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Úvod
Edison je váš nový robotický priateľ, ktorý vás zábavným spôsobom naučí veľa
o elektronike, programovaní a robotike.

Je vybavený rôznymi senzormi, výstupnými zariadeniami a motormi, ktoré vás uvedú do
úžasného sveta robotiky.

To je skvelé, ale čo je robotika? To nie je
práve jednoduchá otázka. Tvorca robota
Edison Brenton O'Brien “robot je stroj,
ktorý môže byť autonómny” . To znamená,
že robot môže „myslieť“, rozhodovať
o svojom správaní, alebo vyhodnocovať
svoje rozhodnutia. Existuje veľa rôznych
definícií o tom čo je robot, ale my máme
radi práve túto, lebo jednoducho vyjadruje
to, čo sa práve chystáme naučiť.

Robotika nie je realizovateľná bez elektroniky a aj Edison má svoju elektroniku, ktorá
môžete vidieť cez priesvitný kryt. Elektronika Edisona obsahuje rezistory, kondenzátory,
motory a iné súčiastky. Ale kľúčová elektronická súčiastka Edisona je jednočipový
mikropočítač (mikroprocesor)..

Mikroprocesor je ako mozog Edisona. Vykonávajú sa
v ňom všetky „myšlienky“. Edisonov mikroprocesor je
veľmi podobný procesoru v bežných počítačoch, ale je
oveľa menší. A podobne ako procesor v počítači, aj
mikroprocesor Edisona má svoj program. Na základe
tohto programu dokáže Edison „myslieť“ a rozhodovať
sa.

V Edisone je uložených niekoľko základných programov, ktoré môžu byť aktivované
pomocou prejazdu cez špeciálny čiarový kód. Na obrázku nižšie môžete vidieť vzor
čiarového kódu, ktorý aktivuje program sledovania čiary.

Robot Edison kompatibilný s LEGO

Mikroprocesor robota Edison

Jednoduchý program, ktorý prikáže Edisonovi nasledovať čiaru
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Začíname
Pred samotným programovaním ešte musíme vykonať niekoľko krokov:

1. Pripraviť Edisona

2. Spoznať Edisona

3. Nainštalovať program „EdWare“

4. Stiahnuť program a skontrolovať či všetko funguje správne

Príprava Edisona

Otvorte priehradku pre batérie
a vyberte programovací kábel. Teraz
vložte 4 batérie typu „AAA“, tak ako sú
na obrázku a následne zatvorte
priehradku batérií.

Ak ste tak ešte nespravili, tak
natiahnite pneumatiky na kolesá.

Zapnite robota Edison posunutím
do pozície „I“ (zapnutý). Červené
LED svetlá na vrchnej strane
Edisona by sa mali rozsvietiť
a začať blikať.

Edison je pripravený!

Uistite sa, že sú batérie vložené správnou polaritou

Posuňte spínač na symbol „I“ (zapnuté)
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Spoznajte Edisona
Ak chcete používať robota Edisona, tak budete musieť vedieť, že kde sa nachádzajú
všetky jeho snímače a aj načo slúžia tri tlačidlá na vrchnej časti robota. Prezrite si obrázok
nižšie. Možno sa k nemu budete musieť niekedy vrátiť počas tajuplnej cesty Edisona.

Tlačidlo prehrať – Spustí program
Tlačidlo stop – Zastaví program
Tlačidlo nahrávania – 1 stlačenie = stiahnuť program, 3 stlačenia = načítať čiarový kód

Senzor sledovania čiar je zložený
z dvoch súčiastok. Jedna je červená
svetelná LED a druhá je svetelný
snímač. Červená LED dióda osvetľuje
podklad, ak je podklad biely a odráža
svetlo, tak odrazené svetlo zachytí
svetelný snímač, ktorý nasníma vysoký
jas. Ak je podklad čierny a neodráža
svetlo, tak snímač nasníma nízky jas.

Kábel EdComm slúži na stiahnutie programu do
Edisona. Pripája sa do výstupu pre slúchadlá
vášho počítača, alebo tabletu.

Senzor sledovania čiary
Spínač napájania

Edisonov vypínač a senzor sledovania čiary

Programovací kábel EdComm

Bzučiak/ snímač tlieskania
Tlačidlo nahrávania

Tlačidlo stop
Tlačidlo prehrať (spustiť)

Ľavý svetelný senzor
Ľavé infračervené  LED

Ľavé svetlo LED

Pravý svetelný senzor
Pravé infračervené  LED

Pravé svetlo LED

Rozloženie snímačov a tlačidiel robota Edison
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Inštalácia softvéru EdWare
Softvérové prostredie EdWare je dostupné pre operačné systémy Windows, Mac, Linux,
IOS, Android a Raspberry PI. Na lokalite meetedison.com/downloads môžete získať
súbory na inštaláciu a inštrukcie k inštalácií softvéru EdWare pre váš operačný systém.

