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Edisonův mikroprocesor 

Freescale 8-bit MC9S08PA8VLC 

Úvod 

Edison je váš nový robotický kamarád, který vás zábavným a interaktivním způsobem 

něco naučí o elektronice, programování a robotice. 

Robot je vybaven vstupy (senzory, čidly) a výstupy (motory, svítivkami LED a bzučákem) 

potřebnými k vašemu zasvěcení do 

úžasného světa robotiky. 

To je skvělé, ale co je to robotika? Na 

tuto otázku není jednoduchá odpověď. 

Edisonův tvůrce, Brenton O’Brien říká: 

„Robot je stroj, který umí fungovat 

samostatně.“ To znamená, že robot umí 

sám myslet, nebo se rozhodovat a chovat 

se podle těchto rozhodnutí. Mnoho dalších 

lidí má různé definice, ale nám se líbí 

tahle, protože je jasná a zřetelná a týká se 

toho, co se zde chystáte naučit.  

Robotika by nebyla možná bez elektroniky, takže i Edison má svou vlastní elektroniku, 

kterou můžete vidět přes jeho průhledný kryt. Naleznete tam rezistory (lidově „odpory―), 

kondenzátory, tranzistory, motory a mnohem více, ale tou nejdůležitější elektronickou částí 

je Edisonův mikroprocesor.  
 

Mikroprocesor slouží jako Edisonův mozek. Je to 

součástka, kde se odehrává jeho veškeré ―myšlení‖. 

Edisonův mikroprocesor je velice podobný čipu 

procesoru uvnitř počítače, pouze je mnohem menší.  

A stejně jako počítač má také Edisonův mikroprocesor 

programy. Tyto programy umožňují Edisonovi dělat 

rozhodnutí a „myslet“ sám za sebe.  

 
 

Edison se dodává s předem připravenými programy, které se aktivují přejetím speciálních 

čárových kódů. Zde je ukázka čárového kódu, který aktivuje Edisonův program pro 

sledování vodící čáry. 

Edison je kompatibilní se stavebnicí LEGO 

Čárový kód, který aktivuje program pro sledování vodicí čáry 
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Začínáme 

Připravme Edisona ke spuštění! 
 

 

Otevřete přihrádku na baterie a vyjměte 

programovací kabel. Nyní vložte 4 

baterie velikosti „AAA― (tzv. 

mikrotužka). Podívejte se na obrázek a 

ověřte, že baterie jsou správně vloženy 

a zaklapněte kryt na baterie. 

Pokud jste to ještě neudělali, natáhněte 

na kola Edisona pneumatiky. 

 

 

 

 

 

 

Zapněte Edisona přesunutím  

vypínače napájení do polohy  

zapnuto (ON nebo ).  

Červené LED Edisona nyní  

začnou blikat. 

 

Edison je připraven k jízdě! 

 
Posuňte vypínač směrem na „ON“ či ( I )  

Ověřte si, že baterie jsou správně vloženy 

správným  
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Seznamujeme se s Edisonem 

Abyste mohli Edisona používat, musíte vědět, kde jsou všechny senzory a co dělají jeho tři 

tlačítka. Podívejte se na další obrázek. Když budete procházet dalšími částmi 

dobrodružství, možná se sem budete muset vrátit a znovu se na tento obrázek podívat. 
 

 
 

Tlačítko pro jízdu (Play) — trojúhelník — Spustí program 

Tlačítko Stop — čtverec — Stiskem zastaví program 

Tlačítko pro záznam — kulaté — 1 stisk = nahrání programu z PC, 3 stisky = 

načtení čárového kódu jízdou robota 
 

 

Edisonův snímač pro sledování čáry se 

skládá ze dvou částí, z červené LED a 

světelného čidla. 

Červená LED dioda osvětluje povrch. 

Je-li povrch bílý, odráží dostatek 

světla, a proto světelný senzor přečte 

vysokou intenzitu signálu. Je-li povrch 

černý, neodráží dostatek světla, a 

proto světelný senzor přečte nízkou 

intenzitu. 

