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De robot waar jij mee zal
leren werken, is de EV3robot van Lego Mindstorms.
Net zoals elke andere robot,
bestaat ook de Mindstorms
EV3 uit verschillende
onderdelen. De kern van het
systeem is de EV3-steen, een
programmeerbare steen,
waarmee de motoren en
sensoren bediend worden.

Uitleg en theorie vaardigheid
Robots spelen een steeds grotere rol in ons leven. We merken er misschien niet rechtstreeks iets van,
maar er komen steeds meer robots in ons leven. In veel fabrieken wordt er gewerkt met robots die
het werk van de mens lichter kunnen maken. Zo staan er aan de lopende band van autofabrieken
vaak lasrobots. Ook in het huishouden kunnen robots helpen. Denk maar aan de robotstofzuiger, de
robotgrasmaaier.... In de ruimtevaart worden sondes gebruikt die naar planeten gestuurd worden,
daar hun taken uitvoeren en hun waarnemingen naar aarde sturen. Ook het leger en politie maakt
gebruik van deze technologieën. Als het te gevaarlijk is om een bepaald gebied te betreden, maakt
men gebruik van drones.

Een volledig systeem om iets te controleren en te reageren op deze waarnemingen bestaat uit de
volgende drie onderdelen:
1)
Sensor: dit is de ingang van het systeem, er wordt hier een waarneming gedaan. Deze
waarneming kan bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur zijn. De uitgang van dit onderdeel kan een
analoog of een digitaal signaal zijn.
2)
Regelaar: veelal wordt dit gedaan door microprocessoren of digitale signaalprocessoren, die
met digitale waarden werken.
3)
Actuator: hier wordt de uiteindelijke beslissing analoog of digitaal uitgevoerd.
Hieronder een voorbeeld van een automatisch bewateringssysteem voor planten (zoals je zelf met de
Micro:bit hebt gemaakt):

De EV3 is de regelaar en je kunt zelf kiezen welke sensoren en actuatoren je wilt gebruiken.

Actuatoren = motoren, luidsprekers, pompen
Een motor sluit je aan de bovenzijde van het EV3-blok aan, in een van de poorten A, B, C of D.
Hiervoor gebruik je bij de set meegeleverde kabels.

Sensoren = zien, voelen, horen
Het aansluiten van een sensor gebeurt aan de onderzijde van het EV3-blok, in een van de poorten 1,
2, 3 of 4. Hiervoor gebruik je bij de set meegeleverde kabels. Er zijn verschillende soorten sensoren:

Maak nu opdracht 1 en 2

LEGO EV3 robot bouwen
Je kunt op internet honderden verschillende Lego EV3 robots vinden. Sommigen zijn vooral grappig
en andere kunnen specifieke taken uitvoeren. Zo moesten we een keer sorteermachines gebouwd
voor de EurekaCup en zijn er jaarlijks First Lego League uitdagingen met steeds andere eisen:

Voor deze training gebruiken we een vrij eenvoudige robot. Opdracht 3 is het maken van deze robot,
je kunt de bouwinstructies vinden op deze 2 websites:
https://le-www-lives.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstormsev3/building-instructions/ev3-rem-drivingbase79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf

https://le-www-lives.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstormsev3/building-instructions/ev3-ultrasonicsensor-driving-base61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf

LEGO Mindstorms-software
Om robot te kunnen laten doen wat je wilt, moet je hem programmeren. Hiervoor heb je de LEGO
Mindstorms software nodig, bekijk deze video om te zien hoe je dat installeert op je computer:
www.youtube.com/watch?v=ZWTvixYHERo

Als je de EV3-software opent, start je in de Lobby. In het menu vind je verschillende tabbladen, klik
de tabbladen aan en ontdek wat je er kan doen.
De robot een (voorbeeld)programma laten uitvoeren
-

Klik in het menu op Bestand.
Klik op Open project.
Klik op Openen. Zoek op je computer het project
In de EV3-software verschijnt nu het gekozen programma

De robot starten en verbinden
-

-

Start de robot door op de middelste
knop te drukken.
Verbind de robot (PC-poort) met de
computer door middel van de USBkabel.
Onderaan rechts in de EV3-software
zie je een scherm dat weergeeft of
je
computer verbonden is met de
robot.

Een nieuw project maken
-

Klik op Nieuw project.
Klik op Programma.
Klik op Openen.

Een programma kan je schrijven door programmeerblokken te verslepen naar het programmeerveld.
Je kan verschillende blokken achter elkaar schakelen en ze zullen automatisch samen klikken als ze
dicht genoeg bij elkaar geplaatst worden.
Als je het programma start, worden de programmeerblokken uitgevoerd van links naar rechts. Op het
scherm kan je meevolgen welke blok de robot aan het uitvoeren is. Soms helpt het om een
programma in delen op te splitsen en op 2 of meerdere regels te werken, bijvoorbeeld:

Zoals je in het bovenstaande voorbeeld kunt zien, zijn er verschillende actieblokken (groene tabblad):

In het oranje tabblad vind je de zogenaamde verloopblokken:

Er zijn ook nog tal van blokken te vinden onder de andere tabbladen, maar voor nu is alleen de
blauwe stop-blok nog belangrijk.

