Edison and EdBlocks Activity 1

Programmer’s Name

İşte Edison
Bu, Edison, programlanabilir bir robot.

Robot nedir?
Bir robot, kendi başına bir görevi
yerine getirebilecek bir makinedir.
Birçok robot türü vardır. Farklı
robotlar farklı şeyler yapabilir.
Bir robot hayal ettiğinizde ne
düşünüyorsunuz?

Robotunuzu buraya çiziniz.

Edison ile neler yapabilirsin?
Edison ile çok farklı şeyler yapabiliriz!
Çünkü Edison programlanabilir.
Bu, Edison'a ne yapacağını
söyleyebileceğimiz anlamına geliyor.
Edison'a farklı şekillerde
programlayabiliriz. Edison'u
programlamanın bir yolu da
barkod kullanmaktır.
Edison'u bilgisayarlar kullanarak
da programlayabilirsiniz.
Haydi, Edison'u robotik ve
programlama hakkında daha
fazla bilgi edinmek için
kullanalım.

www.edblocksapp.com

Aktivite
Edison programlamaya başlamadan önce, Edison'ı tanımaya başlayalım. Aşağıdaki resimlerde
Edison'un farklı parçalarını görebilirsiniz. Bütün bu parçaları Edison robotunuzda bulabilir misiniz?

Burası Edison’un üst kısmı.

Kayıt düğmesi
Dur düğmesi
Oynat düğmesi

Sol Kırmızı LED
Sol kızıkötesi LED
Sol ışık sensörü

Sağ ışık sensörü
Sağ kızılötesi LED

Sağ kırmızı LED

Burası Edison’un alt kısmı.
Güç düğmesi
Hat izleme sensörü

EdComm kablo
EdComm kablo
bağlantı delikleri
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El çırpma kontrollü sürüş
Edison, ellerinizi çırptığınızda çıkan ses gibi
yüksek sesleri duyabilen, ses sensörüne
sahiptir.
Aşağıdaki barkod dâhili bir program
içermektedir. Program, Edison yüksek sesler
duyduğunda bazı işleri gerçekleştirmesini
sağlar.

Barkodu oku
Edison'u yukarıdaki belirtilen alana yerleştir.
Kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) üç kez basın.
Edison hızla ilerleyip barkodu tarayacaktır.

Edison ile ne yapmalı
Edison'u yere veya masaya koy. Oynat
düğmesine basın (üçgen düğme).

tıklatabilirsiniz.

Edison sağa dönecek.
iki

kez

vurun.

duyamazsa, üst kısmına
parmağınızla hafifçe

Şimdi ellerinizi bir kez çırpın.
Ellerinizi

Edison sizi alkışlarken

.
Edison

ileri

gidecek.
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Aktivite
Hadi İki Edison robotunu yarıştıralım.
Kendi yarış pistini kendin yapabilirsin. Barkodu Edison ile taramayı unutma.
Yarışa hazırlanın!
Ellerinizi çırpın ya da Edison'a iki kez hafifçe dokunarak ilerlemesini sağlayın.
Edison durduğunda, ellerinizi iki kez daha çırpın.
Sona eren ilk Edison kazanır!
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Engellerden kaçınma
Edison önünde bir şeylerin olduğunu anlayabilir. .
Nasıl?
Edison nesneleri algılamak için kızılötesi ışık kullanır.
Bu ışığı, kızılötesi ışık insanların gözü önünde
görünmediği için farkedemeyiz.
Edison yolunun üzerindeki engelleri bulmak için
kızılötesi ışık kullanır. Edison'un önünde bir engel
çıkarsa, Edison engel olmayan tarafa kaçıp,
çarpışmadan kaçınabilir.

Barkadu Oku
Edison'u yukarıdaki alana yerleştiriniz.
Kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) üç kez basın.
Edison hızla ilerleyip barkodu tarayacaktır.

Edison ile ne yapmalı
Edison'u yere veya masaya koy.
Edison'un etrafına birkaç cisim koy.

Edison'un önünde bir
yığın blok veya kitap
yerleştirin.

Oynat düğmesine basın (üçgen düğme).
Edison bir engele doğru ilerledikçe izleyin.
Edison nesneyi görecek, dönüş yapacak
ve farklı bir yöne gidecektir.
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Aktivite
Hadi Edison’u tuzağa düşürelim.
Grup halinde bir masaya oturun. Barkodu Edison ile tarayın. Şimdi Edison'u grubun ortasına
koyun.
Herkes Edison'u engellemek için elini ona doğru uzatsın.
Oynat düğmesine basın (üçgen düğme).
Edison ilerlemeye çalışacak, engel bulduğunda, dönüp başka bir yoldan kaçmaya
çalışacaktır.
Edison'un kaçmasına izin vermeyin!
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Meşaleyi izleyin
Edison’un iki ışık sensörü vardır. .
Bu ışık sensörleri Edison’un ışığı görmesini sağlarlar. .
Aşağıdaki barkod dâhili bir program içermektedir. Bu program
Edison’un en parlak ışığı izlemesini sağlar

Barkodu oku
Edison'u yukarıdaki alana yerleştiriniz.
Kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) üç kez basın.
Edison hızla ilerleyip barkodu tarayacaktır