 

 
 
 
 

EdComm kablík se používá pro nahrávání vašich  

vlastních programů do Edisona. Zapojuje se do zdířky 

pro sluchátka v počítači nebo tabletu  

     BBBzzzuuučččááákkk   ///    dddeeettteeekkktttooorrr   zzzvvvuuukkkuuu 
KKKuuulllaaatttééé    ttt lllaaačččííí tttkkkooo   ppprrrooo   zzzááázzznnnaaammm   

     SSStttoooppp   ttt lllaaačččííí tttkkkooo   

  TTTlllaaačččííí tttkkkooo   ppprrrooo   jjj ííízzzddduuu 

      LLLeeevvvééé    sssvvvěěě ttteeelllnnnééé    ččč iiidddlllooo   

  LLLeeevvvááá    iiinnnfffrrraaa   LLLEEEDDD 

   LLLeeevvvááá    čččeeerrrvvveeennnááá    LLLEEEDDD 

PPPrrraaavvvééé    sssvvvěěě ttteeelllnnnééé    ččč iiidddlllooo   
            PPPrrraaavvvááá    iiinnnfffrrraaa   LLLEEEDDD   

PPPrrraaavvvááá    čččeeerrrvvveeennnááá    LLLEEEDDD   

Poznejte Edisonova čidla a tlačítka 

Line    SSSnnn ííímmmaaaccc ííí    ččč iiidddlllooo 

SSSppp ííínnnaaaččč    zzzdddrrrooojjjeee   

Spínač zdroje a čidlo pro sledování čáry 

EdComm kablík k přenosu programu 
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EdVenture 1 – Řízení jízdy tlesknutím 

Edison je vybaven snímačem zvuku a dokáže detekovat hlasité zvuky, např. tleskání. 

Následující čárový kód aktivuje Edisonův program pro „Ovládání jízdy tleskáním.― Tento 

program detekuje hlasitý zvuk, jako je např. tlesknutí, a Edison zareaguje odbočením 

doprava. Když zatleskáte dvakrát, popojede rovně a zastaví se. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 

 

 

2. Co máme udělat dále 

Položte Edisona na rovný povrch a 

stiskněte tlačítko spuštění (ve tvaru 

trojúhelníku).  

Pak tleskněte v blízkosti Edisona.  

Edison se natočí doprava.  

Potom tleskněte dvakrát a Edison 

popojede 30 cm dopředu.  

Také zkuste poklepat na Edisona 

prstem — nejprve jednou a potom 

dvakrát.  

 

Edisonovy informace 

Zvuková čidla, stejná jako ta v Edisonu, jsou využívána v moderních automobilech 

k detekci okamžiku, kdy dojde k zážehu jednotlivých válců. Tato informace je přenášena 

do řídící jednotky auta, aby se zajistil zážeh paliva v přesném okamžiku. Pokud dojde 

k zážehu opožděně, mohlo by dojít k poškození motoru. Zážeh paliva v pravý okamžik 

také zajistí nejekonomičtější spotřebu paliva. 

Čárový kód – Ovládání jízdy tlesknutím (zvukem) 
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EdVenture 2 – Detekce a vyhýbání se překážkám 

Edison dokáže vidět „ve tmě― pomocí neviditelného světla – detekuje překážky a vyhýbá 

se tak nárazu.  

Následující čárový kód aktivuje Edisonův program pro „Vyhýbání se překážkám―. Tento 

program vede Edisona dopředu, a je-li detekována překážka, couvne, na místě se otočí 

směrem pryč od překážky, a dále pokračuje v jízdě. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 

 

 

 

 

 

2. Co máme udělat dále 

Pro Edisona sestavte překážky k vyhýbání, 

např. stěny vyrobené z LEGA. Překážky musí 

být vysoké alespoň jako Edison (3,5 cm).  

Můžete pro něj dokonce postavit bludiště, ze 

kterého se bude snažit uniknout.  

Stiskněte tlačítko spuštění (trojúhelník) a 

sledujte Edisonovo přiblížení k překážce a jeho 

následný obrat k zabránění srážky. 

Edisonovy informace 

Edisonův systém detekce překážek používá 

stejné neviditelné světlo, které je používáno v dálkovém ovladači k přepínání televizních 

programů. Toto světlo se nazývá „infračervené― nebo též IR a je neviditelné, protože má 

delší vlnovou délku, než může vidět lidské oko.  

