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Lektion nr. 1 – Lær Edison at kende

Fuldført

Arbejdsark 1.1 – Batterier, knapper og sensorer
Før du kan bruge Edison er der nogle ting, som der skal være styr på;
1. Få pakket Edison ud
Tag robotten. Åbn batterirummet og fjern programmeringskabel. Sæt 4
styk 'AAA' batterier i som vist på billedet. Når du har kontrolleret, at
batterier et korrekt i, så klik batteridækslet FORSIGTIGT på.

Tænd for Edison ved at skubbe afbryderen over mod position l. Edisons
røde LED-lys vil nu begynde at blinke, og den er klar til at blive brugt.

For at du kan få det fulde udbytte af Edison robotten, så skal du vide, hvor alle sensorerne er, og hvad de tre
knapper på toppen har af funktioner.
Derfor skal du kigge på nedenstående billede, og notere dig, hvad de engelske ord betyder på dansk. Det vil
også være en støtte for dig i arbejdet med de øvrige arbejdsark.
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Skriv her, hvad de tre knapper har af funktioner:

Sensorer og programmering
1. Edison har nogle forud installerede programmer for nogle
bestemte køremønstre. For at aktivere disse er der på
fronten af robotten to infrarøde sensorer, der kan aflæse
nogle specielle stregkoder. Se foto til højre.
2. Edison kan også reagere på lyde, derfor har den en klappe
sensor.
3. Edison kan følge en linje - lave ”linje-tracking” vha. den
lyssensor, som er på undersiden. Se foto til højre.
Man kan programmere Edison ved at downloade
kørekommandoer ved hjælp af et Edcomm-kabel. Kablet sættes i
computerens stik til hovedtelefoner. Den anden ende af Edcomm
kablet sættes i Edison, som vist på foto herunder.
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Arbejdsark 1.2 - Programmer Edison ved at bruge stregkoder

Fuldført

Placer Edison på højre side med front mod stregkoderne (se billede nedenfor), tryk 3 gange på
Record knappen (rund knap). Edison vil nu køre fremad og scanne stregkoden. Du skal i
tekstboksen skrive, hvad robotten gør efter den har scannet stregkoden:
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Arbejdsark 1.3 Prøv Edisons sensorer

Klappesensor
Placer Edison på en flad overflade, og tryk på play-knappen
(trekant). Klap i dine hænder en gang tæt på Edison, og se om den
bevæger sig. Skriv hvad den gør:

Nu skal du klappe to gange og se, om Edison kører på en anden
måde? Til siden, fremad, langt, kort? Skriv:

Infrarød sensor
Læg en forhindring ud foran robotten. Tryk på play-knappen
(trekant) og se Edison køre fremad mod forhindringen og så dreje
væk. Edison bruger infrarødt lys til at ”se med”, og derfor bør den
dreje væk og ikke ramme forhindringen. Eksperimenter med dette.

”Linje- tracking”
Brug en færdig kopieret bane eller lav en selv med noget sort
elektrikertape.
Placer Edison på den ene side af linjen, så linje tracking sensoren er
på det hvide område.
Tryk på play-knappen og observer hvordan Edison følger linjen.
Se denne film på Youtube https://youtu.be/v-YdAugMwRs, hvordan
robotten arbejder.
Robotten sender lys mod underlaget, og registrerer hvor meget lys,
som reflekteres fra underlaget. Et hvidt underlag reflekterer en
masse lys, hvilket giver en høj lys læsning og sort reflekterer meget
lidt, hvilket giver en lav lys læsning. For at spore linjen bevæger
robotten sig konstant fra side til side.

Lyssensorer
Robotten har to lyssensorer foran. Du kan teste dem ved hjælp af en
lommelygte (mobiltelefon). Find et mørkt lokale. Stil robotten på et
fladt område. Tryk på play-knappen og lys på Edison. Når Edison
registrerer lyskeglen vil den søge mod den og du kan styre den.
Teknologien er inspireret af naturen, hvor både planter og dyr
orienterer sig efter lyskilder (fototropisme).
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Fuldført

Lektion 2 – Programmering af Edison
Arbejdsark 2.1 - At bruge programmeringsplatformen EdWare

Nu har du eksperimenteret lidt med Edison, og kan starte på at bruge programmeringsplatformen EdWare.
Inden du kan begynde, skal du have indstillet din pc-er rigtigt. Du skal have deaktiveret lydeffekter. Gør
følgende:

1. Åben kontrolpanel, og tryk på
”Hardware og Lyd” og tryk på
”Lyd”

2. Højre klik på
”Højtaler/Hovedtelefoner” og
vælg ”Egenskaber”

3. Vælg ”Udvidelser” og sæt
flueben i boksen
”Deaktiver alle
lydeffekter”.
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Nu kan du starte arbejdet med at downloade EdWare. Arbejder du på en skolecomputer, så skal din
lærer på forhånd have fået skolens it-ansvarlige til at downloade programmet. Er det ikke sket, så kan
du arbejde på en off-line version, som du henter her: http://edwareapp.com
Åben programmet og vælg den danske version. På billedet herunder kan du se, hvordan EdWare ser
ud, hvis man bruger Windows.