Stiahnutie programu do Edisona
Ak už máte nainštalovaný softvér EdWare do vášho počítača alebo tabletu, tak otvorte
súbor „TestProgram.edw“ (File>open: EdWare/My Programs). Tento program by mal
vyzerať ako na obrázku nižšie.

Pripojte kábel EdComm k výstupu slúchadiel na vašom zariadení a nastavte hlasitosť na
maximálnu úroveň. Ak používate operačný systém Windows, tak sa uistite, že sú vypnuté
všetky vylepšenia zvuku. Pre overenie či sú všetky vylepšenia vypnuté, riaďte sa pokynmi
na obrázku nižšie.

Test program

Ako vypnúť vylepšenia zvuku vo Windows 7



EdKniha 2 – Dobrodružstvá v robotike Programuj Rev1.01 by

meetedison.com strana 7

Druhý koniec EdCom káblu pripojte k Edisonu, tak ako na obrázku nižšie.

Pre nahratie programu do Edisona sa riaďte týmito krokmi:

1. Jeden krát stlačte tlačidlo „nahrať“ (krúžok)

2. V programe EdWare kliknite na ‘Program Edison’ a potom na ‘Start Download’

3. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo „prehrať“ (trojuholník)

Po spustení testovacieho programu sa Edison bude otáčať doľava a doprava, bude blikať
a vydávať tóny.
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Spoznajte EdWare
Pred zahájením samotného programovania si prejdime rýchlu prehliadku prostredia
EdWare.

Tu si môžete prezrieť prostredie EdWare pre Windows. EdWare pre ostatné operačné
systémy vyzerá veľmi podobne.

Samotné programovanie môžete začať tak, že z palety ikon na ľavej strane pretiahnete
ikonu do oblasti programovania.

Označením ikony môžete v sekcii vlastnosti ikony meniť parametre danej ikony.

V sekcii pomocník sa zobrazí návod k danej ikone.

V sekcii „premenné“ môžete deklarovať a prezerať už deklarované premenné, ktoré
Edison aktuálne využíva. Premenným sa ešte budeme venovať.

Paleta ikon

Jednoduchý program
z dvoch ikon

Označená ikona,
ktorú je možné
editovať

Oblasť programovania

Vlastnosti označenej ikony Pomocník pre označenú ikonu Premenné
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EdWare ikony
V prostredí EdWare sú štyri hlavné typy ikon. Sú to ikony riadiace (červené), vstupné
(modré), dátové (zelené), vetviace (žlté).

V tomto návode budeme používať väčšinu ikon aspoň raz. Niektoré z pokročilejších ikon,
ako napr. vstupné ikony, budú popísané v ďalších EdKnihách. Podrobnejšie informácie
o všetkých ikonách môžete získať z programovacieho manuálu k EdWare.

OVLÁDANIE VSTUP ÚDAJE VETVENIE
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Dobrodružstvo s Edisonom 1 - Blikajúca LED
Jednoduchý cyklus na blikanie ľavého LED svetla
Ako prvý program si vytvoríme tradičný „blikač“. Je to veľmi jednoduchý program, ktorý po
spustení bude rozsvecovať a zhasínať ľavé LED svetlo.

Potiahnutím jednotlivých ikon vytvorte program, ktorý môžete vidieť nižšie. Parametre
jednotlivých ikon tiež nastavte tak, ako ich môžete vidieť na obrázku nižšie.

Ako funguje tento program
Mikroprocesor Edisona postupne krok po kroku vykonáva jednotlivé príkazy v smere
šípok. Program na obrázku funguje nasledovne.

Krok 1: program začína s ikonou „start“

Krok 2: program pokračuje v smere šípky na vrchnej časti ikony „loop start“ (cyklus)

Krok 3: ikona „flash LED“ zapne LED svetlo

Krok 4: ikona „event wait“ zastaví program na 0,5s (LED ostane svietiť)

Krok 5: ikona „flash LED“ zabezpečí vypnutie LED svetla
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Krok 6: ikona „event wait“ zastaví program na 0,5s (LED ostane zhasnutá)

Krok 7: to čo sa stane v tomto kroku je veľmi dôležité! Program nepokračuje v smere šípky
vpravo, pretože „loop start“ (cyklus) je nastavená na „loop forever“ (cyklovať trvalo).
Program sa teda vráti na prvú ikonu v programe „blikanie LED“ zapne LED svetlo a bude
pokračovať vo vykonávaní všetkých príkazov. Toto sa bude opakovať „do nekonečna“,
minimálne až kým sa nevybijú batérie, alebo jednoducho stlačíte „stop“ (štvorec).