Je gaat nu leren hoe je een aantal van deze blokken kunt gebruiken om een robot te programmeren.
Er zijn verschillende manieren hoe je dat kunt doen:
1) met de (korte) instructies en voorbeelden in de tekst hieronder
2) met de video’s in dit youtube-kanaal:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK0dikUNBybRsD0eEWss2IOj1HuNHR2Fz
3) met de stap-voor-stap instructies in het programma zelf, zoals ze uitleggen in deze video:
www.youtube.com/watch?v=PxpdqdFnzA4.
Je mag dus zelf kiezen welke methode of methodes je gebruikt, zolang je wel alle opdrachten maakt
en dat kunt aantonen!
We kunnen de robot op verschillende manieren laten bewegen. Bestuur je een robot die
aangedreven wordt met 2 motoren, dan kan je het blok Richting veranderen (1x vermogen voor
beide motoren) of het blok Tankbesturing (2x vermogen voor motoren apart) gebruiken. Dit laatste
blok ziet er zo uit:

Je kan de robot een bocht laten maken door in het blok Tankbesturing de motoren verschillend te
laten draaien. Je kunt ook achteruit rijden, dit doe je door het vermogen negatief te maken.
Met de blok Richting veranderen en blok Tankbesturing kan je de robot ook laten draaien of
bochten laten nemen. We onderzoeken hier al enkele mogelijkheden. Maar wil je je robot zeer
precies laten draaien, kan je dit best doen via zijn gyrosensor. Hier komen we later nog op terug.
Bekijk de video www.youtube.com/watch?v=FETmu7V40oA en maak nu opdracht 4.

Het blokje Geluid zorgt ervoor dat geluidsbestanden worden afgespeeld via de luidspreker van de
EV3-steen. Je kan kiezen tussen verschillende modi. Zo kan je ervoor kiezen om gedurende een
aantal seconden een bepaalde noot of toon af te spelen. Als je de modus Bestand afspelen kiest, kan
je rechts bovenaan op het programmeerblokje klikken om een lijst te krijgen met verschillende
geluidsbestanden. Kies je voor de modus Stoppen dan zal de robot stoppen met het geluid af te
spelen dat eerder werd gestart.

Met het blok Beeldscherm kan je tekst, vormen of afbeeldingen weergeven op het scherm van de
EV3-steen. Kies je voor de modus Scherm opnieuw instellen dan zal het scherm van de robot
opnieuw ‘leeg’ gemaakt worden. Aan de hand van schermcoördinaten geef je aan waar de afbeelding
op het scherm moet komen.
-

Pixels: De positie (0,0) is gelijk aan de linkerbovenhoek van het scherm, de maximum positie
(177,127) is gelijk aan de rechteronderhoek van het scherm.
Raster (tekst): Hierbij wordt je scherm onderverdeeld in ruitjes van 8 pixels breed en 10
pixels hoog. Er zijn ongeveer 22 kolommen en 12 rijen. Wil je weten waar je tekst komt te
staan, klik dan op Weergavevoorbeeld.

Een van de programmeerblokken in het oranje tabblad is het blokje Herhalen. Het blok Herhalen
kunnen we invoegen wanneer een stukje van het programma herhaald moet worden. We kunnen
dan het stukje van het programma dat zich in het herhaalblok bevindt een aantal keren, een aantal
seconden of zelfs onbeperkt laten herhalen. Je geeft je herhaling best een naam zodat je deze kan
gebruiken in het blok Onderbreking Herhaling om de lus te beëindigen:

Maak nu opdracht 5

Met het blokje Wachten kan je het programma op iets laten wachten voor het verder gaat met het
volgende blok in het programma. Je kan het programma een bepaalde tijd laten wachten of laten
wachten tot een sensor een bepaalde waarde bereikt. We gaan nu hiervan een paar voorbeelden
beschrijven van deze belangrijke functie:

1) Je hebt al geleerd dat je de robot kon laten draaien over een bepaalde hoek door de blokken
Richting veranderen of Tankbesturing te gebruiken. Als je de robot wil laten draaien over een
exacter aantal graden, dan kan je hiervoor het wachtblok gebruiken in de modus
Motorrotatie. Als de robot dan over een hoek van bijvoorbeeld 60° heeft gedraaid, gaat hij
over naar het volgende blokje:

2) Je kan de robot ook laten wachten tot de kleursensor een of meerdere kleuren detecteert. In
onderstaand programma werd het blokje Wachten (Kleursensor – Vergelijken - Kleur)
ingesteld zodat hij blijft rijden tot hij een zwarte lijn detecteert. Zorg er bij het uittesten van
dit programma voor dat je de kleursensor naar beneden richt:

3) De ultrasone sensor gebruik je wanneer je de afstand wilt meten vanaf de sensor tot een
voorwerp dat zich ervoor bevindt. Om de afstand te kunnen bepalen mag het voorwerp niet
dichter dan 3 cm staan en niet verder dan 2,50 m. Je gebruikt hiervoor het blok blokje
Wachten (Ultrasone sensor).
De ultrasone sensor zit niet meer standaard in de EV3 software en moet je zelf downloaden
op https://www.lego.com/en-us/themes/mindstorms/downloads.

Je kunt het blok vervolgens toevoegen in je (nieuwe) project met Tools->Blokimporteren:

Maak nu opdracht 6

In het oranje tabblad vind je ook het blok Schakelen. In het schakelblok kan je 2 of meer
programmeerblokken zetten. Je kan voorwaarden stellen aan de acties die moeten gebeuren. Net
zoals bij het blok Wachten kan je in de moduskiezer een keuze maken tussen de verschillende
sensoren. Standaard staat het ingesteld op de modus Tastsensor –Vergelijken - Status. De
voorwaarde is ‘Als de tastsensor ingedrukt (1) wordt’:

We kunnen het blok Schakelen ook gebruiken in de modus Ultrasone sensor (voor het ontwijken van
obstakels) of modus Kleursensor (acties bij een bepaalde kleur of lichtintensiteit). Bij de modus
Kleursensor werkt de voorwaarden instellen wel iets anders, want bepaal je zelf een standaardvoorwaarde en er is standaard een blok Herhaling. Hieronder bijvoorbeeld het programma van een
robot die muziek afspeelt als hij blauw ziet en anders stil blijft:

Bekijk de video op www.youtube.com/watch?v=AfmZYR5YLZw en maak nu opdracht 7.

Oefeningen
Opdracht 1: Geef de namen van onderdelen 1 t/m 9, gebruik de woorden
Gyro-sensor
EV3-steen
Batterij
Grote motor
Touchsensor
Medium motor
Ultrasoon sensor
RGB-sensor

Opdracht 2: Veronderstel dat je een robot wilt bouwen. Uiteraard mag die, als hij loopt (of rijdt)
nergens tegenaan botsen. Ook moet hij kunnen wachten tot een stoplicht op groen gaat.
- Beredeneer welke sensor jou daar het geschiktst voor lijkt en bedenk ook hoe je die sensoren
gaat plaatsen op of aan de robot.
- Welke actuatoren zou je hier voor kunnen gebruiken? Onderzoek de actuatoren en beschrijf
hoe je ze zult moeten aansturen.
Opdracht 3: Bouw de robot volgens de bouwinstructies:
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3rem-driving-base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf &
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf
Opdracht 4: Laat de robot het onderstaande parcours afleggen. Maak een print-screen van je
programma of sla het programma op.

Opdracht 5: Laat de robot gedurende 3 seconden vooruit rijden en daarna gedurende 2 seconden
achteruit. Herhaal dit 3 keer. Geef deze herhaling de naam ‘Vooruit’. Maak een print-screen van je
programma of sla het programma op.

Opdracht 6: Laat de robot vooruit rijden. Hij moet stoppen als hij op 20 cm of minder van een
voorwerp komt. Maak een print-screen van je programma of sla het programma op.
(Als je de uitleg hebt overgeslagen, moet je mogelijk even teruglezen hoe je de ultrasone sensor
moet downloaden en importeren.)
Opdracht 7: Je gaat een stofzuigerrobot programmeren. Bekijk daarvoor eerst deze video:
www.youtube.com/watch?v=xtpqt406pX8. Als je de stofzuigerrobot aanzet via de knop (tastsensor)
maakt hij eenmalig een geluid. De stofzuigerrobot rijdt daarna rustig rond in de kamer. Als hij op 15
cm of minder van een voorwerp komt maakt hij een bocht van 90°. Vervolgens rijdt hij opnieuw
verder. Dit wordt herhaald tot je opnieuw op de knop duwt. Dan staat de robot stil en maakt hij een
nieuw geluid.
Schrijf het programma en breng zo nodig verbeteringen aan. Maak een print-screen van je
programma of sla het programma op.

Wat moet je kunnen?
Je kunt alle basisvaardigheden in Mindstorms toepassen. Je hebt dit bewezen door de gemaakte
oefeningen aan je docent te laten zien.

Handige links

https://techniekisfun.weebly.com/uploads/5/1/8/2/51828029/cursus_lego_mindstorms.pdf

