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Kynnið ykkur heim raunvísindanna með því að mæla, 

stjórna og þróa tölvufærnina um leið með Blocky
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SPARKvue
með

Athugið: SPARKvue- 
hugbúnaðurinn frá PASCO 
er notaður með Blocky til 
að stunda rannsóknir með 
code.Node. 

Segulsvið eru mynduð með 
áföstum seglum og rafstraumi. 
Segulsvið hrinda frá sér 
sviðum af sömu gerð og laða 
að sér svið af ólíkri gerð. 
Styrkleiki segulsviðsins fer eftir 
afli hleðslunnar, rafstraumnum 
eða segulsviðsstyrknum sem 
um ræðir og fjarlægðarinnar á 
milli gagnvirkra hluta.

Raunfyrirbrigði
Áttaviti er mælitæki sem 
inniheldur segulmagnaðan vísi 
sem sýnir í hvaða átt segulnorður 
snýr og allar áttirnar sem vísa frá 
segulnorðri. Áttavitanálin er lítill 
segull sem er hægt að nota til að 
mæla pólstefnu annarra segla.

Andstæður dragast hvor að 
annarri og því flúttar hluti áttavi-
tanálarinnar sem vísar í suður við 
hluta áttavitanálarinnar sem vísar í 
norður þegar þeim er haldið 
saman. Hægt er að nota Blockly 
til að forrita code.Node til að 
auðkenna hvor endi segulsins 
vísar í suður og hvor endinn vísar 
í norður. 



MAGNETIC
COMPASS

//code.Node

5X5 LED-ljósasamstæðan starfar á 
sama hátt og dílar á tölvuskjá. Hvert 
LED-ljós er forritað til að loga af 
mismunandi birtustigi. Þegar mörg 
LED-ljós loga í einu getur þessi skjár birt 
tölu- og bókstafi eða hreyfimyndir á sama 
hátt og tölvuskjár.

 Segulsviðsskynjari mælir styrkleika og pólstefnu 
segla og segulsviða. 

Code.Node er þráðlaust tæki sem bregst við skipunum notenda og 
nánasta umhverfi. Tækið er búið skynjurum til að mæla nánasta 
umhverfi og gefur frá sér merki sem er stjórnað með því að kóða 
Blocky. Kóðinn sem notandi setur inn og mælingar skynjarans 
kveikja síðan á ljósum, hljóðmerkjum og LED-ljósum code.Node. 

Light 
Sensor

Temperature 
Sensor

Momentary 
Switches (1 & 2)

Magnetic 
Field Sensor

Motion 
Sensor

RGB LED SpeakerSound 
Sensor

INPUTS OUTPUTS 

5X5 LED
Array



Verkfæri til mælinga á 
raunfyrirbrigðum gera notendum 
auðveldara fyrir. Eitt slíkt verkfæri 
er hallamál. Hallamál tilgreinir 
staðsetningu í láréttum fleti með 
loftbólu inni í dropaglasi. Þegar 
loftbólan er fyrir miðju 
dropaglasinu er flöturinn „láréttur“. 
Slíkt er gagnlegt þegar hengdar 
eru upp myndir eða þegar gengið 
er úr skugga um að borðið sé 
slétt. 

Code.Node er þráðlaust tæki sem 
bregst við skipunum notenda og 
nánasta umhverfi. Tækið er búið 
skynjurum til að mæla nánasta 
umhverfi og gefur frá sér merki 
sem er stjórnað með því að kóða 
Blocky. Kóðinn sem notandi setur 
inn og mælingar skynjarans 
kveikja síðan á ljósum, hljóð- 
merkjum og LED-ljósum 
code.Node.  

SPARKvue
með

Athugið: SPARKvue- 
hugbúnaðurinn frá PASCO 
er notaður með Blocky til 
að stunda rannsóknir með 
code.Node. 

Hreyfing er breyting á 
stöðu hlutar með tímanum. 
Breytingar geta orðið á 
hreyfingu hlutar þegar 
kraftar sem eru í jafnvægi 
og ójafnvægi verka á 
hlutinn. Slíku er lýst á 
stærðfræðilegan hátt með 
fjarlægð, hröðun, hraða og 
tíma.
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5X5 LED-ljósasamstæðan starfar á 
sama hátt og dílar á tölvuskjá. Hvert 
LED-ljós er forritað til að loga af 
mismunandi birtustigi. Þegar mörg 
LED-ljós loga í einu getur þessi skjár birt 
tölu- og bókstafi eða hreyfimyndir á sama 
hátt og tölvuskjár.

Hreyfiskynjarinn mælir hröðun til að meta hvort 
code.Node sé á hreyfingu.

Code.Node er þráðlaust tæki sem bregst við skipunum notenda 
og nánasta umhverfi. Tækið er búið skynjurum til að mæla nánasta 
umhverfi og gefur frá sér merki sem er stjórnað með því að kóða 
Blocky. Kóðinn sem notandi setur inn og mælingar skynjarans 
kveikja síðan á ljósum, hljóðmerkjum og LED-ljósum code.Node.  
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Ljós verkar á víxl við hluti miðað 
við úr hverju þeir eru gerðir og ljós 
endurkastast af, er gleypt af eða 
berst í gegnum hluti. Um leið og 
ljós endurkastast af hlutum berst 
það í augu okkar og við getum 
séð viðkomandi hluti. Sjón okkar 
er háð tilvist ljóssins.