Ako nahrať a spustiť program
Pripojte Edisona pomocou EdComm káblu k výstupu pre slúchadlá na vašom počítači,
alebo tablete. V hornom menu kliknite na „Program Edison“  potom stlačte tlačidlo „nahrať“
(krúžok) na Edisone. Teraz kliknite na „Start Download“.

Teraz stlačte tlačidlo „prehrať“ (trojuholník) a ľavé LED svetlo bude blikať.

Gratulujeme! Práve ste vytvorili Váš prvý program pre robota Edison.

Experiment
Skúste zmeniť čas čakania na udalosť a pridajte ďalšie ikony „flash LED“ aj pre ovládanie
pravej LED. Dokážete vytvoriť ďalšie skvelé svetelné efekty?

EdFakt
L.E.D. skratka z anglického Leght Emitting Diode čiže elektroluminiscenčná dióda..

Na rozdiel od klasickej žiarovky, ktorú vynašiel Thomas Edison (nie je žiadny priamy vzťah
medzi vaším robotom Edison), dióda LED nemá vlákno, alebo špeciálny drôt, ktorý
produkuje svetlo keď ním prechádza elektrický prúd. LED diódy využívajú moderné
polovodičové materiály podobné tým aké sú používané vo vnútri čipov vo vašom počítači..

LED diódy sú lepšie než tradičné žiarovky, pretože majú dlhšiu životnosť, sú odolnejšie
a majú oveľa nižšiu spotrebu elektrickej energie.
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Dobrodružstvo s Edisonom 2 – Píííp!!…Píííp!!…
Pridanie zvuku do predošlého programu
Potiahnite ikonu „play beep“ (prehrať tón) do nášho programu, umiestnite ho tak ako je na
obrázku nižšie. Ikona „play beep“ (prehrať tón) vydá krátke 50 milisekundové (0,05s)
pípnutie. Pre túto ikonu nie sú žiadne nastavenia.

Ako funguje tento program
Tento program pracuje rovnako ako predchádzajúci, čiže dokola opakuje každú ikonu
v slučke. Jediná zmena je, že po zapnutí ľavého LED svetla sa ozve krátke pípnutie..

Experiment
Skúste pridať viac ikoniek „play beep“ (prehrať tón) a zmeňte čas udalosti, pridajte ešte
viac ikoniek „blikanie LED“. Vaše svetelné efekty si teraz viete aj ozvučiť.

EdFakt
Reproduktory vytvárajú zvuk tak, že menia elektrické impulzy na drobné pohyby
membrány dopredu a dozadu. Tieto drobné pohyby vyvolávajú malé a rýchle zmeny tlaku
vzduchu, tento jav poznáme ako zvukové vlnenie.

V robote Edison sa nachádza trochu iný typ reproduktoru než aký môžete nájsť napr.
v rádiu. Tento špeciálny druh reproduktoru sa volá piezoelektrický menič. Výhodou
piezoelektrických meničov je nízka spotreba, nízka cena a môžu pracovať aj „obrátene“ –
čiže dokážu meniť zvukové vlnenie na elektrické impulzy. Túto vlastnosť využíva Edison
pri reakciách na zvukové príkazy..
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Dobrodružstvo s Edisonom 3 – Robot ako muzikant
Zahrajme si melódiu
Edisonov piezoelektrický menič (reproduktor) dokáže prehrať veľký rozsah hudobných
tónov. Tieto tóny môžeme ľahko naprogramovať pomocou ikony „play music“ (prehrať
melódiu“). Začneme vytvorením programu, ktorý je na obrázku nižšie.

Reťazec melódie prvej ikony „play music“ je: c7c7g7R7f2e2d2o7o7g7R7f3e3d3o7o7

Reťazec melódie druhej ikony „play music“ je: g7R7f3e3f3d7d7

Ako funguje tento program
Ikona „play music“ (prehrať melódiu) obsahuje reťazec melódie, ikona „event wait“ (čakať
na udalosť) je nastavená tak, aby pozastavila program, kým sa melódia neprehrá celá.
Ďalšie ikony „play music“ (prehrať melódiu) a „event wait“ (čakať na udalosť) robia to isté.
Sú použité dve sady ikon, nakoľko dĺžka melódie jednej ikony „play music“ je obmedzená..

