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Upptäck hinder           

Vi skriver ett program som hindrar Edison från att köra på hinder. Det här 
programmet behöver Edisons infraröda sensorer för att fungera.   

 

 

 

 

 
Vad är infrarött ljus? 
Det finns ett brett spektrum av l jus. Människor kan se en del, men inte 
allt ljus. Infrarött ljus (också kal lat IR) är osynligt för människor. 

Visste du att du använder IR mycket? 

Infrarött ljus används i fjärrkontroller för TV:n . Det är så fjärrkontrollen 
säger til l TV:n att byta kanal eller höja volymen! 

 

Infrarött ljus 
reflekteras 
från 
föremålet. 

Edison 
upptäcker 
det och 
programmet 
säger åt 
Edison att 
stanna.   

Infrarött ljus och Edison 
Precis som TV:ns fjärrkontroll använder Edison infrarött ljus.  

Edison har två infraröda LED-lampor på framsidan, en på vänster 
sida och en på höger. Edison har också en IR-sensor på framsidan, 
precis i mitten. 

 Vi kan programmera Edison att 
använda IR för att upptäcka 
föremål och undvika att köra på 
dem. 

Med EdBlocks kan vi skriva ett 
program som säger åt IR-lamporna 
att skicka ut infrarött ljus. 

Det l juset reflekteras från alla 
föremål i närheten och studsar 
til lbaka mot Edison. Edison 
upptäcker det l juset med sin IR-
sensor. 

Vårt program säger åt Edison att 
inte köra på några föremål som 
upptäcks.  



 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gör så här med EdBlocks 
Använd EdBlocks-appen för att placera blocken i programmet här nedanför. 

 

Gör så här med Edison  
Ladda in programmet til l Edison. Ställ Edison på ena sidan av ett bord. 
Placera sedan ett föremål , t ex ett pennfodral , på andra sidan bordet. 
Rikta Edison mot föremålet, tryck sedan på den triangelformade 
knappen. Titta när Edison kör mot föremålet.  

Stannade Edison innan han körde in i föremålet? 

Hitta lösningen  
Om ett föremål är för l itet eller inte reflekterar til lräckligt med 
infrarött ljus kan Edison inte upptäcka det.   

Vi tar reda på vilka saker Edison kan/inte kan upptäcka. Pröva att placera 
ut olika föremål i Edisons väg. Pröva saker som har olika former och 
färger. Dokumentera dina resultat här nedanför. 

Stannade Edison? Varför/Varför inte? Föremål Färg och form 

 

Vad sager programmet åt Edison att göra?  

Det här programmet säger åt Edison att köra framåt til ls ett hinder 
upptäcks. När Edison kan “se” hindret stannar han. 