Edison ile ne yapmalı
Edison'u yere veya masaya koy. Bir fener hazırla.
Oynat düğmesine basın (üçgen düğme).
Şimdi feneri Edison'a doğru tut. Edison feneri takip edecektir.
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Aktivite
Gruplar halinde, Edison'ın kullanabileceği bir yol haritası oluşturun. Kasabanızla ilgili bir harita
hazırlayabilir, yoğun bir şehir sahnesi oluşturabilir veya Edison’u bir çiftliğe yardım etmesi için
kullanabilirsiniz. Büyük bir kâğıt parçası kullanarak istediğiniz herhangi bir dizaynı çizin veya boyayın.
Barkodu Edison ile tarayın. Bir fener hazırlayın ve Edison’u yere koyun.
Oynat düğmesine basın (üçgen düğme). Sonra feneri Edison'a doğrultun.
Edison'u harita üzerinde dolaştırmak için feneri kullanın.
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Çizgi izleme
Edison, karanlık ve açık yüzeyler arasındaki farkı
görmek için bir izleme sensörü kullanır. Edison siyah
bir çizgi izlemek için bu sensörü kullanabilir.
Aşağıdaki barkotta dâhili bir program bulunmaktadır.
Program Edison'a siyah çizgiyi bulmasını ve onu takip
etmesini söyler.

Barkodu oku
Edison'u yukarıdaki alana yerleştiriniz.
Kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) üç kez basın.
Edison hızla ilerleyip barkodu tarayacaktır.

Edison ile ne yapmalı
Bir sonraki sayfadaki yol resmini kullanın.
Edison'u pistin içine koyun. Edison başlamak için siyah çizginin üstüne koymayın. Bunun
yerine Edison'u siyah çizginin yanına koyun.
Oynat düğmesine basın (üçgen düğme).
Edison siyah çizgiyi arar ve bulduktan sonra üzerinde dolaşmaya devam eder.

www.edblocksapp.com
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Sınırlar içerisinde dolaşmak
Edison'un koyu ve açık yüzeyler
arasında farkı görmek için bir izleme
sensörüne sahip olduğunu hatırlıyor
musunuz?
Edison siyah bir çizgiyi geçmekten
kaçınmak için bu sensörü kullanabilir.
Aşağıdaki barkotta dâhili bir program
bulunmaktadır. Program, Edison'a
siyah bir çizgiyi geçmemesini
söylüyor.

Barkodu oku
Edison'u yukarıdaki alana yerleştir.
Kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) üç kez basın.
Edison hızla ilerleyip barkodu tarayacaktır.

Edison ile ne yapmalı
Bir sonraki sayfadaki yol resmini kullanın.
Edison'u pistin içine koyun. Oynat düğmesine basın (üçgen düğme). Edison siyah çizgiyi algıladığında ne
oluyor?
Hattı geçmek yerine Edison dönüp başka bir yere gidecektir.
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Aktivite
Edison’u parkurun içindeki sınırlarda gezdirmeyi deneyin. Ayrıca yüzeyde koyu renkli bant
kullanarak çok daha büyük bir yol yapmayı deneyebilirsiniz.
.
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Sumo güreşi
Aşağıdaki barkotta dâhili bir program bulunmaktadır. Program, Edison'un diğer programlarından
ikisini birleştiriyor – sınırlar içerisinde dolaşmak ve engel tespiti.
Kombine program ne işe yarar?
Bu sayede iki Edison robotu sumo güreşi yapabilir!
Programın engel tespit kısmı, robotların diğer robotları bulmalarına yardımcı olur. Hat algılama,
Edison'un diğer robotu ringden atması için bir çizgi bulmasına yardımcı olur.

Barkodu oku
Edison'u yukarıdaki alana yerleştiriniz.
Kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) üç kez basın.
Edison hızla ilerleyip barkodu tarayacaktır.
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Edison ile ne yapmalı
Bu etkinlik için birlikte çalışmanız gerekecek.
Barkodu iki Edison robotuyla tarayın.
Sonra, Edison sumo maçınız için bir zil tonu belirleyin.
Sumo ringini yapmak için koyu renkli bir bant kullanın.
Her iki robotun içinde dolaşabilmesi için halkayı yeterince büyük yapmaya dikkat edin.

Aktivite
Edison robotlarını ringe koy.
Her iki robotun aynı anda oynat düğmesine (üçgen düğmesi) basın.
Her Edison robotu, diğer robotu bulmak için dairenin içerisinde dolaşmaya yavaş yavaş
başlayacaktır. Bir Edison diğerini gördüğünde ona vurmak için hızlanır ve onu ring dışına
itmeye çalışır.
Ringte kalan Edison kazanır!
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EdBlocks’a hoşgeldiniz
Edison’u zaten tanıyorsunuz.

Şimdi EdBlocks kullanma zamanı

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

EdBlocks nedir?
EdBlocks, Edison’u programlamak için kullanabildiğimiz bir robot programlama dilidir.
EdBlocks kullanarak Edison'u farklı şeyler yapmak için programlayabilirsiniz.
Edblocks?
Bir

kek

pişirdiğinizi

düşünün.

Ne

yapacağınızı nasıl bilebilirdiniz?
Bir yemek kitabı okuduğunuzda, her
adımı birer birer takip edersiniz.