Dokážete odhadnúť o akú melódiu ide?

Reťazec melódie je nutné zadávať ako: "ndndndndndnd..." (maximálne 16 párov) kde „n“
zodpovedá jednej note a „d“ uvádza dĺžku tónu. Dĺžka tónu sa zadáva od  0 do 7 (zvýšenie
tejto hodnoty o jeden stupeň, zvýši dĺžku trvania tónu o 0,05 sekúnd).

character note character note character note
m A, 6th octave d D g G
M A# D D# G G#
n B e E a A
c C, 7th octave f F A A#
C C# F F# b B
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Dobrodružstvo s Edisonom 4 – Poďme sa pohybovať
Jazda na povel
Edison má kolesá, tak ich poďme využiť! Pretiahnite do programu dve ikony „dual drive“
(oba pohony) a dve ikony „event wait“ (čakať na udalosť), tak ako je uvedené na obrázku
nižšie. Parametre jednotlivých ikon tiež nastavte podľa obrázku.

Ako funguje tento program
Pomocou ikony „dual drive“ je možné ovládať oba motory, ktoré poháňajú kolesá. Prvá
ikona je nastavená na „Forwad“ (Dopredu) a rýchlosť 5 (polovičná rýchlosť) Ďalšia ikona
„event wait“ (čakať na udalosť) je nastavená na 1 sekundu, čiže sa beh programu zastaví
na 1s. Po dobu jednej sekundy sa bude Edison pohybovať dopredu. Ďalšia ikona „dual
drive“ (oba pohony) zmení pohyb Edisona na otáčanie okolo vlastnej osi s rýchlosťou 10
(plná rýchlosť). Posledná ikona zastaví beh programu po dobu 2 sekúnd, za tento čas sa
bude Edison točiť dokola. Po uplynutí 2 sekúnd program prejde na ikonu „end“ (koniec)
a program sa zastaví.

Experiment
Toto je veľmi jednoduchý program na rozhýbanie Edisona. Pridajte ďalšie ikony a sledujte
čo sa bude diať. Dokážete Edisona roztancovať?

Úloha
Postavte pre Edisona jednoduché bludisko z kociek lega. Potom napíšte program, ktorý
prevedie Edisona cez toto bludisko bez toho aby narážal do kociek.

EdFakt
Je veľa typov pohonov, ktoré môžu používať roboty, niektoré dokonca dokážu aj chodiť.
Edisonov systém pohonu sa nazýva „diferenciálny pohon“, ktorý patrí medzi najbežnejší
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typ pohonu používaný v robotike. Umožňuje aby sa mohol robot pohybovať v ľubovoľnom
smere a vyžaduje len veľmi málo mechanických súčiastok.
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Dobrodružstvo s Edisonom 5 – Čo ak?
Dar rozhodovať sa u Edisona
V úvode sme spomenuli, že robot môže myslieť, rozhodovať o sebe a vyhodnocovať tieto
rozhodnutia. Teraz si pomocou ikony „If line“ (ak) ukážeme ako na to.

Vytvorte program a nahrajte ho do Edisona. Umiestnite ho na hrubšiu čiernu čiaru na
bielom podklade a stlačte tlačidlo „play“ (prehrať). Edison bude nasledovať čiernu čiaru.

Ako funguje tento program
Prvá vec, ktorú program spraví, je že zapne LED na snímači sledovania čiary. V ďalšom
kroku program prejde do „loop start“ (cyklus). V tomto cykle sa nachádza tá najdôležitejšia
časť programu – ikona „If“ (ak). Táto ikona sa „pýta“: Nachádza sa snímač sledovania
čiary na ploche, ktorá odráža svetlo (je tento povrch biely)? Ak je odpoveď Áno, tak
program pokračuje hornou vetou „platí“. Ikona „dual drive“ (oba pohony) otáča Edisona
doprava, kým sa nedostane na čiernu čiaru. Ale, ak odpoveď na otázku je Nie, tak
program pokračuje dolnou vetou „neplatí“. Ikona „dual drive“ (oba pohony) otáča Edisona
doľava mimo čiary. Toto sa opakuje stále dokola… Edison je vlastne v neustálom boji
sám so sebou. Keď je na čiare, tak sa chce dostať mimo nej. Keď je mimo čiary, tak sa
snaží dostať na čiaru. Táto „nespokojnosť“ ho ženie dopredu krok za krokom.

