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Inleiding:	  
Laten	  we	  eerst	  eens	  goed	  naar	  Edison	  kijken	  

de	  bedieningsknoppen	  van	  Edison:	  
NEEMOP	  -‐	  knop	  (rond)	  
STOP	  -‐	  knop	  (vierkant)	  

SPEELAF	  -‐	  knop	  (driehoek)	  

de	  oren	  van	  Edison:	  

de	  linker-‐ogen	  van	  Edison:	  
1. licht-‐sensor	  
2. infrarood-‐sensor	  
3. rood	  lampje	  

de	  rechter-‐ogen	  van	  Edison:	  
1. licht-‐sensor	  
2. infrarood-‐sensor	  
3. rood	  lampje	  

de	  aan-‐uit	  knop	  van	  Edison:	   het	  oog	  dat	  lijnen	  ziet	  
en	  streepjes-‐code	  leest	  
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1. Kennismaken met Edison

Edison is een robot die je op verschillende manieren kunt vertellen wat hij moet doen.
We gaan naar de eerste manier kijken: streepjes-codes.
Je kent de streepjes-code (of barcode) natuurlijk wel. Hij staat op bijna alle dingen die je in de 
winkel koopt.

Zo leest Edison een streepjes-code:

1. Zet Edison naast de streepjes-code (aan de kant van de pijl)
2. Druk op de NEEMOP-knop (rondje): 3 keer
3. Edison gaat dan vooruit een “leest” de streepjescode
4. Druk dan op de SPEELAF-knop (driehoek)

 

 
 

 

 
 

 

barcode:	  LUISTER	  naar	  klappen

barcode:	  niet	  BOTSEN

barcode:	  VOLG	  de	  lijn

barcode:	  VOLG	  het	  licht

barcode: LUISTER naar klappen
——————————————
Edison luistert naar je en gaat 
bewegen als je in je handen klapt
Probeer het maar eens …….

barcode: niet BOTSEN
——————————————
Edison probeert NIET te botsen, 
zet maar eens iets voor Edison 
neer en kijk hoe hij er omheen 
gaat 

barcode: VOLG de lijn
——————————————
Edison kan een lijn volgen.
Gebruik daarvoor werkblad 1

barcode: VOLG het licht
——————————————
Edison kan ook licht volgen.
Maak het maar eens een beetje 
donker en laat Edison je 
zaklampje volgen.



Werken	  met	  	  Edison	  
Les	  1

pagina �  van �4 6

�

Probeer	  de	  bovenstaande	  streepjes-‐codes	  uit:	  

 

 

 

barcode: LUISTER naar klappen
——————————————
Edison luistert naar je en gaat bewegen als 
je in je handen klapt
Probeer het maar eens …….

barcode: niet BOTSEN
——————————————
Edison probeert NIET te botsen, zet maar 
eens iets voor Edison neer en kijk hoe hij er 
omheen gaat 

barcode: VOLG de lijn
——————————————
Edison kan een lijn volgen.
Gebruik daarvoor werkblad 1

barcode: VOLG het licht
——————————————
Edison kan ook licht volgen.
Maak het maar eens een beetje donker en 
laat Edison je zaklampje volgen.
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WERKBLAD	  1	  



Werken	  met	  	  Edison	  
Les	  1

pagina �  van �6 6

�

We gaan nog een paar streepjes-codes aan Edison leren. 
Weet je nog hoe het moet? 

Zo leest Edison een streepjes-code:

1.Zet Edison naast de streepjes-code (aan de kant van de pijl)
2.Druk op de NEEMOP-knop (rondje): 3 keer
3.Edison gaat dan vooruit een “leest” de streepjescode
4.Druk dan op de SPEELAF-knop (driehoek)

 

 

 

 

Je	  hebt	  nu	  al	  heel	  wat	  geleerd	  over	  Edison.	  
Klaar	  om	  meer	  te	  leren?	  Dan	  gaan	  we	  nu	  naar	  les	  2	  

ON
TH

OU
DE
N

barcode:	  BLIJF	  binnen	  de	  lijnen

barcode: BLIJF binnen de lijnen
——————————————
Edison blijft binnen de lijnen. 
Probeer het maar met werkblad 
nr. 1

Ook in het echt zie we robots die zo werken. 
We noemen ze AGV’s