Når programmet er installeret, kan du prøve at lege lidt med funktionerne. Prøv at flytte nogle ikoner
fra ”Kontrol” til venstre og ind i ”Unavngivet Program” til højre. Placer de røde ikoner mellem de to
sorte 'Start' og 'Slut' ikoner.



I ”Variabel redigering” kan du justere indstillingerne i det pågældende ikons handlinger.
I ”Egenskaber” kan du se information om de enkelte blokke, du har trukket ind.

Prøv nu at lave dette testprogram i EdWare
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Når du har lavet testprogrammet, skal det overføres fra din pc til Edison
vha. Edcomm kablet. Du sætter kablet i hovedtelefonstikket på
computeren og skruer helt op for lyden. Sæt den anden ende af kablet i
Edison, som vist på billedet til højre.
Programmet downloades til Edison ved at:
1. Tryk på Edisons optage-knap (rund knap) en gang,
så begge LED foran lyser konstant. Se foto til
højre.

2. På pc-en trykker du på ”Programmer Edison”knappen” i øverste højre hjørne af skærmen

3. På skærmen kommen en dialogboks
frem. Hvis alt er ok, så trykker du på
”Programmer Edison” i dialogboksen.

4. Hvis Edison lyder som et gammeldags
”dial-up modem” og laver en lille
”blip” lyd til sidst, så er overførslen lykkes.
5. Test din programmering ved at stille Edison et passende sted og tryk på afspille-knappen
(trekant). Vurder dit program, lav evt. ændringer i EdWare og prøv igen.
Observer og beskriv, hvordan det gik. Kan du relatere de udførte handlinger til rækkefølgen af
ikonerne i programmet? Beskriv dine tanker

___________________________________________________________________________________

Robotten aflæser et ikon ad gangen i pilens retning, og udfører den handling som ikonet illustrerer. I
testprogrammet er der indbygget et loop (pilen løber fra slut til start) og dermed kører Edison
programmet igen og igen. I denne video ses et eksempel på hvordan man arbejder med Edware online
https://youtu.be/6vGCtTzcJko
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Lektion 3 – Sekventiel programmering af Edison

Fuldført

I de næste opgaver introduceres du til sekventiel programmering, også kaldet grafisk programmering.
Du lærer, hvordan kommando ikoner skal sættes i en bestemt rækkefølge for at få robotten til
reagere som ønsket. Du lærer at forholde dig til begreberne tid, hastighed og distance.
De næste opgaver er instruktionen inspireret af den engelske del af EdWare. Det kan være en fordel
at få EdWare programmet downloadet til din pc. Har du en privat pc kan du hente programmet her:
https://meetedison.com/robot-programming-software/ Arbejder du på en skole-pc, bør din lærer
på forhånd have aftalt med skolens it-ansvarlige, at EdWare programmet ligger tilgængeligt på
skole-pc-en. Er det ikke sket, så kan du altid arbejde på en off-line version, som du henter her:
http://edwareapp.com. Åben programmet og vælg den engelske version. På billedet herunder kan
man se, hvordan EdWare ser ud, hvis man bruger Windows.




I ”Icon properties box” kan du justere indstillingerne i det pågældende ikons handlinger.
I ”Icon help text” kan du se hjælpeteksten til, hvad du har indstillet ikonerne til.
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Din arbejdsproces bør være sådan:

Arbejdsark 3.1. Få Edison-robotten til at bevæge sig frem og tilbage
Til denne øvelse kan du
enten bruge en kopi af
banen på side 11 eller sætte
sort installationstape på
bordet/et stykke hvidt
papir.
Du skal skrive et program,
der får robotten til at køre
frem og tilbage inden for en
given afstand - robotten må
ikke køre over ”finish line”.
På næste side er afbilledet
de ikoner, der skal bruges til
at udføre denne handling.
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Indstil 'Seconds pass', dvs. at du skal skrive det antal
sekunder, du tror robotten bruger for at køre fra
startlinje til lige før mållinjen.
Mindste mængde tid er 0,01 sekunder.
Maksimal mængde tid er 327.67 sekunder.
Du eksperimenterer med antal sekunder, indtil din robot
kører frem og stopper lige før målstregen.
Hvad er det korrekte antal sekunder?
Beskriv med egne ord hvad robotten gør