EdFakt
Tento program je veľmi jednoduchý, ale demonštruje princíp „umelého“ rozhodovania
(inteligencie). Vedci ešte stále úplne nepochopili, že ako funguje ľudský mozog.
K pochopeniu ľudského mozgu používajú počítačovú technológiu. Myslíte si, že je váš
mozog vlastne veľmi výkonný počítač?
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Dobrodružstvo s Edisonom 6 – Načo zhon? Čakajme!
Zoznámte sa s ikonou „čakaťna udalosť“
Edison nemusí čakať iba na určitý čas, Edison môže čakať aj na danú udalosť a až potom
pokračovať v programe. Nasledujúci program využíva snímač tlieskania.

Ako funguje tento program
Znovu začíname s cyklom, ktorý by sme už mali poznať. Prvá ikona v cykle je ikona „event
wail“ (čakať na udalosť), ktorá je nastavená na rozpoznanie tlieskania, čiže program bude
čakať kým sa nerozpozná tlieskanie. V prípade, ak sa rozpozná tlieskanie, tak bude
program pokračovať ikonami „flash LED“, ktoré zabezpečia rozsvietenie pravého a ľavého
LED svetla. Nasleduje ďalšia ikona „event wait“ (čakať na udalosť), ktorá je nastavená
rovnako ako prvá. Ak sa rozpozná ďalšie tlieskanie, tak program prejde na nasledujúcu
ikony „flash LED“, ktoré sú tentoraz nastavené tak, aby vypli LED svetlá Edisona. Celý
tento priebeh sa opakuje v „nekonečnej slučke“.

Dôležité!
Snímač tlieskania je ohlušený ak Edison používa svoje motory, takže nie je možné
používať snímač tlieskania ak sa Edison pohybuje.

EdFakt
Ako už bolo spomenuté, Edison používa elektronickú súčiastku, ktorá sa nazýva
piezoelektrický menič. Piezoelektrický menič je tvorený z dvoch tenkých kovových platní
medzi ktorými je tenká vrstva keramického materiálu. Po privedení elektrického signálu na
tieto dve kovové platne, dôjde k mechanickej deformácii keramickej vrstvy, čo vytvára
zvukové vlnenie. Funguje to však aj obrátene, ak pôsobí zvukové vlnenie, alebo vibrácia
na kovové platničky, tak menič generuje elektrický signál.
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Názov pochádza z gréckeho piezein – tlačiť a slova menič, čo je chápané ako niečo čo
prevádza jednu formu energie na druhú (čiže v tomto prípade akustickú energiu na
elektrickú a elektrickú energiu na akustickú).

Dobrodružstvo s Edisonom 7 – Pozor prekážka!
Sebestačná jazda
Edison je vybavený detektorom prekážok, čo mu umožňuje vyhnúť sa prekážkam, ktoré
má pred sebou. Tento jednoduchý program slúži práve na to.

Ako funguje tento program
Ešte pred tým ako sa spustí cyklus, program aktivuje systém detekcie prekážok. Edison
vysiela infračervené (IR) svetlo z dvoch LED diód, ktoré sú umiestnené na ľavej a pravej
strane. Medzi týmito dvoma LED diódami sa nachádza IR snímač. Tento snímač rozpozná
ak sa IR svetlo odráža od prekážky. Ak sa IR svetlo odráža od ľavej LED diódy, tak sa
prekážka nachádza na ľavej strane a ak sa odráža od pravej LED diódy, tak sa prekážka
nachádza na pravej strane.

Ikona „IF obstacle“ sa pýta; „bola rozpoznaná nejaká prekážka“? Ak bude odpoveď NIE,
tak program pokračuje dolnou vetvou a Edison sa bude pohybovať dopredu. Ak naopak
bude odpoveď ÁNO, tak bude program pokračovať hornou vetvou a Edison sa bude
otáčať doprava po 0,1s. Pre kalibráciu systému zisťovania prekážky si pozrite ďalšiu
stranu.
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Experiment
Skúste zistiť či sa prekážka nachádza na ľavej, alebo pravej strane. Môžete pridať ďalšie
ikony „IF“ tak aby sa Edison otáčal doprava, aby obišiel prekážku na ľavej strane a
opačne.

EdFakt
Sme si istý, že ste už počuli, alebo dokonca videli robotický vysávač. Aj tie používajú
rovnaký systém detekcie prekážok ako Edison. Takýto vysávač má však dva snímače.
Jeden z nich sa používa rovnako ako u Edisona na detekciu prekážky. Druhý je používaný
ako „detektor priepasti“ a sníma podlahu v prednej časti robota, aby sa zabránilo
spadnutiu zo schodov.