Edison’da EdBlock'ları kullanarak adımları tek tek takip
eder.
Edison, EdBlock'ları birinci bloktan başlayarak soldan
sağa okur ve daha sonra EdBlocks boyunca her
defasında bir blok olmak koşulu ile ilerler.
Dolayısıyla, Edison aynı talimatları farklı bir şekilde
izleyebilir.
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Cevapları bul
Hadi EdBlocks kullanarak bir uygulama yapalım.
Edisona birer birer olmak üzere birkaç şey yaptırmamız gerekiyor. Edison’a aşağıdakileri sırayla
yaptırınız:
1. 2 saniye ileri sürün
2. 0,4 saniye boyunca sola dönün
3. Sağ LED ışığını açın
4. Geriye doğru 3 saniye sürüş yapın
5. Sağa 0.9 saniye dönün

Aşağıdaki bloklara bakın. Bunlar, programı yazmamız için gerekli bloklardır, ancak yanlış
sırada bulunmaktadırlar.

Bu başlangıç bloğudur

0.9
Bu Edison’un
döneceği sürenin
saniye cinsinden
değeridir.

Senin sıran
Blokları doğru sıraya göre düzenleyin.
Blokları buraya doğru sırayla çizin.

Edisonun ilerleyeceği ya da döneceği süreleri buraya doğru şekilde
yazınız.

Programmer’s Name
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Hadi bir program indirelim
Şimdi Edison ve EdBlocks’ı bildiğinize göre, EdBlocks’ı Edison'a ne yapacağını söylemek için
kullanabiliriz. Bunu yapmak için Edison'a bir program indirmeliyiz.
Bilgisayarınızda çevrimiçi olarak şu adrese gidin:

www.edblocksapp.com
Bu sefer, daha önceden hazırlanmış bir
programı yükleyeceğiz. Bir programı indirmeyi
öğrendikten sonra kendi programlarınızı
oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Adım 1: Bilgisayarı kontrol et
Bilgisayarda sesin tamamen açık olduğundan
emin olun
Adım 2: EdBlocks uygulamasını açın
www.edblocksapp.com adresine gidin
Adım 3: ‘Menu’’ yü seçin
Uygulamayı açtıktan sonra sol üst köşeye bakın.

MENU

Menü düğmesini tıklayın.
Adım 4: ‘Load Demos’ (Demoları Yükle) seçin
Aşağı kaydırın ve listeden ‘Load Demos’ u (Demoları
Yükle) bulun ve tıklayın.
Adım 5: ‘Follow torch/flashlight’ (Meşale/Fener
Takip Et) seçiniz.
Follow torch/flashlight’ (Meşale/Fener Takip Et)
isimli programı bulup tıklayınız.
Ana ekranda şekildeki gibi bir ekran
açılacaktır

www.edblocksapp.com

Load Demos

Adım 6: Edison’u bağlayın
EdComm kablos ile Edison’u bilgisayara bağlayın

Adım 7: Edison’u hazırlayın
Edison'da kayıt düğmesine (yuvarlak düğme) bir defa basın.

Adım 8: Edison’u programlayın
Uygulamanın sağ üst köşesine bakın. 'Program Edison'
nerede görüyor musunuz? Program Edison'a tıklayın.

Yeni bir pop-up mesaj kutusu açılacaktır.

Program Edison
Program Edison

Kutunun alt kısmındaki, Program Edison
kısmına tıklayın.

Program Edison

Programın Edison'a indirildiğini duyacaksınız. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, Edison bip
sesi çıkaracaktır. Bip sesi duyulmadan Edison'u fişten çekmeyin!
Programı çalıştırmak için Edison'ın fişini çekin ve ardından oynat düğmesini (üçgen) itin.

Aktivite
Edison'u karanlıkta yürüyüşe çıkartalım.
Bir fener hazırlayın ve Edison’u yere koyun.
Oynat düğmesine basın (üçgen düğme). Odadaki ışıkları söndürüp feneri Edison'a doğru tutun.
Edison fenerin ışığını takip ederek etrafda dolaşacaktır. Oda da bir yürüyüş için Edison'u alın.
Edison' a numaralar yaptırabilir misin?
Edison'ı geri çevirmeye çalış ya da döndür!

Programmer’s Name

Edison and EdBlocks Activity 10

Hadi sürelim
EdBlocks programını kullanarak Edison’u programlamak için EdBlock uygulamasına ihtiyacınız
var. www.edblocksapp.com adresinden yararlanabilirsiniz.
EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlock'ları kullanarak belirli bir süre ileriye gitmek için
Edison'a program yapabiliriz.
EdBlocks uygulamasını kullanarak, Edison'u belirli bir
süre ileri gitmesini sağlayacak bloğu bulun.
Numara kutusuna tıklayıp istediğiniz zamanı yazarak;
zaman miktarını değiştirebilirsiniz.
Edison ile ne yapmalı
Bir sonraki sayfadaki yolda Edison’u ilerletelim.
Edison tüm yolu ne kadar sürede aldı?
EdBlocks kullanarak Edison için bir program yazın.
Programı Edison'a indirin, sonra Edison'ı başlangıç
çizgisinin arkasına koyun.

