.com
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Järgime joont
Mäletad, et Edisonil on tumeda ja heleda pinna erinevuse tuvastamiseks
eraldi andur?
Saame teha programmi, mis kasutab seda
andurit, et sõita piki musta joont.

Mida teha EdBlocks-iga?
Ava äpp lehelt: www.edblocksapp.com
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool
näidatud programmiks.

See programm käsib Edisonil sõita piki musta joont.
Võid muuta aega, mille vältel Edison järgib joont.
Võid samuti muuta Edisoni sõitmise kiirust.

Siin asub blokk, mis kontrollib
Edisoni kiirust.

Saad valida aeglase, keskmise ja kiire vahel.
Nüüd tee programm, millel on kiiruse kontrolli blokk ja joone järgimise blokk.
Määra ükskõik missugune ajaline kestus.
www.edblocksa pp.com

Mida teha Edisoniga?
Joonista Edisonile joone järgimiseks rada. Kasuta selleks suurt paberit
ja musta vildikat, markerit või teipi. Raja joon peab olema must või
tume ja vähemalt 1 cm laiune.
Laadi oma programm Edisoni.
Aseta Edison oma rajale. Pane programm käima, vajutades kolmnurkset
käivitusnuppu.
Proovi, kuidas Edison käitub, kui muuta programmi kiiruseb loki väärtust.

Leia vastus
1. Missugune blokk
paneb Edisoni liikuma
kõige kiiremini?
Joonista see blokk siia
programmi.
2. Kui kaua sa
lasksid Edisonil
joont järgida?
Kirjuta see aeg
oma programmi.

3. Missugune nägi
su rada välja?
Joonista siia kasti
vähendatult oma
rada.

4. Mõtle, kuidas Edison su rajal sõitis. Kas su rajal oli Edisoni le programmi
töötamiseks piisavalt ruumi? Kuidas saaksid sa muuta oma rada või
programmi paremaks?
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Peatumine mustal joonel
Andurit, mis aitab Edisonil tajuda tumeda ja heleda pinna vahelist erinevust,
saab EdBlocks-i abil kasutada mitmel erineval viisil .
Seekord teeme programmi, milles seda andurit kasutatakse Edisoni
peatamiseks, kui robot jõuab tumeda pinnani.

Mida teha EdBlocks-iga?
Ava äpp lehelt: www.edblocksapp.com
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpoolnäidatud programmiks.

Mida see programm teeb?
Esimene blokk käsib Edisonil alustada sõitmist. Teine blokk käsib Edisonil
oodata, kui pinnaheleduse andur näeb musta pinda. Peale musta pinna
leidmist liigub programm edasi kolmandasse blokki, mis käsib Edisonil
peatuda.

Mida teha Edisoniga?
Laadi programm Edisoni. Aseta Edison järgmisel lehel asuva raja valgele
alale, suunaga musta joone poole. Käivita programm, vajutades kolmnurkset
käivitusnuppu.
Kas Edison jäi seisma?
Proovi nüüd uuesti, aga suuna Edison ühele värvilistest joonest. Mis juhtub?
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Leia vastus
1. Kas Edison peatus punasel joonel?
2. Kas Edison peatus sinisel joonel?
3. Kas Edison peatus rohelisel joonel?

4. Missugune värv on sinu arvates parim Edisoni peatamiseks? Miks sa
niimoodi arvad?
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Heli tuvastamine
Mäletad, et Edisonil on heliandur? See on andur, millega Edison tajub
tugevaid helisid, näiteks käteplaksu.
Saame teha programmi, mis
kasutab heliandurit. Teeme
järgnevalt programmi, mis käsib
Edisonil enne järgmise tegevuse
alustamist oodata käteplaksu.

Mida teha EdBlocks-iga?
Ava äpp lehelt: www.edblocksapp.com
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks.

Laadi programm Edisoni. Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu.
Programm käsib Edisonil oodata üht käteplaksu ning siis sõita edasi 0.5
sekundit. Seejärel käsib programm Edisonil oodata kaht käteplaksu ning
siis pöörata vasakule 0.3 sekundit.
Mida teha Edisoniga?
Nüüd sa tead, kuidas EdBlocks-i kasutades panna Edison sõitma edasi, tagasi,
pöörama vasakule või paremale. Sa võid Edisoni tantsima panna!
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Leia vastus
Alljärgnev programm on üks viise Edisoni tantsima panemiseks .

