
Edison 4.4.2016 

 

1. viivakoodiohjelmointi 

a. ensimmäinen yhdessä, sitten omaan tahtiin 

2. Edisonin rakenne 

3. hinta (Tevella):  

a. Tuotenimi: Edison-robotti, Tuotenro:571001 

b. Hinta (sis.alv): 69,32 € 

4. viivakoodiohjelmien toteuttaminen ohjelmoimalla 

a. tutustuminen Edwareen 

i. http://www.edwareapp.com/ 

b. kynän kierto (ei ole viivakoodilla), tehdään yhdessä 

c. viivan seuraaminen 

d. taputusohjaus 

e. valon seuraaminen 

f. väistä esteitä 

5. hyödyllisiä linkkejä: 

a. eddwareapp.com 

b. meetedison.com 

c. meetedison.com/robotics-lesson-plans 



LESSON 1: GET FAMILIAR AND SET UP 
Technology skills – Students familiarise themselves with the programming environment and how to 

download a program to the robot. 

Before we can use Edison we need to get a few things ready.  

1. Get Edison ready 

2. Get to know Edison 

3. Install Edison’s software ‘EdWare’  

4. Check that everything is working by downloading a test program 

 

Get Edison ready 
 

Open the battery compartment and remove 

the programming cable. Now insert 4 ‘AAA’ 

batteries. Refer to the image to ensure that 

the batteries are the correct way around and 

clip the battery cover on.  

 

 

 

 

Turn Edison on by sliding the power switch to the on 

position. Edison’s red LED lights will now start 

flashing.  

Edison is ready to go! 

 
 

  

Ensure the batteries are the right way 

Push the switch towards the on symbol 



Tutustu Edisoniin (Työkortti 1.1) 
 

 
Käynnistysnappi  – Aloittaa ohjelman 
Pysäytysnappi  – Pysäyttää ohjelman 
Nauhoitusnappi  – 1 painallus = nauhoita ohjelma, 3 painallusta = lue viivakoodi 

 

Edisonin viivanseuraamistunnistin on tehty 

kahdesta osasta: punaisesta LED-valosta ja 

valotunnistimesta.  

Viivanseuraamistunnistin lukee myös tiettyjä 

viivakoodeja, jotka aktivoivat esiasennetut 

ohjelmat. 

 

  
EdComm-kaapelia käytetään ohjelmien lataamiseen 

Edisoniin. Se yhdistetään tietokoneissa ja tableteissa 

kuulokeliitäntään. 

 

  

Viivanseuraamistunnistin 

Virtakytkin 

Edisonin virtakytkin ja viivanseuraamistunnistin 

EdComm-ohjelmointikaapeli 

Piippaus ja taputustunnistin 
Nauhoitusnappi 

Pysäytysnappi 

Käynnistysnappi 

Vasen valotunnistin 

Vasen infrapuna-LED 

Vasen punainen LED 

Oikea valotunnistin 
Oikea infrapuna-LED 

Oikea punainen LED 

Edisonin tunnistimet ja napit 



Viivakoodiohjelmointi (Opettajan ohjeet 1.2) 
Jotta opiskelijat saadaan kiinnostuneiksi robotiikasta ja mitä sen avulla voi oppia, jaa Työkortti 1.2 robottien 

mukana. Työkortti sisältää neljä viivakoodia, jotka Edison osaa lukea.  

Ohjeista jokaista oppilasta lukemaan viivakoodi ja kuvailemaan, miten ne sekä sensorit toimivat. 

Taputusohjaus 
Aseta Edison tasaiselle pinnalle ja paina käynnistysnappia (kolmio). Taputa käsiäsi lähellä Edisonia ja se 

kääntyy oikealle. Nyt taputa käsiäsi kahdesti ja Edison ajaa eteenpäin noin 30cm. Yritä myös koskettaa 

Edisonia sormellasi ensin kerran ja sitten kahdesti. 

Edisonissa on äänisensori, jota se käyttää reagoimaan taputuksiin.  

Väistä esteitä 
Paina käynnistysnappia (kolmio) ja seuraa kun Edison väistää esteitä. Edison käyttää infrapunavaloa 

tunnistaakseen esteet. 

Viivan seuraaminen 
Aseta Edison viivasi viereen (1.5cm leveä), jotta 

viivanseuraamissensori on valkoisella. Nyt paina 

käynnistänappia (kolmio) ja katso, kun Edison 

seuraa viivaa.  

Edisonin viivanseuraamissensori loistaa valoa 

pintaan ja laskee paljonko valoa säteilee takaisin. 

Valkoinen säteilee paljon valoa ja antaa suuren 

lukeman, kun taas musta säteilee vähän ja antaa 

pienen lukeman.  

Seuratakseen viivaa Edison on jatkuvassa etsivässä 

tilassa. Kun se on pois viivalta, se hakee takaisin 

viivalle, mutta kun se on viivalla se hakee pois, 

tämä aiheuttaa että Edison liikkuu jatkuvasti viivaa pitkin. 

Seuraa valoa 
Tarvitset valaisimen (esim. taskulamppu) ja tasaisen pinnan. Tilan tulee olla hämärä. Paina 

käynnistysnappia (kolmio) ja osoita valokeilalla Edisonia. Kun Edison näkee valonlähteen, se ajaa sitä kohti. 

Valokeilalla voit hallita, mihin Edison ajaa. Muistuttaako tämä sinua jostain? 