Edison’u başlangıç çizgisinden başlatıp; bitiş çizgisini geçince durdurabilir misiniz?
Edison'un pisti tamamlaması için EdBlocks'taki süreyi değiştirmeyi deneyin.

Cevabı bulun
Edison pisti başından sonuna kadar kaç saniye sürede tamamladı? Cevabınızı aşağıdaki bloğun
zaman kutusuna yazın.

Sonucu buraya yazınız.
www.edblocksapp.com

BİTİŞ ÇİZGİSİ

BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ
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Hadi dönelim
EdBlocks programını kullanarak Edison’u programlamak için EdBlock uygulamasına ihtiyacınız var.
www.edblocksapp.com adresinden yararlanabilirsiniz.
EdBlocks’ daki blokları kullanarak, Edison'u sola veya sağa dönmeye programlayabiliriz.
EdBlocks ile ne yapılmalı
EdBlock'ları kullanarak Edison'u belirli bir
süre sola veya sağa çevirmek üzere
programlayabiliriz.
EdBlocks uygulamasını kullanarak,
Edison'un belirli bir süre sağa dönmesini
sağlayacak bloğu bulun.

Numara kutusunu tıklayıp istediğiniz süreyi yazarak zaman
miktarını değiştirebilirsiniz.
Edison'u bir süre sola dönmesi için programlamak için gerekli
bloğu bulabilir misiniz?

Edison ile ne yapmalı
Bir sonraki sayfadaki yolları kullanarak Edison'ı biraz dönüş yaptıralım. Edison’un farklı
dönüşler yapması için ne kadar süre geçmesi gerekiyor.
EdBlock'ları kullanarak Edison programlayın. Ardından, Edison'u programınızı test etmek için
yola koyun. Edison'un okları takip etmesini ve bitiş çizgisinde durmasını sağlamak için
EdBlocks'taki süreyi değiştirmeyi deneyin.

Cevabı bulun
1. Edison'un sağa 90 derece dönmesi kaç
saniye sürüyor?

2. Edison'un 180 derece dönmesi kaç saniye
sürüyor?

Sonuçları buraya yazınız

Sonuçları buraya yazınız
www.edblocksapp.com

90-derece dönüş.

180-derece dönüş
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Hadi labirent deneyelim
EdBlocks programını kullanarak Edison’u programlamak için EdBlock uygulamasına ihtiyacınız var.
www.edblocksapp.com adresinden yararlanabilirsiniz.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, Edison’u bir
sonraki sayfadaki labirentten çıkaracak bir
program tasarlayın.
Labirenti beş blok ile yenebilirsin. Düz sürme,
ihtiyacınız olan ilk bloktur.
Sonraki dört blok hangileridir?
Edison her hareketi ne kadar süre yapmalıdır?

Edison ile ne yapmalı
Programınızı Edison'a indirin, sonra Edison'u labirentin başlangıç noktasına koyun. Programınızın
çalışıp çalışmadığını test edin. Edison, labirenti tamamlamak için bitiş çizgisine ulaşmalıdır.

Cevabı bulun
Labirenti tamamladıktan sonra cevabı aşağıya yazınız.

Okunuzu buraya çiziniz

Süreleri buraya yazınız
www.edblocksapp.com
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Hadi bir çizgiyi takip edelim
Edison'un izleme sensörünü hatırlıyor musunuz? Edison'un karanlık ve açık yüzeyler arasındaki
farkı görmesini sağlayan sensörden bahsediyoruz.
Edison'a siyah bir çizgi boyunca ilerlemesini söylemek için
izleme sensörünü kullanan bir program hazırlayabiliriz.
EdBlocks ile ne yapmalı
www.edblocksapp.com adresindeki
EdBlocks programına gidilmeli.
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları
aşağıdaki programa yerleştirin.

Bu program Edison'a siyah bir çizgi boyunca ilerlemesini söyler.
Edison'un çizgiyi takip etme süresini değiştirebilirsiniz.
Ayrıca Edison'ın sürüş hızını değiştirebilirsiniz.

Edison'un hızını kontrol eden bloğu koymanız gereken yer burasıdır.
Yavaş, normal veya hızlı seçebilirsiniz.
Şimdi hız kontrol bloğuna sahip bir program yapın ve çizgi bloğunu takip edin. Bununla birlikte,
istediğiniz zamanı ayarlayın.

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Edison'un seyahat etmesi için kendi pistini oluşturun. Edison'un izlemesi gereken bir çizgi
yapmak için büyük bir kâğıt parçası ve siyah boya, işaretçi veya bant kullanın. İz çizgisinin
koyu renkte olması ve en az 1 cm genişliğinde olması gerekir.
Programınızı Edison'a indirin.
Edison'u piste koyun ve Oynat (üçgen) düğmesine basarak programı çalıştırın.

Şimdi programınızda farklı bir hız bloğu kullanmayı deneyin. Ne değişti

Cevabı bulun
1.Hangi blok Edison'u en
hızlı şekilde kullanıyor? Bu
bloğu sağ taraftaki programa
çizin.