Edison vyzařuje infračervené světlo ze dvou světelných diod (LED), jedna je na levé a 

druhá na pravé straně. Mezi těmito dvěma LED je umístěn senzor infračerveného světla. 

Tento senzor detekuje, kdy se infračervené světlo odráží od překážky. V případě, že se IR 

odráží světlo levé LED, pak je překážka na levé straně. V případě, že se odráží světlo 

pravé LED, pak je překážka na pravé straně. 

Edison vás neposlouchá? Naráží do překážek nebo jezdí ve stínech trhaně? Jděte na 

stranu 14 a přečtěte si, jak přesně nastavit systém pro detekci překážek.

Čárkový kód – Vyhýbání se překážkám 
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EdVenture 3 – Sledování zdroje světla 

Edison miluje světlo. Edison pojede směrem k nejzářivějšímu světelnému zdroji i za cenu 

toho, že spadne ze stolu. To je ale láska! 

Následující čárový kód aktivuje Edisonův program pro sledování světla. Tento program 

používá Edisonova světelná čidla a motory, aby následoval zdroj světla (např. z baterky – 

kapesní svítilny nebo blesk z fotoaparátu). 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 
 

 
 

 

 

 

 

2. Co máme udělat dále 

Budete potřebovat svítilnu a plochý povrch, 

který bude mimo dosah jakéhokoliv zdroje 

jasného světla, jakým je například sluneční 

záření. 

Stiskněte tlačítko spuštění (trojúhelník) a 

namiřte svítilnu na Edisona. Jakmile 

detekuje jasný zdroj světla, rozjede se 

k němu.  

Pohybem svítilny můžete ovládat, kam 

Edison pojede.  

Nepřipomíná vám toto chování něco? 

Edisonovy informace 

Tento program je jeden z nejzajímavějších, protože napodobuje chování, které můžeme 

vidět u některého létajícího hmyzu. Určitě jste viděli za horké letní noci rojit se můry kolem 

zářícího světla. Tento typ robotického chování se nazývá ―fototropismus‖, a nalezneme jej 

běžně u rostlin při jejich růstu, kdy se natáčí směrem ke slunci. 

Tento program je také velice zajímavý, protože se Edison chová samostatně. To 

znamená, že myslí sám za sebe a reaguje na změny ve svém okolí. 

Je živý?

Čárový kód – Následování svítilny 
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EdVenture 4 – Sledování vodící čáry 

Seznamte se „svatým grálem― nadšenců v robotice, tím je sledování vodící čáry. 

Sledování vodící čáry je v robotice velice oblíbenou aktivitou, protože je legrační 

pozorovat robota, jak jezdí po dráze stále dokola. Sami uvidíte, kolik lidí se vás zeptá „Je 

ta čára magnetická?“ 

Následující čárový kód aktivuje Edisonův program pro sledování vodící čáry. Tento 

program využívá Edisonovo čidlo pro sledování vodící čáry a motory a sleduje okraj černé 

čáry. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 

 

 

 

 

 

 

2. Co máme udělat dále 

První věc, kterou budete potřebovat, je vodící 

čára. Na následující straně si můžete 

vytisknout malou dráhu nebo si vytiskněte 

podložku EdMat o velikosti A1 (84 x 59 cm)  

z meetedison.com/downloads nebo si udělejte 

vlastní čáru použitím černé izolační pásky na 

bílém stole (čára musí být asi 1,5 cm široká). 

Umístěte Edisona na jednu stranu čáry tak, že 

čidlo sledování vodící čáry bude na bílém pod-

kladu. Nyní stiskněte tlačítko spuštění 

(trojúhelník) a dívejte se, jak Edison čáru 

sleduje. 

Edisonovy informace 

Edisonovo čidlo pro sledování vodící čáry osvětluje povrch. Je-li povrch bílý, odráží 

dostatek světla, a proto světelný senzor přečte vysokou intenzitu signálu. Je-li povrch 

černý, neodráží dostatek světla, a proto světelný senzor přečte nízkou intenzitu. 