Kalibrovanie systému pre zisťovanie prekážok
Citlivosť systému zisťovania prekážok robota Edison si môžete nastaviť aj sami. Zvýšením
citlivosti sa prekážky budú zisťovať vo väčšej vzdialenosti, naopak znížením citlivosti budú
rozpoznené iba prekážky, ktoré sú veľmi blízko.

Načítanie čiarového kódu
1. Položte Edisona čelom na pravú stranu k čiarovému kódu.
2. Tri krát stlačte tlačidlo „nahrávanie“ (krúžok).
3. Edison sa rozbehne dopredu a načíta čiarový kód.

Nastavenie maximálnej citlivosti
Najprv načítajte čiarový kód uvedený vyššie. Potom stlačte tlačidlo „prehrať“ (trojuholník).
Teraz je Edison v režime kalibrácie. Odstránte všetky prekážky pred Edisonom..

Najprv sa kalibruje citlivosť ľavého snímača.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo „prehrať“ (trojuholník), čím zvyšujete citlivosť až kým začne
ľavá červená LED blikať.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo „nahrať“ (krúžok), čím znižujete citlivosť až kým neprestane
ľavá červená LED blikať.

3. Stlačte tlačidlo „stop“ (štvorec) pre kalibrovanie pravej strany.

Čiarový kód – Kalibrovanie detekcie prekážok
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4. Opakovane stláčajte tlačidlo „prehrať“ (trojuholník), čím zvyšujete citlivosťaž kým začne
pravá červená LED blikať. Teraz stlačte tlačidlo „nahrať“ (krúžok), čím znižujete citlivosť až
kým neprestane pravá červená LED blikať..

5. Stlačte tlačidlo „stop“ (štvorec) pre ukončenie kalibrácie.

Nastavenie vlastnej citlivosti
Môžete si nastaviť aj vlastnú vzdialenosť na akú budú prekážky rozpoznané a to tak, že
umiestnite predmet pred Edisona do požadovanej vzdialenosti a zopakujete kroky 1 až 5.

Dobrodružstvo s Edisonom 8 – Prevezmite kontrolu!
Nie iba kontrolu, ale diaľkovú kontrolu!
Použite diaľkový ovládač od TV prijímača, alebo DVD prehrávača a zahrajte melódiu Star
Wars na váš povel.

Vytvorte nasledujúci program. Všimnite si, že sú použité časti programu „Robot ako
muzikant“ a „Načo zhon? Čakajme!

Príprava
Ešte predtým ako nahráte program do Edisona, prejdite na nasledujúcu stranu a načítajte
čiarový kód #0. Potom môžete nahrať program do Edisona.
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Ako funguje tento program
Program po spustení prejde do slučky, ale nedostane sa príliš ďaleko, pretože ikona
„event wait“ (čakať na udalosť) nedovolí pokračovať, kým nie je prijatý IR kód #0
z diaľkového ovládača. Až keď je prijatý tento kód, prejde program na ďalšiu ikonu, ktorá
prehrá melódiu s motívom Star Wars ságy.

EdFakt
Edison sa dokáže naučiť povely z vášho TV/DVD diaľkového ovládača. Jednotlivé povely
ukladá do svojej pamäte a ak príjme nejaký nový povel, tak ho porovnáva s už uloženými
príkazmi. Ak sa zhodujú, tak sa aktivuje daná funkcia.

Čiarové kódy pre diaľkový ovládač
Edison môže reagovať na povely z TV/DVD diaľkového ovládača (DO) v rámci programu.
Nižšie sú uvedené jednotlivé čiarové kódy s identifikačnými číslami, ktoré je možné použiť
v prostredí EdWare. Poznámka: jedná sa o rovnaké čiarové kódy, aké sa používajú aj
k ovládaniu pohybu Edisona pomocou DO.

Načítavanie čiarového kódu
1. Položte Edisona čelom na pravú stranu k čiarovému kódu.
2. Tri krát stlačte tlačidlo „nahrávanie“ (krúžok).
3. Edison sa rozbehne dopredu a načíta čiarový kód.
4. Stlačte tlačidlo na DO s ktorým chcete ovládať danú funkciu.