Tee ise selline programm, mis paneb Edisoni käteplaksu peale tantsima .
Pane Edison suunda muutma ja erinevaid asju erineva aja vältel tegema.
Lisa mõned kohad, kus Edison ootab, kuni sa uuesti plaksutad. Tee nii
pikk programm, kui ise tahad!
Joonista oma programm siia
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LED-tulede kasutamine
Kuidas programmeerida Edison oma LED-tulesid lõputult sisse- ja välja
lülitama? Selleks tuleb kasutada kordust.
Mis asi on kordus?
Kordus on EdBlocks-i eriline blokk.
Korduse saab asetada teiste
blokkide ümber.
Korduses asuvaid blokke
täidetakse korduvalt.
Vaata alljärgnevat programmi.
See programm käsib Edisoni panna LED-tuled põlema, ühe sekundi
oodata, kustutada LED-tuled ning jälle ühe sekundi oodata. Kordus käsib
Edisonil minna tagasi esimese korduses asuva blokini ning täita kõiki
blokke uuesti.

Programm
lõpeks siin, kuid
kordus käsib
algusesse
tagasi minna.

Siin on
programmi algus.

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks.
Veendu, et programmi põhiosa asuks korduse sees.
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Mida teha Edisoniga?
Laadi eelmisel lehl olev programm Edisoni. Pane programm käima ja vaata,
mis juhtub.
Leia vastus
1. Milleks kasutatakse kordusblokki?

2. Vaata tulede programmi. Kuidas programm töötaks, kui selles ei
oleks kordus blokki ?

3. Tee EdBlocks-i äpiga ise kordust kasutav programm. Kirjuta oma
programm siia üles (vihje: proovi kasutada sõidublokke).

4. Mida teeb sinu programm, mis kasutab kordust? Kirjelda oma
programmi tööd siin.
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Programmeerija nimi

Takistuste tuvastamine
Saame kirjutada programmi, mis takistab Edisonil asjade otsa sõitmist. See
programm kasutab oma tööks Edisoni infrapunavalguse andureid.

Mis on infrapunavalgus?
Inimesed suudavad näha üsna väikest osa valgusest. Infrapunavalgust
näevad sääsed, maod ja mõned kalad, aga inimeste jaoks on see
nähtamatu. Sellest hoolimata kasutame infrapunavalgust päris palju.
Näiteks telerite puldid saadavad teleritele kanalite vahetuse või
helitugevuse muutmise käske just infrapunav alguse abil.

Infrapunavalgus ja Edison
Edison kasutab infrapunavalgust sarnaselt telekapuldile .
Edisonil on ees kaks infrapunavalgust kiirgavat dioodi ( LED-i): üks
vasakul ja teine paremal. Edisoni ees keskel on lisaks infrapunaandur .

Saame Edisonile teha programmi,
mis kasutab infrapunavalgust
takistuste leidmiseks ja neile
otsasõidu vältimiseks. EdBlocks-is
saame kirjutada programmi, mis
käsib Edisoni infrapuna LED-idel
infrapunavalgust kiirata. See valgus
peegeldub lähedalolevatelt asjadelt
tagasi ja Edisoni ees olev infrapunaandur märkab seda.
Meie programm käsib Edisonil
märgatud asjadele mitte otsa
sõita.
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Infrapunavalgus
peegeldub
tagasi.
Edison märkab
seda ja
programm
käsib Edisonil
peatuda.

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpoolnäidatud programmiks.

Mida see programm käsib Edisonil teha?
See programm käsib Edisonil sõita edasi, kuni see märkab takistust oma teel.
Peale takistuse nägemist Edison peatub .

Mida teha Edisoniga?
Laadi programm Edisoni. Aseta Edison laua ühte otsa ning mingi ese,
näiteks paksem raamat või pinal, laua teise otsa. Suuna Edison selle eseme
poole ja vajuta kolmnurkset käivitusnuppu. Vaata, kuidas Edison sõidab selle
eseme suunas.
Kas Edison peatus enne esemega kokku põrkamist?