Aby Edison následoval vodící čáru, musí být v neustálém stavu nespokojenosti. Když je 

mimo vodící čáru, otočí se doprava, aby se dostal zpět na vodící čáru. Ale když je na čáře, 

odbočí doleva, aby se zase dostal mimo čáru. To vše má za následek, že se Edison 

kolíbavě pohybuje podél čáry.

Čárový kód – Sledování vodící čáry 

http://meetedison.com/downloads/
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EdVenture 5 – Jízda uvnitř hranic 

Už jste někdy slyšeli o dromofobii? No, je to strach z přecházení ulice a my se chystáme 

dát jeho podobnou verzi do Edisona! Poslouchejte ten ďábelský smích… He he ha ha ha!!! 

Následující čárový kód aktivuje Edisonův program pro odrážení se od hranice. Program 

využívá Edisonovo čidlo pro sledování vodící čáry a motory k zabránění přejetí černé čáry. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 

 

 

 

 

 

 

2. Co máme udělat dále 

Můžete použít oválnou trať z předchozí 

stránky, nebo použijte velkou A1 (84 x 59 cm) 

podložku EdMat z webovské stránky 

meetedison.com/downloads nebo si udělejte 

vlastní trať (čára musí být asi 1,5 cm široká). 

Umístěte Edisona dovnitř ohraničení a 

stiskněte tlačítko spuštění (trojúhelník). 

Edison pojede dopředu, dokud senzor 

sledování vodící čáry nedetekuje čáru, poté 

zacouvá zpět, otočí se a pokračuje v jízdě. 

 Edisonovy informace 

 

Sledování čáry a odrážení se od ohraničení jsou 

zábavné programy, ale je tu také seriózní stránka 

věci. Sklady, které využívají roboty k přemisťování 

věcí, používají čáry nebo značky na zemi k vedení 

robotů na místo určení. Roboty na obrázku používají 

čárové kódy na podlaze k navigování po skladu 

Amazonu.

Čárkový kód – Odrážení se od ohraničení 

http://meetedison.com/downloads/
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EdVenture 6 – Sumo – zápas robotů 

Zahajte válku robotů! 

Následující čárový kód aktivuje Edisonův program Sumo – zápas robotů. Tento program 

spojuje funkce odrážení od ohraničení, aby robot stále zůstal v kruhu, s vyhledáváním 

překážky, aby robot mohl najít soupeře a pronásledovat ho. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 
 

 

 

 

 

 

2. Co máme udělat dále 

Udělejte si svůj vlastní zápasnický ring pro 

Sumo za pomocí černé elektrikářské izolační 

pásky na bílem podkladu. Kolbiště by mělo být 

veliké přibližně 40 cm v průměru.  

Umístěte dva Edisony dovnitř ringu a stiskněte 

tlačítko spuštění u obou Edisonů najednou. 

Každý Edison teď pomalu pojede kupředu a 

“bude hledat” uvnitř ringu svého soupeře.  

Je-li soupeř detekován, Edison vyrazí kupředu 

plnou rychlostí, dokud popřípadě nedosáhne 

okraj ringu. Poté vítězně zacouvá a pokračuje 

v hledání dalšího soupeře. 

Bitvy nejdou vždy podle plánu, protože zde existuje mnoho proměnných, jako je například  

úhel soupeře, blízkost okraje ringu nebo prostě smůla. 

Čárový kód – Sumo  – zápas robotů 
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EdVenture 7 – Řízení jízdy pomocí dálkového ovladače 

Chcete opravdu svého Edisona řídit!? Tady máte šanci a můžete to udělat pomocí 

dálkového ovladače vašeho televizoru.  

