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EdBuild – EdPrinter

EdPrinter kasutab pliiatsit mille saab kasutades EdPyˇd programmeerida erinevate 

kujundite joonistamiseks. Juhendist leiate lingid EdPrinter ametlikele 

baasprogrammidele, mida kasutades saate joonistada ristküliku. Seejärel saate 

kasutada baasprogramme teiste kujundite joonistamiseks. 

Keerukustase

EdPrinter on taseme 5 mudel. 

Raskus-
tase

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

EdPrinteri ehitamiseks vajate:

• 2 Edison robotit

• 1 EdCreate – Edison robotikomplekt

• 1 viltpliiats, marker või värviline pliiats

• Paber (mõõdud näidatud allpool)

EdPrinterile sobib paremini kirjutusvahend mis ei vaja kasutamiseks tugevat survet,

näiteks viltpliiats või marker. Kasutada saab ka värvilisi pliiatseid, mis on piisavalt

pehme südamikuga.

Paber sisestatakse EdPrinteri siseraami, mis on ca 15cm lai. EdPrinterile sobib hästi

standartne A5 paber (14.8cm x 21cm).

Samuti sobib standartne USA kirjapaberi suurus (8.5 in. x 11 in.) või A4 paber

(21cm x 29.7cm), mis on poolitatud. Kõige sobivam on standardkaalus

(80-150 GSM) koopiapaber.

 

Vajalik programmeerimine

EdPrinteri programmeerimiseks peate programmeerima Edison robotid, kasutades 

EdPy robotite programmeerimiskeelt. Programmide lingid leiate juhendist. 

 

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 neediava

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 EdPrinteri!
EdPrinter kasutab kujundite tegemiseks pliiatsit, mida juhitakse kahe EdPy abil 

programmeeritud Edison roboti abil. Ühendades kirjutusvahendi EdPrinteriga ning 

kasutades EdPy põhifunktsioonide komplekti, saate programmeerida EdPrinteri 

joonistama erinevaid kujundeid. 

Valmisehitatud EdPrinter näeb välja selline:

 

Samm 1: Õppige tundma EdPrinteri programmide tööd

Mõlemad EdPrinteriga kasutatavad Edison robotid tuleb programmeerida 

kasutades EdPy. Programmid võib robotitesse laadida enne või pärast EdPrinteri 

ehitamist. 

EdPrinteri kasutamiseks on oluline mõista kuidas kaks Edison robotit EdPrinteris 

töötavad. 

Vaadake ülalolevat illustratsiooni. Küljel asuv Edison on ühendatud pliiatsi liikumist 

kontrolliva vööga. Teine Edison mille rattad on ühendatud, kontrollib paberit. 



Edisoni programmeerimine – laadige programmid alla   
Nii paberit kontrolliva Edisoni kui ka pliiatsit kontrolliva Edisoni baasprogrammid 

saate alla laadida, kasutades EdPy, mille leiate:  www.edpyapp.com

 

Paberit kontrolliv robot

Paberit kontrolliv robot asub oma ratastega paberi peal. See robot on reaktsiooniline

- ta saab oma tööjuhised pliiatsit kontrollivalt robotilt.

Kasutage koodi www.edpyapp.com/share/oLn1L et avada EdPy ametlik EdPrinter

paberit kontrolliva roboti programm. Programmi saab laadida alla Edison robotisse.

Seda programmi saab kasutada iga EdPrinter programmiga. Oma isikliku EdPrinter

programmi loomiseks muutke pliiatsit juhtiva roboti programmi, nii nagu on

kirjeldatud järgnevalt.

Pliiatsit kontrolliv robot

Pliiatsit kontrolliv robot on robot, mis liigutab pliiatsiga ühendatud vööd. See robot on

EdPrinteri põhijuht.

Kasutage koodi www.edpyapp.com/share/GzSRl et avada EdPy ametlik EdPrinter

pliiatsit kontrolliva roboti programm. Programmi saab laadida alla Edison robotisse.

Kui käivitate programmi koos paberit kontrolliva roboti programmiga, joonistab

EdPrinter ristküliku.

Pliiatsit juhtiv baasprogramm sisaldab põhifunktsioonide komplekti EdPrinteri

kontrollimiseks ja joonte joonistamiseks neljas suunas: paremale, vasakule, ette ja

taha. Muutes funktsioonide kasutamise järjekorda ning sisendi muutuja väärtust,

saate luua oma isiklikke EdPrinter programme.

http://www.edpyapp.com/
http://www.edpyapp.com/share/oLn1L
http://www.edpyapp.com/share/GzSRl


Samm 2: Ehitage EdPrinter

Järgige EdPrinteri ehitamisel juhendavaid illustratsioone.

Tutvuge juhendiga:

 

Paberi sisestamine EdPrinterisse

Kui printer on täielikult kokku pandud, tuleb printerisse sisestada paber. Sisestage 

paber EdPrinteri allosas asuvasse raami nagu on näidatud järgneval joonisel:

Kokkupaneku 

juhend

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

Vajalikud 

osad

Sammu number



Lükake paber esmalt esimese, halli pulga alla. Seejärel üle rullikutega hoidikute. 

Paber peab jääma rullikutega hoidikute ja paberit kontrolliva Edisoni rataste vahele. 

Lõpuks libistage paber lühikeste raamist välja ulatuvate telgede alla. 

Kontrollige et paber oleks lükatud piisavalt kaugele, nii et see jääks pliiatsi alla.  

EdPrinteri parimaks tööks peaks paber ulatama pliiatsist vähemalt 3cm kaugemale. 

EdPrinteri kasutamine

Kontrollige EdPrinteri kasutamiseks, et:

• EdPrinter on täielikult kokku pandud

• Pliiats asub programmi jaoks vöö korrektses alguspunktis (nt täiesti

vasakul pool, pliiatsit kontrollivale Edisonile kõige lähemal)

• Mõlemad Edison robotid on sisse lülitatud ja mõlemasse on laetud 

korrektne programm

• Paber on korrektselt sisestatud

Vajutage esmalt paberit kontrolliva Edisoni käivitusnuppu (kolmnurkne). Seejärel 

vajutage pliiatsit kontrolliva Edisoni käivitusnuppu (kolmnurkne). Programm 

käivitub ja joonistab määratud kujundi. 
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