Leia vastus
Edison ei suuda märgata takistust, kui see on liiga väike või ei peegelda
piisavalt infrapunavalgust.
Uurime, missuguseid asju Edison suudab näha. Aseta erinevaid asju Edisoni
teele ning proovi järele, mis juhtub. Proovi esemeid, mis erinevad
üksteisest nii kuju kui ka värvi poolest. Kirjuta oma tulemused siia üles:

Ese

Värv ja kuju

Miks Edison peatus? Miks või miks mitte?
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Programmeerija nimi

Takistuste vältimine
Edison märkab esemeid oma infrapunavalguse LED-ide ja -anduri abil. Neid
andureid saab kasutada erinevais EdBlocks -i programmides.
Seekord teeme programmi, millega Edison märkab takistusi, pöörab neist
eemale ja jätkab sõitu.

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks.

Mida see programm teeb?
Esimene blokk käsib Edisoni sõita edasi ja teine blokk oodata, kuni märgatakse
takistust. Peale takistuse märkamist jätkatakse programmi kolmandast
blokist, mis käsib Edisonil tagurdada. Seejärel käsib neljas blokk Edisonil
pöörata takistusest eemale. Kõik toodud blokid asuvad korduses, mis kordab
neid blokke lõputult.
Sul on vaja katsetada, et leida, missugune on tagasisõitmise ja pööramise
blokkide sobilik ajaline kestus.
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Mida teha Edisoniga?
Laadi programm Edisoni. Aseta Edisoni ümber esemeid, mida Edison suudab
märgata. Käivita programm, vajutades kolmnurkset käivitusnuppu .
Vaata, kuidas Edison kasutab programmi eseme märkamiseks, sellest eemale
pööramiseks ja edasi sõitmiseks.

Leia vastus
1. Missugust aega (sekundites) kasutasid blokis tagasi sõitmise blokis
‘drive backwards’? Miks sa kasutasid seda aega?

2. Missugust aega (sekundites) kasutasid paremale pööramise blokis ‘turn
right’? Miks sa kasutasid seda aega?

3. Mida võiks Edison veel teha takistuse märkamisel? Proovi kirjutada
programm, mis käsib Edisoni sulle takistuse märkamisest teada anda ja
alles siis eemale sõita. Joonista programm ja ära unusta kordust!
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Programmeerija nimi

Joone sees püsimine
Mäletad, Edisonil on andur, mis tuvastab tumeda ja heleda pinna vahelise
erinevuse? Me saame teha programmi, mis kasutab seda andurit, et
käskida Edisonil vältida musta joone ületamist .

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks.
Veendu, et programmi põhiosa asub korduses.
See programm käsib Edisonil sõita edasi. Kui Edison märkab tumedat pinda,
siis programm käsib Edisonil tagurdada ja seejärel pöörata paremale. Niiviisi
jääb Edison joonega määratud piiridesse .
Kui kaugele peab Edison tagurdama, et paremale pööramiseks oleks
piisavalt ruumi? Kui mitu sekundit peaks Edison paremale pöörama?
Katseta erinevaid aegu, et näha, mis toob parimad tulemused .

See blokk kontrollib Edisoni kiirust.
Saad valida aeglase, keskmise ja kiire vahel .
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Mida teha Edisoniga?
Märgi lauale musta teibi abil piirid, mille sees Edison peab püsima . Võid
samuti kasutada töölehe nr 6 rada või joonistada suurele valgele
paberile musta joone.

Laadi oma programm Edisoni. Aseta Edison piiride sisse ja pane
programm käima.
Katseta oma programmi, proovi tagasisõitmise ja paremale pööramise
blokis erinevaid aegu.
Proovi samuti erinevaid kiiruseid, et näha, mis juhtub.

Leia vastus
1. Mis aeg (sekundites) oli sobivaim tagasisõitmise blokis?