Testbane arbejdsark 3.1.
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Arbejdsark 3.2 - Få robotten til at køre baglæns
Opgaven ligner den som var i arbejdsark 3.1, men denne gang skal du skrive et program, som får
robotten til at køre baglæns. Der skal bruges de
samme ikoner som i sidste aktivitet, men noget
skal være lidt anderledes - kan du gennemskue
hvad? … prøv at kigge på billedet til højre
Indstil 'Seconds pass', dvs., du skal skrive det
antal sekunder, du tror robotten bruger for at
køre fra startlinje til lige før mållinjen.
Mindste mængde tid er 0,01 sekunder.
Maksimal mængde tid er 327.67 sekunder.
Du eksperimenterer med antal sekunder, indtil
din robot kører frem og stopper lige før
målstregen. Til denne øvelse kan der bruges
sort installationstape eller testbanen arbejdsark
3.1.
Hvad er det korrekte antal sekunder?
Beskriv med egne ord, hvad robotten gør

Arbejdsark 3.3 - Få robotten til at køre frem og tilbage
I denne øvelse skal du skrive et program, som får robotten til at køre frem og tilbage. Det betyder at
viden fra de foregående to aktiviteter skal samles til en programkode. Hvis det kniber med at huske
hvilke og hvordan, så se på billedet her:
Indstil 'Seconds pass', dvs. at du nu
skal skrive det antal sekunder, du
tror robotten bruger for at køre fra
startlinje og frem til lige før
mållinjen, og så baglæns til
startpunkt
Mindste mængde tid er 0,01
sekunder.
Maksimal mængde tid er 327.67
sekunder.
Du eksperimenterer med antal sekunder, indtil din robot kører frem og stopper lige før målstregen.
De værdier (dvs. antal sekunder), som bruges i denne aktivitet - er de identiske med dem fra aktivitet
3.1 og 3.2?
Prøv at beskrive med
egne ord, hvad
robotten gjorde og
hvorfor?
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Arbejdsark 3.4 - Eksperimenter med tid, hastighed og afstand

Nu skal du på en markeret bane eksperimentere med hastighed og tid. Det betyder, at du lige som i
aktivitet 3.3 skal skrive et program, som får robotten til først at køre frem og så baglæns - på en bane,
som du selv har markeret med startlinje og stoplinje. Brug sort installationstape eller testbanen
arbejdsark 3.1.

Denne gang skal der ændres på tid og hastighed!
Robotten skal starte bag startlinjen køre frem til stoplinjen - UDEN at køre over, og så køre baglæns til
positionen lige bag startlinjen så hurtigt som muligt!
Det er tilladt at tilføje nye ikoner til programmet - det kunne fx være biplyde, blinkende LED lys eller
musik
Hvad er de hurtigste indstillinger? Skriv resultaterne nedenfor - har du den hurtigste tid i klassen?
Fremadrettet hastighed

tid på tilbagelagt strækning

Baglænsrettet hastighed

tid på tilbagelagt strækning

Ny udfordring - den langsomste tid!
Samme opstilling som lige før, men nu gælder det om at lave den langsomste tid.
Hvad er den langsomste indstilling? Skriv resultaterne nedenfor - har du den langsomste tid i klassen?
Fremadrettet hastighed

tid på tilbagelagt strækning

Baglænsrettet hastighed

tid på tilbagelagt strækning
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Lektion 4 - Få robotten til at dreje
Denne lektion har fokus på grafisk programmering og grundlæggende geometri. Det betyder at du
lærer, hvordan robotten reagerer på tid og geometri. Dvs. at du skal bygge ovenpå den viden, som du
har fået i lektion 2 og 3, så du får robotten til at dreje fx 90 °, 180 ° og 270 °.

Arbejdsark 4.1 - Få robotten til at dreje 90o til højre
Til at teste programmeringen i denne øvelse kan man enten bruge en kopi af testbanen side 15.
Skriv følgende program, som får
Edison robotten til at dreje 90o til
højre.
Indstil 'Seconds pass', dvs. at du nu
skal skrive det antal sekunder, du tror
robotten bruger for at dreje præcist 90
grader til højre.
Mindste mængde tid er 0,01
sekunder.
Maksimal mængde tid er 327.67
sekunder.
Du eksperimenterer med det antal
sekunder, der får robotten til at dreje
præcist 90 grader.




Hvordan vil du sikre dig, at det
er præcist 90 grader?
Hvor mange sekunder skal der bruges?
Hvis du skulle fortælle det til en kammerat, hvordan ville du så forklare det?

Sæt robotten på den markerede plads, og tryk på play-knappen for at afspille programmet.
Flere udfordringer:

Robotten drejer til højre fra 0o til 90o
 Robotten drejer til venstre fra 0o til 90o

Robotten drejer først til højre fra 0o til 90o og så drejer den 270o til venstre for at ende ved 180o
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Testbane til arbejdsark 4.1.

