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EdBuild – EdKraana

EdKraana on kaugjuhitav kraana mille saab programmeerida, kasutades käesoleva 

juhendi vöötkoode ning allalaetavat programmi, ning seadet saab kontrollida 

kasutades tavalist TV või DVD juhtimispulti. Kraanat saab mõlemale poole pöörata 

ning selle magnetilist "konksu" saab tõsta ja langetada. 

Raskustase
EdKraana ehitamise raskustase on 4.

Raskustase
Soovitatav vanus

      
Vajalikud prog.oskused

1 8+ -   Vöötkoodid   ja     juhtimispult          

2 8+ -   Vöötkoodid   ja     juhtimispult

3 8+ -   Vöötkoodid   ja     juhtimispult

4 10+

- Vöötkoodid ja juhtimispult  JA
- EdWare VÕI
- EdPy

5 12+ - EdPy

 

Mudeli edukaks ehitamiseks ja kasutamiseks vajate järgnevalt loetletud 

programmeerimisalaseid teadmisi.

Õppige Edisoniga programmeerimist:

• Vöötkoodid: Sobib vanusele 4+. Eelnev kogemus programmeerimise 

või robotite kohta ei ole vajalik.

www.meetedison.com/robot-activities/youre-a-controller/

• EdWare: Sobib vanusegrupile 11 - 13. Teadmised programmeerimise 

algtõdede kohta oleksid kasulikud.

www.meetedison.com/robot-programming-software/edware/

• EdPy: Sobib vanusegrupile 13 - 16. Teadmised programmeerimise    

algtõdede kohta oleksid kasulikud.

www.meetedison.com/robot-programming-software/edpy/

https://www.meetedison.com/robot-activities/youre-a-controller/
http://www.meetedison.com/robot-programming-software/edware/
http://www.meetedison.com/robot-programming-software/edpy/


Ettevalmistus
Kontrollige enne ehitamise alustamist et kõik vajalik oleks olemas ning et oskate

roboti jaoks vajalikku programmeerimist.

Mida selleks vajate

EdKraana ehituseks vajate:

• 1 Edison robot

• 1 EdCreate – Edison roboti ehituskomplekt

• 1 TV või DVD juhtimispult

• 1 prinditud leht vöötkoodidega (käesolevast juhendist)

• Internetiühendusega arvuti kasutusvõimalus

Soovitatav on magnetkonks täiskasvanu poolt või täiskasvanu juhendamisel enne

ehituse algust kokku panna. Kuna konksus kasutatakse magnetit, on oluline hoida

see ja väikesed osad millest konks koosneb eemal alla 3-aastaste laste käeulatusest.

Magnetkonksu ehitusjuhise leiate käesolevast juhendist.

 

Ehituseks vajalik programmeerimine

EdKraana programmeerimiseks peate programmeerima juhtimispuldi nelja erineva 

käsklusega, kasutades juhendi vöötkoode. 

Lisaks on vajalik programmeerida Edison robot, kasutades selleks EdWare või EdPy

robotite programmeerimiskeelt. Lingid vajalikele programmidele on märgitud 

käesolevas juhendis. 

 

Ehitamine kasutades Edisoni

Kasutades Edisoni saate ehitada, kasutades EdCreate komplekti või mõnda muud 

LEGO klotsidega sobivat ehituskomplekti. 

Klotse saab lisada Edison roboti alla ja peale. Pulgad saab kinnitada Edisoni 

külgedele. Kui Edisoni rattad on eemaldatud, saab ühendustes kasutada risttalasid. 

Edison küljes on kolme tüüpi avasid: viikide avad, neetide avad ja risttalade pesad. 

Järgnev joonis kirjeldab Edisoniga ühendamist ja ehitamist. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ava tüüp   Kirjeldus       Ühendus

Viigiava  
Täissügavusega ava
neetide ühendamiseks

 

Neediava
Tavasügavusega ava 
mis sobib 

poolneetidele

Risttala pesa        
Vooluallikaga pöörlev

ühenduspesa.
 

Neediava

2 x 8 neeti

2 x 8 neeti

2x neediavad

Energiaallikaga     

2x viigiava                      risttalade pesa

Neediava

Viigiava

Edisoni külje- ja pealisühendused

Edisoni põhja ja ratta ühendused

2 x 8 ava

2 x 8 ava

2 x 2 neeti

Eemaldatav osa



Ehitame EdKraana!
EdKraana on kaugjuhitav, tõstetava ja langetatava magnetkonksuga kraana. 

Magnetkonksuga saab tõsta ja langetada väikeseid metallobjekte, näiteks 

paberiklambreid ja väikeseid kruvisid. EdCreate komplekt sisaldab osi mida saab 

magnetkonksuga ühendada. 

Valmisehitatud magnetkonksuga EdKraana näeb välja selline: 

Samm 1: Programmeerige Edison

EdKraana programmeerimine

Enne kui asute kraanat ehitama, peate programmeerima juhtimispuldi koodid Edison

robotisse, kasutades juhendis olevaid vöötkoode.

EdKraana juhtimiseks saab kasutada TV või DVD juhtimispulti. EdKraana kasutab

kaugjuhtimiskäsklusi koos allalaetava programmiga, mida samuti vajate. Allalaetud

programm ütleb EdKraanale millist tegevust teostada kui vastav juhtimiskood on

tuvastatud.