Čiarový kód – TV/DVD kód DO #0

Čiarový kód – TV/DVD kód DO #1

Čiarový kód – IR kód, otočenie vpravo #2
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Čiarový kód – IR kód, točiť doprava #4

Čiarový kód – IR kód, točiť doľava #5

Čiarový kód – IR kód, otočenie vľavo #3

Čiarový kód – IR kód, spustiť pípnutie #6

Čiarový kód – IR kód, spustiť hudbu #7
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Dobrodružstvo s Edisonom 9 – Poďme na premenné!
Edison vie strážiťvaše veci
Svetelný snímač Edisona je možné použiť na spustenie poplachu. Túto funkciu je možné
využiť ako alarm do skrine. Umiestnite Edisona s týmto programom do skrine. Ak skriňu
niekto otvorí, vniknuté svetlo spustí poplach.

Pred preskúmaní tohto programu je potrebné vedieť čo sú to premenné a ako ich môžeme
použiť.

Premenné sú malé časti pamäte počítača, kde sa
ukladajú údaje. Premenné robí užitočným fakt, že je
ich možné rôzne meniť počas behu programu –
z toho vznikol aj názov premenná.

Premenné môžu nadobudnúť hodnoty ako 10, 106,
1482 atď. a dovoľujú aby s nimi počítač vykonával
rôzne matematické operácie – a to je vec v ktorej sú počítače naozaj dobré.

Edison pozná dva typy premenných a to premenné typu „byte“ a „word“. Do premennej
typu „byte“ je možné uložiť čísla od 0 do 255. A do premennej typu „word“ je možné uložiť
rozsah čísiel od – 32 767 do + 32 767.

Premenné je možné pomenovať, čo pomáha ľudom si zapamätať a orientovať sa, že čo
predstavuje (t.j. akú informáciu sme do nej uložili) daná premenná. V prostredí EdWare
môžete pomenovať svoje premenné ľubovoľne. Svoju premennú si môžete pomenovať
napr. aj ako „Fred“, čo však asi nie je veľmi výstižné meno k zapamätaniu toho, čo
predstavuje daná premenná. Oveľa výstižnejšie je napr. názov premennej „Light_Level“
(Úroveň osvetlenia). Takýto názov nám pomáha si veľmi ľahko zapamätať, že o akú
informáciu sme do danej premennej uložili.

Teraz už vieme čo sú to premenné.
Môžeme teda prejsť
k programovaniu svetelného
alarmu. Kliknite na „Add Variable“

(Pridanie premenných).

Pomenujte vašu premennú ako
„Úroven_Osvetlenia“, zvoľte rozsah +/-32767
a nastavte počiatočnú hodnotu na nulu. Teraz

kliknite na „OK“ a vaša premenná sa objaví v zozname premenných.

Add Variable
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Teraz, keď už máme vytvorenú premennú ju môžeme použiť v našom programe. Vytvorte
program, ktorý je na obrázku.

Ako funguje tento program
Prvá ikona „event wait“ (čakať na udalosť) zastaví program po dobu piatich sekúnd [To je
dostatok času na umiestnenie Edisona do skrine]. V ďalšom kroku prechádza program do
cyklu, ale tento cyklus nie je nastavený na „nekonečné“ opakovanie. V tele cyklu je
umiestnená ikona „Úroveň_Osvetlenia“, ktorá meria úroveň okolitého osvetlenia
a nameranú hodnotu ukladá do premennej „Left light level“. Cyklus je nastavený tak aby
skončil ak hodnota premennej „Úroveň_Osvetlenia“ bude väčšia ako (>) 20 [Ak niekto
otvorí skriňu do ktorej prenikne svetlo]. Ak tento cyklus skončí, tak program prechádza do
ďalšieho cyklu. Tento cyklus je však už „nekonečný“ a v tele cyklu sa nachádza ikona „play
beep“ (prehrať tón) [Poplach spustený! Votrelec odhalený!].

Len pre zábavu
Tento program slúži iba ako zábavná ukážka o fungovaní elektronických zariadení
a programovania. Ak ponecháte Edisona dlhšie než cca 20h v zapnutom stave, tak sa
batérie úplne vybijú, takže sa Edison reálne nedá použiť ako poplachový systém.

EdFakt
Edison má tri rozdielne typy pamätí.

1. Flash – V tejto pamäti sú uložené vaše programy a zastáva podobnú funkciu ako pevný
disk počítača. Údaje uchová aj po prerušení napájania.

2. EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (elektricky
zmazateľná pamäť ROM) Tu sú uložené rôzne nastavenia Edisona a kódy DO.
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3. RAM – Random Access Memory (pamäť náhodným prístupom) tu sú uložené
premenné. Tento typ pamäte vyžaduje nepretržité napájanie, inak sa údaje vymažú.