LAVET AF HANS-CHRISTIAN KELLER

15

Arbejdsark 4.2 - Få robotten til at dreje 270o til venstre
Denne aktivitet går ud på at skrive et program, som får Edison robotten til at dreje 180 o mod venstre.
Til denne aktivitet skal du bruge ikonerne fra forrige aktivitet - se billede nedenfor:
Indstil 'Seconds pass', dvs. at du nu skal
skrive det antal sekunder, du tror
robotten bruger for at dreje præcist
180 grader mod venstre.
Mindste mængde tid er 0,01
sekunder.
Maksimal mængde tid er 327.67
sekunder.
Du eksperimenterer med det antal
sekunder, der skal til for at få robotten
til at dreje præcist 180 grader.
Brug testbanen fra arbejdsark 4.1.






Hvordan vil du sikre dig, at det er
præcist 180 grader?
Hvad ville du gøre hvis du ikke havde
Testbanen?
Hvor mange sekunder skal der bruges?
Hvis du skulle fortælle det til en
kammerat, hvordan ville du så forklare
det?
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Arbejdsark 4.3 -Få robotten til at dreje først til højre og så til venstre i en bevægelse
Denne aktivitet går ud på at skrive et program, som får Edison robotten til først at dreje 90 o til højre,
og så 270o til venstre.
Indstil 'Seconds
pass', dvs. at du
nu skal skrive det
antal sekunder,
som du tror
robotten bruger
for at dreje
præcist 90o mod
højre og så 270o til
venstre.
Mindste mængde
tid er 0,01 sek.
Maksimal
mængde tid er
327.67 sek.
Du eksperimenterer med det antal sekunder, der skal til for at få robotten til at dreje præcist 90o mod
højre og 270o mod venstre.
Hvad er det præcise antal sekunder, du brugte for at dreje robotten 90o ________ og 270o ________
Hvis du skulle fortælle det til en kammerat, hvordan ville du så forklare det? Skriv det på linjerne:

Brug testbanen fra arbejdsark 4.1.
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Arbejdsark 4.4 - Styr robotten gennem minilabyrinten
Denne aktivitet går ud på, at du nu skal bruge den viden, du har tilegnet dig og kombinere den, så du
kan skrive et program, som kan styre Edison robotten gennem minilabyrinten på banen herunder.
Brug en kopi. Robotten skal starte bag startlinjen og stoppe efter målstregen og må ikke køre på
linjerne.

Testbane – arbejdsark 4.4.
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Beskriv så en elev fra en anden klasse kan forstå, hvad robotten gjorde og hvorfor?

Hvilke udfordringer mødte du/I, da I lavede programmet, så Edison kunne køre gennem labyrinten?

Udfordringen til de modige - Hvem kan få den hurtigste tid gennem
labyrinten?
Der er ikke behov for at bruge et stopur - hvorfor?
Husk: Robotten skal starte bag startlinjen og stoppe efter målstregen og må ikke køre på linjerne for
at vinde.
Hvad var vinder tiden? ________
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Lektion 5 - Kørselsudfordringen og den mexicanske bølge
I disse to udfordringer skal du bruge den viden, du har fået gennem de sidste lektioner og løse 2 åbne
opgaver.

Opgave 1 - Kørselsudfordringen
Du konstruerer selv en kørselsudfordring for Edison, og skriver efterfølgende det program, som det kræver at
klare kørselsudfordringen. Udfordringen kunne fx se sådan her ud;

1. Fra en startposition skal robotten køre
rundt om en forhindring, fx en kop eller
nogle blyanter
2. At køre rundt langs kanten af bordet UDEN at falde ned
3. Lav en labyrint på et stort stykke karton,
og konkurrer om hvem der er hurtigst til at
få robotten igennem labyrinten.
4. Byg en labyrint med vægge af pap (se
billede) og få robotten til at køre gennem
labyrinten

Opgave 2 - den mexicanske bølge
I skal sammenarbejde med klassekammeraterne om at lave en bølge, lige som man gør som tilskuer
på et stadion.

1. Runde - eleven skal skrive et kort men COOL program, som indeholder bevægelse, lys og lyd.
HUSK at programmet skal indeholde loops, så det gentager sig selv.
2. Læreren godkender programmet - hvis du er før færdig end de andre, så hjælp dine
klassekammerat med at blive færdig, så I kan komme videre til næste opgave.
3. Så er der show off - dvs. hver gruppe viser deres program for de andre.
4. I udvælger det bedste program, og dette skrives nu af de øvrige grupper, så robotterne er klar
til at lave bølgen.
5. For at kunne lave en bølge, skal robotterne have forskudt starttid, og det kunne fx se sådan
her ud:
a. Robot 1 - event ventetid 0 sekunder
b. Robot 2 - event ventetid 0,2 sekunder
c. Robot 3 - event ventetid 0,4 sekunder
d. Osv…
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