2. Mis aeg (sekundites) oli sobivaim paremale pööramise blokis?

3. Missugune kiirus oli sobivaim? Mis tegi selle kõige paremaks valikuks ?

4. Kui päris autodel oleks selline programm, siis kas see oleks hea? Miks
sa arvad, et see oleks hea või halb?
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Programmeerija nimi

Muusika mängimine
Edison suudab mängida erinevaid muusikanoote. EdBlocks -is saab teha
programmi, mis käsib Edisonil mängida mõnd väikest viisi.
Sellel pildil on noodid. Saad
kasutada seda pilti käesoleva
töölehe juhendina.

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks.

See programm käsib Edisonil mängida lõigu lastelaulust ‘Hot
Cross Buns.’

Mida teha Edisoniga?
Laadi programm Edisoni ja pane see käima, vajutades kolmnurksele
käivitusnupule. Edison mängib loo ette .
Saad Edisoni panna mängima ka teisi lugusid! Kasuta noodilehti, et EdBlocks -i abil
muusikaprogramme teha. Võid proovida ka oma la ulu programmeerimist.
Need on ‘Õnne soovime sul’
noodid. Missuguseid teisi laule
oskad mängida?
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Leia vastus
1. Tee oma muusikaprogramm. Joonista programmis kasutatud noodid
siia (vaata ‘Õnne soovime sul’ näidet):

2. Leia metronoomi blokk. Selle blokiga saad muuta
nootide mängimise tempot (kiirust).
Aseta metronoomi blokk oma muusikaprogrammi
algusesse. Laadi programm Edisoni ja käivita.
Mis blokki sa kasutasid? Mida tegi metronoomi blokk sinu
programmile?

3. Kas Edison suudab korraga sõita ja muusikat mängida? Katsetame!
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid järgmiseks programmiks ja laadi see
Edisoni.

Kirjelda, mida Edison teeb, kui käivitad selle programmi .
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Läheme lavale!
Edisoni valgusandureid mäletad? Nende andurite abil tuvastab Edison
valgust. Kasutame valgusandureid programmis, mille teeme EdBlocks -iga.
Teeme programmi, millega
Edison mängib valgust
märgates muusikat.
Seekord me tahame, et Edison
märkaks vaid ühelt poolt
tulevat valgust. Selleks tuleb
teise poole valgusandur musta
teibi või papiga katta.

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks. Su programm
peab esmalt käskima Edisonil oodata 5 sekundit. Siis peab programm
käskima Edisonil mängida lühikese helindi iga kord, kui Edison näeb valgust
ühel küljel.

Vali, kumba külge Edison valguse
märkamiseks kasutab!
Kui Edison ootab valgust vasakul
küljel, siis peab roboti parem külg
olema kaetud.
Kui Edison ootab valgust paremal
küljel, siis peab roboti vasak külg
olema kaetud.

Missuguse helindi peaks Edison
mängima? Kasuta helindit, mis
sulle meeldib. Võid ise loo
kirjutada, aga võid abiks võtta
ka noodilehed.
Veendu, et valguse ootamise
(wait for light) ja muusika
blokid asuvad korduses.
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Mida teha Edisoniga?
Riietame Edisoni esinemiseks rambivalguses!
Kasuta pappi või teipi, et katta Edisoni üks külg valguse eest. Siis tee Edisonile
kostüüm. Edison võib olla nii piraat kui ka printsess, aga võid ka ise teema valida.
Kasuta käsitöötarbeid ja kavanda ise Edisonile mõne tegelase kostüüm. Pea
meeles, et kostüüm peab katma ühe Edisoni külje, kuid jätma nupud katmata. .

Silmaklapiga
piraat?
Pikkade juustega
printsess?
Kuidas tahad
Edisoni riietada?

Mis saab valgusest?
Pärast Edisoni kostümeerimist, laadi programm Edisoni.
Vajuta kolmnurkset käivitusnuppu ja aseta Edison
sahtlisse. Iga kord, kui avad sahtli, näeb Edison valgust
ja hakkab laulma.
Sa võid kasutada ka muid pimedaid kohti, näiteks
seljakotti või kingakarpi.