Tämä on yksi Edisonin mielenkiintoisimmista ohjelmista, sillä se matkii lentävää yöperhosta. Tämänlaista 

tunnistusta kutsutaan fototropismiksi. 

  

Edison seuraa viivaa 



Oppitunti 1 Työkortti 1.2 – Viivakoodiohjelmointi 
Viivakoodin lukeminen 

1. Aseta Edison alla olevien viivakoodien oikealle puolelle, nuolen päälle sen osoittamaan 
suuntaan. 
2. Paina nauhoitusnappia (pyöreä) kolmesti. 
3. Edison ajaa suoraan ja lukee viivakoodin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viivakoodi – Taputusohjattu ajaminen 

Viivakoodi – Vältä esteitä 

Viivakoodi – Viivan seuraaminen 

Viivakoodi – Seuraa valoa 

Kuvaile, miten robotti käyttäytyy 

viivakoodien lukemisen jälkeen ja miksi 

se käyttäytyy niin.  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

 



 

Ohjelmoidaksesi Edisonin tee seuraavasti: 

1. Tee ohjelmasi EdWare-ohjelmalla, joka löytyy tableteille sovelluskaupoista ja muille 

tietokoneille osoitteesta http://edwareapp.com/ 

Voit myös ladata tietokoneillesi sovellukset, jotka toimivat, vaikka et olisi internetissä 

osoitteesta http://meetedison.com/robot-programming-software/ 

Chromebookille löytyy oma sovellus sen sovelluskaupasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Icon palette 

A simple two icon 
program 

Icon is selected and can 
be edited  

Programming area 

Icon properties box Icon help text Variables 

http://edwareapp.com/
http://meetedison.com/robot-programming-software/


Ohjelmointi (Työkortti 1.4) 
 

Kiinnitä EdComm-johto tietokoneen tai tabletin kuulokeliitäntään ja varmista, että äänenvoimakkuus on 

täysillä. Kiinnitä EdComm-johdon toinen pää Edisoniin kuvan näyttämällä tavalla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Käynnistä Edison-robottisi ja kytke EdComm-johto yllä olevan ohjeen mukaisesti. 

 

3. Paina Edison-robotin nauhoitusnappia (ympyrä) kerran niin, että punaiset etuledit syttyvät. 

 

4. Paina EdWaressa painiketta ‘Program Edison’ ja sitten ‘Start Download’ tai ’Program 

Edison’ painiketta 

 

5. Paina käynnistysnappia (kolmio) aloittaaksesi ohjelman. 

 

Huom! Edisonissa voi olla kerrallaan vain yksi ohjelma. Kun lataat uuden ohjelman, vanha korvautuu 

laitteelta. 

  



Tehtävä 0: kynän kierto 
1) Laita Edison kääntymään 90 astetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienin arvo ajalle on 0.01 sekuntia. 

Suurin arvo ajalle on 327.67 sekuntia. 

 

2) Mitä ohjelmaan pitää lisätä, että Edison pääsee kynän luo? 

3) Mitä ohjelmaan pitää vielä lisätä, jotta Edison palaa lähtöpaikalle? 

  



Tehtävä 1: viivan seuraaminen. 
Sanallistaminen aluksi, toteutus ja optimointi sen jälkeen. 

 Tee ympyrärata paperille: valkea paperi ja musta viiva 

 

   



Tehtävä 2: ääniohjaus 
 

Aluksi väläytetään ledejä vastauksena käsien taputukseeen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitten Edison ajaa eteenpäin vastauksena kuulemaansa ääneen.  

Huom: Edison kuulee myös omien moottoreidensa äänen. Siksi ohjelman lopussa täytyy olla tähdellä 

merkitys osat, joilla odotetaan moottoriäänien loppumista ja vasta sen jälkeen kuunnellaan uutta 

taputusta. 

  



 

 

 

 

Tehtävä 3: photophilic – valoa kohti pyrkiminen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Add Variable 



 

Tehtävä 4: sokkelo – esteiden väistely.  

Calibrate obstacle detection 
You can control the sensitivity of Edison’s obstacle detection system. By making it more sensitive he can 

detect obstacles further away, and by making it less sensitive he will only detect very close obstacles.  

 

Reading the barcode 
1. Place Edison facing the barcode on the right side 
2. Press the record (round) button 3 times 
3. Edison will drive forward and scan the barcode 

  

 

  

 

 

  

Set maximum sensitivity 
First scan the above barcode, then press the play (triangle) button. Edison is now in calibration mode. 

Remove any obstacles in front of Edison. 

The left sensitivity is calibrated first.  

1. Repeatedly press the play button (this increses sensitivity) until the left red LED is flickering. 

2. Repeatedly press the record (round) button (this decreases the sensitivity) until the LED completely stops 

flickering.  

3. Press the stop (square) button to calibrate the right side.  

4. Repeatedly press the play button until the right red LED is flickering. Now repeatedly press the record 

button until the LED completely stops flickering.  

5. Press the stop button and the calibration is complete. 

 

Custom sensitivity 
You can set the distance that obstacles are detected by placing an obstacle in front of Edison and repeating 

steps 1 through 5.   

  

Barcode – Calibrate obstacle detection 



Aluksi Edisonin pitää ajaa eteenpäin, kunnes se huomaa esteen. 

 

 



Seuraavaksi Edisonin pitää väistää kohtaamaansa estettä ja jatkaa sitten eteenpäin. 

Sanallista aluksi tämä ohjelma, toteuta se seuraavaksi ja optimoi lopuksi. 

 

 

 