2. Edison çizgiyi ne kadar
Süre takip etti?
Zamanı sağ üstteki bloğa
yazınız.

3. Pistiniz görünüşü
nasıldı? Küçük bir
versiyonunu sağdaki
kutuya çiziniz.

4. Edison’un pistinizde nasıl ilerlediğini düşününüz. Pistiniz Edison’a programın koşulması
için yeterli alan verdi mi? Programınızı ya da pistinizi daha iyi nasıl gerçekleştirirsiniz?
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Edison and EdBlocks Activity 14

Hadi siyah çizgide duralım
Edison'un izleme sensörü, Edison'un karanlık ve hafif yüzeyler arasındaki farkı görmesini
sağlayan sensördür. Bu sensörü, EdBlocks kullanarak birçok şekilde kullanabiliriz.
Bu sefer Edison'a siyah bir yüzeyde sürüşü bırakmasını söylemek için izleme sensörünü
kullanan bir program yapalım.

EdBlocks ile ne yapmalı
www.edblocksapp.com adresinden çevrimiçi EdBlocks uygulamasına gidin
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.

Program ne yapıyor?
İlk blok Edison'a beyaz bir yüzeyde ilerlemesini söyler. İkinci blok, Edison'a siyah bir yüzey bulana
kadar beklemesini söyler. Siyah bir yüzey tespit edildiğinde, program üçüncü bloğa gider ve
Edison'a durmasını söyler.

Edison ile ne yapmalı
Programı Edison'a indirin. Edison'ı bir sonraki sayfada beyaz kısma; önü siyah çizgiyi
gösterecek şekilde koyun. Oynat (üçgen) düğmesine basarak programı çalıştırın.
Edison durdu mu?
Şimdi tekrar deneyin, ama Edisonun yönünü renkli çizgileri gösterecek şekilde
ayarlayın. Ne oldu?

www.edblocksapp.com

Cevabı bul
1. Edison kırmızı çizgide durdu mu?

2. Edison mavi çizgide durdu mu?
3. Edison yeşil çizgide durdu mu?
4. Edison'u durdurmak için hangi rengin en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz? Neden en iyisi olduğunu
düşünüyorsun?

Programmer’s Name
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Hadi gürültü yapalım
Edison'un ses algılayıcısı olduğunu hatırlıyor musunuz? Ellerinizi çırptığınızda olduğu gibi
Edison'un yüksek sesleri algılanmasını sağlayan sensörden bahsediyoruz.

Ses sensörünü kullanan bir program
yapabiliriz. Edison'a programdaki bir sonraki
eylemi yapmadan önce bir alkış sesi
beklemesini söyleyen bir program yapalım.

EdBlocks ile ne yapmalı
www.edblocksapp.com adresinden çevrimiçi EdBlocks uygulamasına gidin
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.

Programı Edison'a indirin. Oynat (üçgen) düğmesine basın.
Bu program, bir alkış algılanana kadar Edison'a beklemesini söyler, daha sonra 0,5 saniye ileri doğru
sürer. Ardından program Edison'a iki kez alkış duyana kadar beklemesini söyler, daha sonra 0,3 saniye
sola döner.
Edison ile ne yapmalı
Artık EdBlock'ları kullanarak; ileriye doğru, arkaya doğru nasıl ilerleyeceğinizi, sola dönmeyi ve
sağa dönmeyi biliyorsunuz. Edison'u dans ettirebilirsiniz!

www.edblocksapp.com

Cevabı bul
Aşağıdaki program Edison'un nasıl dans edebileceğine ilişkin bir örnektir.

Alkışladığınızda Edison’u danstettirecek olan kendi programınızı yapınız.
Edison'a yön değiştirmesini ve farklı zaman aralıklarında farklı şeyler yapmasını sağlayın.
Edison'u tekrar alkışlayana kadar beklemek için bazı yerler eklemeyi deneyin. Programı
istediğiniz kadar uzun sürede yapın!
Programınızı aşağıda çizin.

Programmer’s Name
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Hadi ışıkları kullanalım
Edison'u sonsuza kadar LED ışıklarını açıp kapamak için nasıl programlayabiliriz? Bir döngü
kullanarak!
Döngü nedir?
Döngü, EdBlocks’a özel bir bloktur. Diğer
blokların etrafına bir döngü koyabiliriz.
Döngü, döngü içindeki tüm blokları tekrar
ettirir.
Aşağıdaki programa bakın.
Bu program, Edison'a LED ışıklarını
açmasını, bir saniye beklemesini, ardından
LED ışıklarını kapatmasını ve bir saniye
beklemesini söyler. Döngü daha sonra
Edison'a programın başlangıcına dönmesini
ve tekrar başlamasını söyler.

Program burda
bitecek ve tekrar
başa gidecektir.

Burası programın başlanıgıcı

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.
Ana programı döngü bloğu içine aldığınızdan emin olun.

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Programı son sayfadan Edison'a indirin. Neler olduğunu görmek için programı çalıştırın.
Cevabı bul
1. Neden döngü bloğunu kullanıyoruz?

2. Işık programına tekrar bakınız. Programın bir döngü bloğu olmadığını düşünün. Program
döngüsü yoksa ne yapardı?

3. EdBlocks uygulamasında, döngü bloğunu kullanarak kendi programınızı yapın.
Programınızı buraya yazın. (İpucu: sürücü bloklarını kullanmayı deneyin.)

4. Döngü programınız ne yapar? Programınızın burada ne yaptığını açıklayın.

Programmer’s Name
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Hadi engelleri tespit edelim
Edison'un nesnelere çarpmasını engelleyecek bir program yazabiliriz.
Bu programın çalışması için Edison'un kızılötesi ışık sensörlerine ihtiyacı var.