EdKniha 2 – Dobrodružstvá v robotike Programuj Rev1.01 by

meetedison.com strana
26

Dobrodružstvo s Edisonom 1 0 – Komunikácia robotov
„Swarm Robotics“, alebo skupina robotov, ktoré spolupracujú na riešení nejakej

problematiky. Vo všeobecnosti sú roboty malé a nie príliš inteligentné, ale ak sa zoskupia
do skupiny, tak môžu riešiť pomerne komplexné úlohy (napr. ako mravce budujú
komplexné mravenisko). Najdôležitejším kritériom je komunikácia medzi robotmi. Bez
komunikácie nie je možné vytvoriť skupinu robotov. Nasleduje krátky úvod ohľadne
komunikácie robotov..

Pre toto dobrodružstvo budete potrebovať aspoň dva roboty Edison. Prvý robot Edison sa
bude odrážať od hraníc a odovzdá informáciu druhému zakaždým keď narazí na hranicu.
Druhý robot použije tieto informácie k napodobneniu toho prvého a bude sa zdať, že sa
odráža od neviditeľných hraníc.

Vytvorte tento program pre prvého Edisona (ktorý bude ohraničený).

Vytvorte 8 bitovú premennú s názvom „Black_Line“ (čierna čiara) a nastavte jej hodnotu 1.

Ako funguje tento program
Prvá ikona aktivuje LED na snímači sledovania čiar. Program následne prechádza do
„nekonečného“ cyklu. Ikona „IF line“ zisťuje stav snímača sledovania čiar, ak je povrch
biely (odráža svetlo), tak ikona „dual drive“ (oba pohony) pohne Edisona dopredu
rýchlosťou 4. Ak je povrch čierny (neodráža svetlo), tak sa obsah premennej „Black_Line“
(čierna čiara) odošle cez infračervené rozhranie. Edison sa následne otočí, počká 0,25
sekúnd a cyklus sa opakuje.
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Vytvorte nasledujúci program pre druhého (pre neohraničeného) Edisona.

Vytvorte 8 bitovú premennú s názvom „Black_Line“ (čierna čiara) a nastavte hodnotu na 0.

Pre väčšiu zábavu môžete použiť tento program pre 3, 4, alebo aj piatich Edisonov.

Ako funguje tento program
Program okamžite prechádza do „nekonečného“ cyklu a v nasledujúcom kroku načíta dáta
z ikony „receive data“ (pridať údaje). Ikona „receive data“ zapíše prijaté údaje do
premennej „Black_Line“ (čierna čiara). Ikona „IF memory“ zisťuje či hodnota premennej sa
rovná 1. Ak nie (neboli prijaté údaje z druhého Edisona), tak ikona „dual drive“ (oba
pohony) poháňa Edisona dopredu rýchlosťou 4. Ak sa hodnota premennej rovná 1 (druhý
Edison narazil na líniu), tak ikona „dual drive“ (oba pohony) otáča Edisona v pravotočivom
cúvaní po dobu 0,25s. Potom sa celý cyklus opakuje.

Čo treba spraviť
Vytlačte dráhu, ktorá sa nachádza na nasledujúcej strane a umiestnite prvého Edisona do
ohraničenej oblasti (do vnútra elipsy). Druhého Edisona umiestnite mimo ohraničenej
oblasti a stlačte tlačidlo „Spustiť“ na oboch Edisonoch. Edison vo vnútri ohraničenej oblasti
neopustí elipsu a druhý Edison bude napodobňovať pohyby toho prvého.
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Experiment
Tento príklad je len úvodom do komunikácie robotov. Dokážete vylepšiť tento program
pridaním obojsmernej komunikácie? Napr. že sa prvý Edison neotočí kým nedostane
potvrdenie od druhého o prijatí údajov?
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Akoďalej?
Už máte vedomosť o tom, ako programovať Edisona. Teraz môžete tieto znalosti využiť
k vytváraniu vlastných programov.

Niekoľko výziev
Dokážete napísať lepší program na sledovanie čiar, ako ten ktorý sa aktivuje prejazdom
cez čiarový kód?

Aké triky môže vykonať Edison ako reakciu na vaše tlieskanie?

Dokážete napísať lepší program na Sumo, ako ten ktorý sa aktivuje prejazdom cez čiarový
kód ?

EdBook3
V EdKnihe 3 „Dobrodružstvá v robotike – Buduj“ sa dozviete, ako môžete kombinovať
dvoch robotov Edisonso stavebnicou LEGO Compact Tracker Loader (set 42032)
k vytvoreniu nových mašiniek.

LEGO (R) je registrovaná ochranná známka firmy The LEGO Group

EdDiggerEdPrinter

+ + =
alebo
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