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EdBuild – EdRobotHaarats

EdRobotHaarats on kaugjuhitav liigenditega robotiline käsi, mille saab 

programmeerida, kasutades juhendi vöötkoode ning mille kontrollimiseks saab 

kasutada standartset TV või DVD juhtimispulti. Seadet saab sõidutada edasi, tagasi, 

paremale ja vasakule, ning selle haaratsit saab esemete tõstmiseks ja kandmiseks 

avada ja sulgeda. 

Ehitamise raskustase

EdRobotHaaratsi ehitamise raskustase on 3.

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

EdRobotHaaratsi ehituseks vajate:

• 2 Edison robotit

• 1 EdCreate – Edison robotikomplekt

• 1 TV või DVD juhtimispult

• 1 prinditud leht ‘alumine Edison’ vöötkoodidega (järgneb juhendis)
• 1 prinditud leht ‘ülemine Edison’ vöötkoodidega (järgneb juhendis)

 

Vajalik programmeerimine

EdRobotHaaratsi programmeerimiseks peate programmeerima juhtimispuldi
kuue erineva käsklusega, kasutades juhendis olevaid vöötkoode.
 

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 kinnitamiseks
 

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 rataste ühendused

2 x 8 ava

2 x 8 ava

2 x 2 neeti

Eemaldatav osa



Ehitame EdRobotHaaratsi!
EdRobotHaarats on kaugjuhitav robotiline haarats liikuva alusega mida saate ringi 

sõidutada. EdRobotHaaratsi robotilist kätt saab esemete haaramiseks ja kandmiseks 

avada ja sulgeda. 

Valmisehitatud EdRobotHaarats näeb välja selline:

 

Samm 1: Programmeerige Edisonid

Enne ehitamise alustamist peate programmeerima kaugjuhtimiskoodid mõlemasse
Edison robotisse.

Järgmiselt kahelt lehelt leiate kaugjuhtimise vöötkoodid mõlemale Edison robotile.
Printige need koodid välja, et saaksite robotid neist skanneerimiseks üle sõidutada.



Alumine Edison – vöötkoodid
Alumine Edison on sõitev Edison.

Programmeerige sõitev Edison

Sõitev Edison kontrollib EdRobotHaaratsi liikumist (edasi, tagasi, paremale ja
vasakule). Sõidutage Edison üle järgnevate vöötkoodide, programmeerides
juhtimispuldil iga vastava nupu mis kontrollib liikumissuunda. Ärge kasutage nuppe
mida soovite kasutada haaratsi jaoks.

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 - sõida edaspidi

Vöötkood - sõida tagurpidi

Vöötkood - pööra vasakule

Vöötkood - pööra paremale



Ülemine Edison – vöötkoodid
Ülemine Edison kontrollib robotilist haaratskätt. 

Selguse huvides oleks kasulik Edisoni robotid märgistada, nii ei lähe need peale
programmeerimist ehitamise ajal segamini. Lisage näiteks ülemisele Edisonile üks
klots või tükike teipi. Ka võite eemaldada ülemise Edisoni rattad kohe peale
programmeerimist, nii ei teki nende vahel segadust.

Programmeerige haaratsiga Edison

Haaratsiga Edison kontrollib liigendatud robotkätt. Sõidutage see Edison üle
järgnevate vöötkoodide, programmeerides haaratsit avavad ja sulgevad juhtimispuldi
nupud. Ärge kasutage sõitmiseks programmeeritud nuppe.

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 – sulge haarats ja tõsta üles

Vöötkood – langeta ja ava haarats



Soovitatavad EdRobotHaaratsile määratavad kontrollnupud

Samm 2: Ehitage EdRobotHaarats

Järgige EdRobotHaaratsi ehitamisel juhendavaid illustratsioone.

 

Tutvuge juhendiga:

Kokkupaneku
juhend

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

Vajalikud
osad

Sammu number

Langeta 

haarats ja ava

Sõida edasi

Keera 

paremale

Pööra vasakule

Sõida tagurpidi

Sulge haatars ja 

tõsta üles
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