Kızılötesi ışık nedir?
Çok geniş bir ışık yelpazesi var. İnsanlar bu aralığın bazılarını görebilir, ancak hepsini göremez.
Kızılötesi ışık (IR de denir) insanlar için görünmezdir.
IR'yi çok kullandığınızı biliyor muydunuz?
Kızılötesi ışık TV uzaktan kumandalarında kullanılır. Uzaktan kumanda TV'ye kanal değiştirmesini
veya ses seviyesini yükseltmesini söyler!
Kızılötesi ışık ve Edison
Tıpkı bir TV uzaktan kumandası gibi, Edison da kızılötesi ışık kullanabilir.
Edison’da önde, biri sol, biri sağda olmak üzere iki IR ışık yayıcı diyotu (veya LED'ler)
vardır. Ayrıca Edison'ın önünde, sağda bir IR sensörü var.
Edison'u engeller bulmak için Kızılötesi'ni
kullanmaya ve onlara çarpmaktan kaçınmaya
programlayabiliriz.
EdBlock'ları kullanarak IR LED'lerine kızılötesi
ışık göndermesini söyleyen bir program
yazabiliriz.
Bu ışık, yakınlardaki herhangi bir nesneden
yansır ve Edison'a geri döner. Edison bu ışığı
kızılötesi sensörüyle algılayabilir.
Programımız Edison'a algılayabileceği
herhangi bir nesneye temas etmemesini söyler.

www.edblocksapp.com

Kızıl ötesi ışın
cisimden yansır.
Edison bunu
tepspit eder ve
program
Edison’a
durmasını söyler.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.

Bu program Edison'a ne yapmasını söylüyor?
Bu program Edison’un bir engel tespit edene kadar yolda ilerlemesini sağlar. Edison bir engel
gördüğünde, durur.

Edison ile ne yapmalı
Programı Edison'a indirin. Edison'u masanın bir tarafına koyun. Ardından kalem kutusu gibi bir
nesneyi masanın diğer ucuna yerleştirin. Nesneyi Edison ile hedefleyin, sonra üçgen düğmesine
basın. Edison'un nesneye doğru ilerlediğini izleyin.
Nesneyi vurmadan önce Edison durdu mu?

Cevabı bul
Bir engel çok küçükse ya da yeterince kızılötesi ışığı yansıtmıyorsa, Edison onu bulamaz.

Edison'un neler bulabileceğini ve bulamadığını görelim. Edison'un yolunda farklı nesneler
yerleştirmeyi deneyin ve olanları test edin. Farklı şekil ve renkte olanları deneyin. Sonuçlarınızı
aşağıda kaydedin.

Nesne

Renk ve Şekil

Edison Durdu mu? Neden ya da neden değil?

Programmer’s Name
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Hadi farkedip kaçalım
Edison'un kızılötesi ışık sensörleri, Edison'un nesneleri algılamasını sağlar. EdBlock'ları
kullanarak farklı programlar yapmak için bu sensörleri kullanabiliriz.
Bu sefer, Edison'a engelleri tespit etmesini söyleyen kızılötesi ışık sensörlerini kullanan bir
program yapalım ve onlara çarpmadan önce kaçalım.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.

Program ne yapıyor?
İlk blok Edison'a ileri sürmesini söyler ve ikinci blok, Edison'a bir engel bulana kadar beklemesini
söyler. Bir engel tespit edildiğinde, Edison üçüncü bloğa gider ve Edison'a geri çekilmesini söyler.
Sonra dördüncü blok Edison'u engelden uzaklaştırır. Döngü, programa ilk bloğa geri dönmesini söyler.
Geriye dönüş ve dönüş bloklarında ne kadar zaman koymanız gerektiğini deneyerek bulmanız
gerekmektedir.

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Programı Edison'a indirin. Edison'un etrafına Edison'un farkedebileceğini bildiğiniz bazı engelleri koyun.
Oynat (üçgen) düğmesine basarak programı çalıştırın.
Edison’u bir nesneyi algılamak ve sonra dönüp uzaklaşmak için programı kullanırken izleyin.

Find the answer
1. Geri dönüş bloğu içerisinde saniye cinsinden ne kadar süre kullanıdınız? Neden bu süreyi seçtiniz?

2. Sağa dönüş bloğu içerisinde saniye cinsinden ne kadar süre kullanıdınız? Neden bu süreyi
seçtiniz?

3. Edison bir nesne tespit ettiğinde başka ne yapabilirdi? Başka tarafa doğru sürüşe
başlamadan önce Edison’un bir nesne tespit ettiği konsunda sizi uyarmasını sağlayan bir
program yapmayı deneyin. Programınızı aşağıda çizin. Bir döngü içerdiğinden emin olun!
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Hadi sınırlar içerisinde kalalım
Edison'un izleme sensörünü hatırlıyor musunuz? Edison'un karanlık ve açık yüzeyler arasındaki
farkı görmesini sağlayan sensörden bahsediyoruz. Edison'un siyah bir çizgiyi geçmesini önlemek
için izleme sensörünü kullanan bir program hazırlayabiliriz.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.
Ana programı döngü bloğunun içine alıdığınızdan emin olun.
Bu program Edison'a ilerlemesini söyler. Edison karanlık bir yüzey saptarsa, program Edison'a
tam ters dönmesini ve sonra sağa dönmesini söyler. Bu Edison'u sınırlar içerisinde tutacaktır.
Edison, sağa dönmesi için yeterli olacak alanı yaratmak için geriye doğru ne kadar gitmelidir?
Edison’u kaç saniye boyunca sağa döndürmemeiz gerekir?
En iyi sonuçları verecek değerleri görmek için farklı zamanları test edin.