Laadige kaugjuhtimisprogramm Edison robotisse, kasutades EdWare või EdPy.

Seda võib teha nii enne kui pärast kraana ehitamist.



Vöötkoodide programmeerimine

Järgmiselt lehelt leiate kaugjuhtimise vöötkoodid Edison roboti jaoks. Printige see 

lehekülg välja, nii et saate Edison roboti neist üle sõidutada. 

N.B. – Need kaugjuhtimise vöötkoodid on samad mida kasutatakse Edison roboti 

kaugjuhtimiseks. Niisiis, kui olete roboti nupuga ühendanud, reageerib see vastava 

vöötkoodi määratud käitumisega. Näiteks: ‘TV/DVD juhtimiskood #1’ vastab 

käsklusele ‘sõida tagurpidi’.

Kui olete programmi alla laadinud ning vajutate roboti Käivita (kolmnurkne) nuppu, 

järgib robot programmeeritud tegevusjuhiseid algse vöötkoodi asemel. 

 

Soovitatavad EdKraanale määratavad kontrollnupud

  

Keera 

magnetkonksu 

rullikut vastupäeva

 

Keera kraanat 

päripäeva

Keera kraanat 

vastupäeva

Keera 

magnetkonksu 

rullikut päripäeva

 



Edisoni programmeerimine – vöötkoodid
Kraana kasutab ühte Edison robotit, mis tuleb programmeerida nelja vöötkoodiga. 

Edison robot kontrollib kraana aluse liikumist (päripäeva ja vastupäeva pöörded) ning 

magnetkonksu pooli liikumist päripäeva või vastupäeva, sellega konksu tõstes või 

langetades. Sõidutage Edison üle järgnevate vöötkoodide, programmeerides igaühe 

ühenduse ühe juhtimispuldi nupuga. 

Vöötkoodi kasutamine

1. Asetage Edison suunaga vöötkoodi poole, sellest paremale
2. Vajutage 3 korda salvestusnuppu (ümmargune)
3. Edison liigub edasi ning skanneerib vöötkoodi
4. Vajutage TV/DVD juhtimispuldi nuppu millega soovite vastava funktsiooni 

aktiveerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Printige see leht välja!

 Vöötkood – TV/DVD juhtimispuldi kood #1 – keera magnetkonksu pooli päripäeva 

            Vöötkood – TV/DVD juhtimispuldi kood #2 – keera magnetkonksu pooli vastupäeva

Vöötkood – TV/DVD juhtimispuldi kood #3 – keera EdKraanat vastupäeva

Vöötkood– TV/DVD juhtimispuldi kood #4 – keera EdKraanat päripäeva



Edisoni programmeerimine – programmi allalaadimine
Kaugjuhtimise käsklusprogrammi saate laadida EdKraanasse kasutades   

EdWare või EdPy.

EdWare – saadaval: www.edwareapp.com

Kasutage koodi www.edwareapp.com/share/sFyJr et avada ametlik EdKraana 

programm EdWareˇs. Olemasoleva programmi saab alla laadida Edison robotisse.

Programmi saab kasutada ka alusena oma isikliku EdKraana programmi 

loomiseks. 
 

EdPy – saadaval: www.edpyapp.com

Kasutage koodi www.edpyapp.com/share/99ihb et avada ametlik EdKraana 

programm EdPyˇs. Olemasoleva programmi saab laadida alla Edison robotisse.

Programmi saab kasutada ka alusena oma isikliku EdKraana programmi loomiseks.

http://www.edwareapp.com/
http://www.edwareapp.com/share/sFyJr
http://www.edpyapp.com/
http://www.edpyapp.com/share/99ihb


Samm 2: Pange kokku magnetkonks
Magnetkonks on soovitatav kokku panna enne EdKraana ehitamist.

Konksu ehitamiseks vajate EdCreate

komplektist kolme osa:

nööri, magnetit ja konksuhoidjat.

Vajalikud osad leiate

väikesest suletud

plastikkotist.

Hoidke magnet ja väikesed osad eemal väikelaste käeulatusest!

Magnetkonksu kokkupanek

1. Kinnitage nööri üks ots läbi ava konksu hoidiku külge (vt joonis).

2. Tehke kinnituseks hoidiku ligidusse sõlm, kontrollige et see oleks kindlalt

kinnitatud, vajadusel kasutage topeltsõlme.

3. Vajutage magnet konksuhoidiku allosas asuvasse avasse, kinnitades sõlme

ja nööri avasse magneti alla. Kogu nöör ja sõlm peavad jääma magneti alla

konksuhoidiku avasse. Vajadusel lõigake nöör lühemaks (vt joonis).

4. Tehke teine sõlm nööri teise otsa ligidusse (konksust eemale). Seda

kasutatakse hiljem nööriotsa kinnitamiseks (lisainfot leiate punktist 10).

Näide:

 

  



Samm 3: Pange kokku EdKraana

Järgige EdKraana ehitamisel juhendavaid illustratsioone.

Tutvuge juhendiga:

Kokkupaneku 

juhend

Üks-ühele osade mõõtmed (kui on prinditud 100% A4 lehele). 

Vajalikud 

osad

Sammu number
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