Následující čárové kódy umožňují Edisonovi naučit se příkazy z vašeho dálkového 

TV/DVD ovladače. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 

4. Na svém TV/DVD dálkovém ovladači stiskněte tlačítko, kterým chcete danou funkci 

ovládat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čárový kód – IR se učí jízdu vpřed 

Čárový kód – IR se učí jízdu vzad 

 

Čárový kód – IR se učí otáčet se doprava 

 

Čárový kód – IR se učí otáčet se doleva 
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2. Co máme udělat dále 

Naučte Edisona každý čárový kód jeden po druhém. Použijte tlačítka 

na dálkovém ovladači, které se tak přiradí k akci, kterou Edison bude 

vykonávat, například použijte šipku nahoru (zvýšení hlasitosti) k jízdě 

dopředu atd. Můžete však kdykoli později provést změny – znova 

naprogramovat tlačítka – pohrajte si chvíli s tím, která tlačítka vám 

budou nejvíce vyhovovat.  

Nyní si jděte zajezdit! 

Edison je kompatibilní s přibližně 75 % dálkových ovladačů TV a 

DVD. Pokud vám jeden z vašich ovladačů nebude fungovat, zkuste 

jiný. Pokud žádný z vašich ovladačů nebude fungovat, můžete si 

zakoupit nějaký levný „univerzální dálkový ovladač― a nastavte si jej 

do režimu pro ovládání Sony DVD.

Čárový kód – IR se učí zatáčet doprava 

Čárový kód – IR se učí zatáčet do leva 

Čárový kód – IR se učí přehrát pípnutí 

Čárový kód – IR se učí přehrát tón 
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Nastavte citlivost detekce překážek 

Můžete také nastavit citlivost Edisonova systému detekce překážek. Pokud detekci 

nastavíte na větší citlivost, Edison může detekovat vzdálenější překážky, a pokud detekci 

nastavíte na nižší citlivost, budou se detekovat pouze velmi blízké překážky. 

1. Sejmutí čárového kódu 

1. Umístěte Edisona vpravo od čárového kódu 

2. Stiskněte kulaté tlačítko záznam 3 krát 

3. Edison pojede dopředu a naskenuje čárový kód 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nastavení maximální citlivosti 

Odstraňte před Edisonem všechny překážky. 

Nejdříve naskenujte výše uvedený čárový kód, potom stiskněte tlačítko play (trojůhelník). 

Edison je teď v režimu kalibrace. 

Citlivost vlevo se nastavuje/kalibruje jako první. 

1. Opakovaně stiskněte tlačítko play (trojúhelník), které zvyšuje citlivost, až se levá 

červená dioda LED rozbliká.  

2. Opakovaně stiskněte kulaté tlačítko nahrávání, které snižuje citlivost, dokud LED zcela 

nepřestane blikat. 

3. Stiskněte tlačítko stop (čtverec) pro kalibraci na pravé straně. 

4. Opakovaně stiskněte tlačítko play, až se na pravé straně rozbliká červená LED.  

5. Nyní opakovaně stiskněte kulaté tlačítko nahrávání, dokud LED zcela nepřestane 

blikat. 

6. Stiskněte tlačítko stop a kalibrace je dokončena. 

3. Uživatelské nastavení – vlastní citlivost 

Můžete nastavit vzdálenost detekce překážky tak, že umístíte překážku před Edisona a 

opakujete kroky 1 až 6.

Čárový kód – nastavení citlivosti detekce překážek 
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Co bude dál? 

Nyní, když jste se již naučili vše o Edisonových schopnostech, senzorech a ovladačích, 

můžete pokračovat v jeho programování. Jděte na www.meetedison.com a vyhledejte tam 

EdPříručku 2 „Tvé dobrodružství v robotice – Jsi programátor.“ V této EdPříručce se 

naučíte, jak psát vlastní programy, aby Edison dělal přesně to, co chcete! 

Tyto programy jsou napsány pomocí svobodného (bezplatného) softwaru nazvaného 

EdWare. Programy sestavíte pomocí ikon typu ―drag‖ (táhni) a ―drop‖ (pusť). Zde je 

ukázka, jak vypadá jednoduchý program pro sledování vodící čáry. 

 

Nezapomeňte, že si můžete stáhnout bezplatnou EdMat podložku v barveném nebo 

černobílém provedení. Tato EdMat podložka je ve velikosti A1 (59 x 84 cm) a můžete si ji 

nechat vytisknout za malý poplatek v kterékoli kopírovací službě. Stahujte z odkazu: 

meetedison.com/downloads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meetedison.com/
http://meetedison.com/downloads/