Bu blok Edison'ın hızını kontrol ediyor.
Yavaş, normal veya hızlı seçebilirsiniz.

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Bir masa üzerinde Edison'un içinde kalması için bir kenarlık oluşturmak için biraz siyah bant
kullanın. Ayrıca, etkinlik 6'daki pisti kullanabilir veya büyük bir kâğıda siyah sınırlar çizebilirsiniz.

Programınızı Edison'a indirin. Programı Edison sınırların içerisindeyken çalıştırın.
Programınızı deneyin. 'Geri' ve 'sağa dönüş' bloklarında farklı zamanları test edin.
Neler olduğunu görmek için farklı hız blokları kullanmayı da denemelisiniz.

Cevabı bul
1. Geri dönüş bloğu içerisinde saniye cinsinden hangi süre en iyi sonucu verdi?

2. Sağa dönüş bloğu içerisinde saniye cinsinden hangi süre en iyi sonucu verdi?

3. Hangi hız bloğu en iyi şekilde çalıştı? Hangi sebepler o hız bloğunu en iyi seçim yaptı?

4. Arabaların gerçek hayatta böyle bir programı olsaydı ne olurdu? Bu iyi olurdu muydu?
Neden iyi ya da kötü olacağını düşünüyorsun?
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Hadi müzik yapalım
Edison farklı müzik notaları çalabilir. EdBlock'ları kullanarak Edison'a bir melodi çalmasını
söyleyen bir program hazırlayabiliriz.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.

Bu program, Edison'a "Hot Cross Buns"’in ilk satırını çalmasını söyleyecektir.

Edison ile ne yapmalı
Programı Edison'a indirin. Oynat(üçgen) düğmesine basarak programı çalıştırın. Edison şarkıyı
çalacak.
Edison'a başka şarkılar da çaldırabilirsiniz! EdBlock'ları kullanarak müzik programları
düzenlemenize yardımcı olması için notalı müzik kullanın. Ya da kendi şarkınızı hazırlamayı
deneyin!

Bu ‘Happy Birthday to You’ nun
müzik notalarıdır. Başka hangi
şarkıları çalabilirsiniz?
www.edblocksapp.com

Cevabı bul
1. Kendi müzik programınızı yapın. Programınızda kullandığınız notları nota olarak
çizin, mesela 'Happy Birthday' örneği.

2. Metronom bloğunu bulun. Bu blok, sonradan çalınan notaların

temposunu veya hızını değiştirebilir.
Müzik programınızın başlangıcına bir metronom bloğu ekleyin, ardından
indirmeyi ve çalmayı deneyin.
Hangi bloğu kullandınız? Metronom bloğu programınıza ne yaptı?

3. Edison aynı anda ilerleyip müzik çalabilir mi? Test edip görelim! EdBlocks
uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin. Daha sonra
Edison’a indirin.

Bu programı oynattığınızda Edison'un ne yaptığını açıklayın.
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Edison and EdBlocks Activity 21

Hadi sahneye geçelim
Edison'un ışık sensörlerini hatırlıyor musun? Bu sensörler Edison'un ışığı algılamasına izin verir.
Bu sensörleri kullanabilir ve EdBlock'ları kullanarak Edison için bir program hazırlayabiliriz.
.
Bir ışık algılandığında Edison'un müzik
çalmasını sağlayan bir program yapalım.
.

Bu sefer, Edison'un ışığı yalnızca bir
taraftan algılamasını istiyoruz. Edison'un
karşı tarafını koyu renkli bant veya
kartonla örtmemiz gerekiyor.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki program gibi bir programa yerleştirin.
Programınızın önce Edison'a beş saniye beklemesini söylemesi gerekiyor. Daha sonra bir
taraftan bir ışık algıladığında Edison'a bir melodi çalmasını söylemeli.

Edison ışığı algılamak için hangi tarafı

Edison hangi müzikği çalmalı?

kullanmalıdır? Seçebilirsiniz!

İstediğiniz herhangi bir melodiyi
kullanabilirsiniz. Bir parça müzik notası
bulun ve bir şarkı programlayın. Hatta
kendi melodinixi yapabilirsiniz!

Edison sol tarafta ışık arıyorsa, robotunuzun
sağ tarafı kapatılmalıdır.

'Işık bekle' ve müzik bloklarının döngü
içinde olduğundan emin olun.

Edison sağ tarafta ışık arıyorsa,
robotunuzun sol tarafı kapatılmalıdır.