Raunfyrirbrigði Hversu mörg 
ykkar eru með náttljós heima? 
Náttljós er lítið tæki sem gefur frá 
sér nægilega mikið ljós til að hægt 
sé að sjá handaskil í herbergi, eða 
er notað til að lýsa leiðina á 
baðherbergið um dimma nótt.

Það kviknar sjálfkrafa á nýrri 
gerðum náttljósa þegar rökkva 
tekur. Þegar viðnámsljósnemi nær 
tilteknu stigi kveikir skynjararásin á 
ljósinu. Hægt er að nota 
code.Node og Blockly til að búa 
til eigið tæki.

Athugið: SPARKvue- 
hugbúnaðurinn frá PASCO 
er notaður með Blocky til 
að stunda rannsóknir með 
code.Node. 

SPARKvue
með
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Ljósneminn mælir birtustig umhverfisljóssins, bæði 
innan- og utandyra.

Code.Node er þráðlaust tæki sem bregst við skipunum notenda og 
nánasta umhverfi. Tækið er búið skynjurum til að mæla nánasta 
umhverfi og gefur frá sér merki sem er stjórnað með því að kóða 
Blocky. Kóðinn sem notandi setur inn og mælingar skynjarans 
kveikja síðan á ljósum, hljóðmerkjum og LED-ljósum code.Node.  
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RGB LED-ljós 
Þetta ljósúttak er 
RGB LED-ljós. 
Hægt er að forrita 
það til að sameina 
rautt, grænt og 
blátt ljós af 
mismunandi 
birtustigi til að búa 
til hvaða lit sem er.



SPARKvue
með
Athugið: SPARKvue- 
hugbúnaðurinn frá PASCO 
er notaður með Blocky til 
að stunda rannsóknir með 
code.Node. 

Þegar unnið er við 
veðurrannsóknir vísar 
umhverfishiti í strauminn 
umhverfis lofthita. Yfirleitt er talað 
um umhverfislofthita innandyra 
sem stofuhita. Slík mæling sýnir 
hitastig á umlykjandi lofti í 
rauntíma.

Raunfyrirbrigði Raforku er 
breytt í ljósorku um leið og kveikt 
er á lampa. Það fer síðan eftir 
gerð ljósaperunnar hversu mikil 
varmaorka myndast.

 

Hægt er að mæla skilvirkni 
ljósaperu út frá varmagjöf hennar. 
Notandi getur kannað slíkt sjálfur 
með code.Node, LED-ljósaperu 
og venjulegri glóperu



LIGHT

TEMP

//code.Node

Textabirting: Stundum er 
nauðsynlegt að birta texta. Textabirting 
hugbúnaðarins getur lýst fyrirbrigðinu 
sem um ræðir í orðum.

Hitaskynjarinn mælir umhverfishitann inni í code.Node. 
Skynjarinn er inni í code.Node og ekki er hægt að nota 
hann til að mæla hitastig vökva.

Code.Node er þráðlaust tæki sem bregst við skipunum notenda og 
nánasta umhverfi. Tækið er búið skynjurum til að mæla nánasta 
umhverfi og gefur frá sér merki sem er stjórnað með því að kóða 
Blocky. Kóðinn sem notandi setur inn og mælingar skynjarans 
kveikja síðan á ljósum, hljóðmerkjum og LED-ljósum code.Node.  
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lower efficiency



Raunfyrirbrigði 
Ný hugmynd eða skapandi 
hugsun kallast nýsköpun. Í 
mörgum tilvikum getur nýsköpun 
gert fyrirliggjandi uppfinningar enn 
betri. Uppfinningamenn vinna sér 
inn peninga með því að framleiða 
vörur byggðar á uppfinningum 
sínum.

Ein slík vara er The Clapper®, 
sem kom á markaðinn árið 1985. 
The Clapper® gerir notanda kleift 
að kveikja og slökkva á ljósunum 
með því að klappa saman 
lófunum. Hægt er að nota Blockly 
og code.Node til að betrumbæta 
þess uppfinningu eða jafnvel finna 
upp á einhverju öðru.

Hljóð verður til þegar hlutir titra. 
Hljóðbylgjur myndast þegar titrandi 
hlutur verkar gagnkvæmt á efni í 
umhverfinu og veldur því að þau 
titra. Slík efni geta verið gegnheil 
efni, vökvar eða lofttegundir. 
Titringur eða hljóðbylgjur valda því 
að sameindir í umhverfinu titra.
Hljóð nær ekki að ferðast nema 
hlutirnir titri.

SPARKvue
með

Athugið: SPARKvue- 
hugbúnaðurinn frá PASCO 
er notaður með Blocky til 
að stunda rannsóknir með 
code.Node. 
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Hljóðneminn mælir loftþrýstingsstigið til að ákvarða 
hljóðstyrkinn í nánasta umhverfi. Neminn getur sagt til um 
hvort hljóðið sem berst sé lágt eða hátt.

Code.Node er þráðlaust tæki sem bregst við skipunum notenda og 
nánasta umhverfi. Tækið er búið skynjurum til að mæla nánasta 
umhverfi og gefur frá sér merki sem er stjórnað með því að kóða 
Blocky. Kóðinn sem notandi setur inn og mælingar skynjarans 
kveikja síðan á ljósum, hljóðmerkjum og LED-ljósum code.Node.  
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RGB LED-ljós 
Þetta ljósúttak er 
RGB LED-ljós. 
Hægt er að forrita 
það til að sameina 
rautt, grænt og 
blátt ljós af 
mismunandi 
birtustigi til að búa 
til hvaða lit sem er
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