Leia vastus
Mis kostüümi sa tegid? Kirjuta siia kostüümi nimi ja joonista alla pildile
kostüüm, mille tegid:
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Valguse vältimine
Edison kasutab valguse märkamiseks valgusandureid. Saame kasutada
EdBlocks-i äppi, et teha programme, millega Edison käitub valgust nähes
erinevatel viisidel.
Seekord teeme programmi, mis
käsib Edisonil valgusest eemale
sõita.

Mida teha EdBlocks-iga?
Järjesta EdBlocks-i äpis blokid allpool näidatud programmiks.
See programm käsib Edisonil valgust vältida. Kui Edison märkab taskulambi
valgust, siis pöörab robot sellest eemale.

Vali sobilik kiiruseblokk.
Missugune blokk töötab sinu arvates kõige paremini
selleks, et Edison väldiks valgust?
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Mida teha Edisoniga?
Laadi oma programm Edisoni.
Mängime nüüd vampiirimängu!
Mängimiseks on vaja, et moodustate rühmad suurusega 3…4 last .
Kasuta teipi, et märkida põrandale suur ring. Mängu eesmärgiks on hoida
oma robotit ringis, proovides samas teiste robotid ringist välja lükata.
Igaühel on vaja üht taskulampi. Asetage oma robotid ringi ja käivitage
programmid, vajutades kolmnurkseid käivitusnuppe.
Kasuta oma taskulampi, et suruda teiste robotid ringist välja ning hoida
oma robotit ringi sees. Viimane ringi jäänud Edison on võitja!

Kasuta teipi ja
kirjuta oma nimi
oma Edisoni
robotile. Niimoodi
saad seda mängu
kestel jälgida.

Leia vastus
1. Kes võitis mängu?
2. Vaata programmi, mida võitnud robot kasutas. Missugust
kiiruseblokki seal programmis kasutati? Aeglast, keskmist või kiiret?

3. Rääkige rühmas mängus toimunust. Mõelge, kuidas robotid käitusid.
Mis sa arvad, miks seda mängu kutsutakse ‘vampiirimänguks’?
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Tantsupidu
Mäletad Edisoni infrapunavalguse andureid ? Nende anduritega tuvastab
Edison takistusi. Kuid me saame neid andureid kasutada ka kahe Edisoni
omavahel rääkima panemiseks!
Teeme EdBlocks-iga
programmi, mis käsib Edisoni
hakata pärast sõnumi saamist
tantsima.
Sinu õpetaja saadab Edisoniga
sõnumi. Sinu programm peab
käskima Edisonil oodata
sõnumit ning seejärel hakata
tantsima.
Tantsupidu algab, kui
sõnum saadetakse!

Mida teha EdBlocks-iga?
Sinu õpetaja paneb oma Edisonis käima programmi, mis kasutab roosa
ümbrikuga blokki sõnumi saatmiseks.
Programm sinu õpetaja Edisonile näeb välja nii nagu allpool näidatud:

Sinu programm peab käskima sinu Edisonil alustada tantsimist niipea, kui
roosa ümbrik on kätte saadud.
Loo EdBlocks-i äpis täitsa ise tantsusammude programm Edisonile . Kasuta
pöördeid, LED-tulesid ja helisid, et programm oleks tõelise lt eriline.
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Mida teha Edisoniga?
Laadi oma programm Edisoni. Nüüd on aeg tantsida!
Pange kõik oma robotid valmis, vajutades kolmnurkset käivitusnuppu ja asetades robotid põrandale.
Robotid hakkavad tantsima niipea, kui on
kätte saanud õpetaja roboti saadetud
sõnumi.
On tantsu aeg!

Leia vastus
1. Edison saab sõnumit vastu võtta kahel viisil. Vaata EdBlocks -i ja leia
need mõlemad viisid.
Joonista oma vastus siia.

2. Kuidas näeb sinu tantsusammude programm välja ?
Tee ekraanipilt oma programmist ja trüki see oma
õpetaja jaoks välja.

.

See on tõend, et

Õpilase nimi

on läbinud EdBlocks-i
tunnitegevuste programmi.

Ära peatu nüüd! See on vaid sinu robootikaja programmeerimisseikluse algus!

Õpetaja allkiri

Kuupäev