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Hadi spotların ışığında bir performans için Edison'u giydirelim!
Karton veya bant kullanarak, Edison'un bir tarafındaki ışığı engelleyin. Sonra Edison için bir kostüm
hazırlayın. Bir korsan ya da bir prenses yapabilirsin. Başka ne yapabilirsiniz?
Zanaat malzemeleri kullanın ve Edison için kendi karakter kostümünüzü yapın. Kostümünüzün
Edison'un bir tarafını kaplaması gerektiği unutmayın, ancak düğmeler açık bırakılmalıdır.
Göz bantlı bir
korsan?
Uzun saçlı bir
prenses?
Edison’u nasıl
giydirmek istiyorsunuz?

Ya ışık?
Edison'u giydikten sonra programınızı Edison'a indirdiniz. Oynat (üçgen)
düğmesine basın, ardından Edison'u bir çekmeceye koyun. Çekmeceyi
açtığınızda, Edison ışığı algılayacak ve şarkınızı çalacaktır.
Edison'u koyabileceğiniz başka bir karanlık yer neresi olabilir? Bir sırt
çantası veya bir öğle yemeği kutusu deneyebilirsiniz.

Cevabu bul
Kostümünüz neydi? Kostümün ismini yazın, sonra aşağıya çizin.
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Hadi ışıktan kaçalım
Edison'un ışık sensörleri, Edison'un ışığa duyarlılığını sağlayan sensörlerdir. EdBlock'ları,
Edison'un ışığa farklı şekillerde tepki gösterdiği programlar yapmak için kullanabiliriz.

Bu sefer Edison’a ışıktan kaçmasını
söyleyen bir program yapalım.

EdBlocks ile ne yapmalı
EdBlocks uygulamasını kullanarak, blokları aşağıdaki programa yerleştirin.
Bu program Edison'a ışıktan kaçınmasını söyler. Edison fener ışığını algıladığında, başka yöne
dönecektir.

Kullanılacak bir hız bloğu seçin.
Sizce hangi blok Edison’un ışıktan kaçmasını sağlama açısından en iyi
sonucu verecektir?

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Programınızı Edison'a indirin.
Şimdi, hamamböceği oyunu oynayalım!
Oynamak için, üç ya da dört kişilik gruplar halinde çalışmanız gerekir.
Yere büyük bir daire işaretlemek için bir miktar bant kullanın. Oyunun amacı, Edison robotunuzu
daire içerisinde tutmak, ancak diğerlerinin robotlarını dairenin içinden atmaktır.
Herkesin bir fenere ihtiyacı var. Herkesin robotunu daireye koyun ve oynat (üçgen) düğmesine
basarak programı başlatın.
Diğer robotları dairesinin dışına çıkmaya zorlamak için fener kullanın. Ayrıca, fener ışığını
robotunuzu dairede tutmak için de kullanabilirsiniz. Daire içindeki son Edison kazanan olur!

Bir bant kullanın ve
adınızı Edison
robotunuza yazın,
böylece oyunda onu takip
edebilirsiniz.

Cevabı bul
1.

Oyunu kim kazandı?

2. Kazanan robotun kullandığı programa bakın. Bu programda hangi hız bloğu
kullanıldı? Yavaş, normal veya hızlı mı?

3. Bir grup olarak, oyunda olanları konuşun. Robotların nasıl davrandıklarını düşünün.
Bu oyuna neden "hamamböceği oyunu" denildiğini düşünüyorsunuz?
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Hadi dans partisi yapalım
Edison'un kızılötesi ışık sensörlerini hatırlıyor musun? Bu sensörler Edison'un engelleri tespit
etmesini sağlar. Bu sensörleri iki Edison robotunun birbirleriyle konuşması için de
kullanabiliriz!

Edison’un bir mesaj aldığında dans
etmesini sağlayacak bir program
yapalım.
Öğretmeniniz mesaj yollamak için bir
Edison kullanacaktır. Programınızın
mesaj içib beklemesi ve mesajı aldıktan
sonra dans etmesi gerekmektedir.
Mesaj gidince, parti
başlayacak!

EdBlocks ile ne yapmalı
Öğretmeniniz Edison robotunuzda pembe bir zarf mesajı gönderecek bir program
hazırlayacaktır.
Öğretmeninizin programı aşağıdaki gibi görünecektir.

Programınız Edison'unuza pembe zarf alındıktan sonra dansa başlaması gerektiğini söylemelidir
EdBlocks uygulamasını kullanarak, Edison için kendi dans rutininizle bir program oluşturun.
Gerçekten özel olabilmesi için dönüşleri, LED ışıkları ve sesleri kullanın.

www.edblocksapp.com

Edison ile ne yapmalı
Programınızı Edison'a indirin. Şimdi dans etmenin vakti geldi!
Bir grup olarak, herkesin oyun (üçgen) düğmelerine basarak robotlarını
hazır bulundurmalarını sağlayın.
Robotlar pembe mesajı aldıktan sonra dans etmeye başlayacak.
Parti zamanı!

Cevabı bul
1. Edison'un pembe mesajı almasının iki yolu vardır. EdBlock'lara bak ve ikisini de bulunuz.

Cevabınızı buraya yazın.

2. Dans programınız neye benziyor? Ekran görüntünüzü alıp,
öğretmeniniz için yazıcıdan çıktı alın.

This certifies that

Student’s name

has completed the EdBlocks
lesson activities program.

Don’t stop now! This is just the start of
your robotics and coding adventure!
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