
Nascholing voor leerlingen
Software-ontwikkeling met behulp van 

Lego Mindstorms



• Hardware
- RCX (programmeerbare legosteen)
- Sensoren
- Motoren

• Software
- Robotics Invention System 2.0 (RIS)

Lego Mindstorms
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Hardware: RCX
• Geheugen voor 

5 programma’s
• 3 invoerpoorten 

(1, 2 en 3) voor 
sensoren

• 3 uitvoerpoorten 
(A, B en C) voor 
motoren e.d.

• Infrarood poort voor 
verbinding met RIS
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Hardware: Sensoren
• 2 soorten sensoren: 

- Druksensor: stuurt signalen naar 
RCX bij indrukken en loslaten

- Lichtsensor: stuurt constant 
signalen naar RCX die hoeveelheid 
gedetecteerd licht voorstellen

Signalen opvangen in programma!!! 4



Hardware: Motoren

• Motor wordt door RCX aangestuurd 
(aan / uit)

Motoren aansturen in programma!!!
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Roverbot

• Robot met rupsbanden
• 2 motoren (banden links en rechts)
• Sensoren modulair te monteren: 

- 2 druksensoren in 
dubbele bumper 
(links en rechts)

- lichtsensor
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Software
Robotics Invention System 2.0

Visuele programmeeromgeving
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Robotics Invention System

• 5-stappenplan:

1. Denk na over wat je robot moet doen: welke invoer- en 
uitvoersignalen heb je nodig?

2. Ontwerp het programma
3. Controleer of alles juist is en sla het programma op

4. Laad het programma in de RCX 
d.m.v. de Lego Tower

5. Test je programma op de robot
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RIS: Programmavenster
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RIS: Blokken
• Elk RIS-commando wordt voorgesteld 

door een blok
• Blokken kunnen eigenschappen hebben

- vb. Hoeveel seconden mag de robot vooruit 
lopen?

muisklik
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RIS: Soorten Blokken
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RIS: Grote Blokken
• Robot bewegingen: 

- Vooruit, Achteruit, Linksaf (1 wiel), Rechtsaf 
(1 wiel), Linksom (2 wielen), Rechtsom (2 
wielen), Zigzaggen, ...

• Duur van de acties aangegeven in 
seconden (instellen via eigenschappen)
- Linksom, Rechtsom: 1,9 sec ≈ 90°
- Linksaf, Rechtsaf: 3,8 sec ≈ 90°
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RIS: Kleine Blokken - Variabelen
• Variabele: geheugenplaats in de robot die 

getal bevat
• Variabelen hebben een naam
• Bewerkingen op variabelen

- Instellen op bepaalde waarde
- Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen
- Positief maken, Negatief maken

• Eigenschappen van bewerkingen
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RIS: Kleine Blokken - Geavanceerd

• Programma Stoppen: 
Het programma wordt onmiddellijk beëindigd
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RIS: Wachten

• Wachten Op:
Een bepaald aantal seconden (kan 
ook een variabele zijn) wachten.  
(instellen via eigenschappen)

• Wachten Tot:
Wachten totdat aan een voorwaarde 
voldaan is. Voorwaarde heeft 
betrekking op signaal van sensor, 
waarde van variabele ... 
(instellen via eigenschappen)
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RIS: Herhalen (1)

• Herhalen: 
blok(ken) een aantal keer herhalen 
(aantal instellen via eigenschappen, 
kan ook variabele zijn)

• Herhalen Voortdurend: 
blok(ken) voortdurend blijven 
herhalen
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RIS: Herhalen (2)

• Herhalen Tot: 
blok(ken) herhalen totdat aan een 
voorwaarde voldaan is 

• Herhalen Terwijl: 
blok(ken) herhalen zolang aan een 
voorwaarde voldaan is 

Voorwaarde heeft telkens betrekking op signaal 
van sensor, waarde van variabele ... (instellen via 
eigenschappen)
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RIS: Ja of Nee

• Ja of Nee: 
Als aan een voorwaarde 
voldaan is, voer dan 
blok onder ‘Ja’ uit, 
anders voer blok onder 
‘Nee’ uit

• ‘Ja’ blok OF ‘Nee’ blok mag leeg zijn

Voorwaarde heeft betrekking op signaal van 
sensor, waarde van variabele ... (instellen via 
eigenschappen) 18



RIS: Sensoren (1)

• Tastsensor: 
blok(ken) laten uitvoeren indien 
tastsensor bepaald signaal geeft

• Lichtsensor: 
blok(ken) laten uitvoeren indien 
lichtsensor bepaald signaal geeft

Signalen worden telkens ingesteld via 
eigenschappen sensorblok
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RIS: Sensoren (2)

• Variabelesensor: 
blok(ken) laten uitvoeren indien
variabele aan bepaalde 
voorwaarde voldoet

Voorwaarde wordt bepaald via eigenschappen 
sensorblok 20



RIS: Sensoren vs overige blokken (1)

• Bemerk overeenkomst van bv. Ja of Nee 
en sensorblok

• Sensoren d.m.v. sensorblokken worden 
constant gecontroleerd, terwijl bv. Ja of 
Nee blok enkel wordt gecontroleerd bij de 
uitvoering van dit Ja of Nee blok 
(programma wordt van boven naar onder 
uitgevoerd)
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RIS: Sensoren vs overige blokken (2)
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RIS: Werken met programma’s

• Programma Opslaan 
(Bestand Opslaan Als …)

• Programmaslot kiezen 
(Instellingen Programma laden naar slot …)

• Programma laden naar RCX (Knop Laden)

• Programma uitvoeren door op RCX met knop    
« Prgm » juiste programmaslot te kiezen en 
vervolgens « Run » in te drukken.
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Oefeningen
1. Programmeer de Roverbot zo, dat hij het pad van een vooraf 

gekozen letter volgt

2. Programmeer de Roverbot zo, dat hij in een willekeurige ruimte 
(voorzien van obstakels) kan rondrijden; probeer tevens bij elke 
botsing een geluidssignaal te maken (zie Klein Blok – Geluid –
Piep)
a) Wijzig het vorige programma zodat de Roverbot stopt indien hij 5 keer een obstakel geraakt 

heeft 

3. Programmeer de Roverbot met lichtsensors zo, dat hij d.m.v. de 
lichtsensor de zwarte lijn op de testmat volgt

4. Extra oefening 1: 
Programmeer de Roverbot met bumpers zo, dat hij in een 
willekeurige ruimte de muren van het parcours aftast en op die 
manier bv. een uitweg kan vinden in een willekeurig labyrinth

5. Extra oefening 2: 
Programmeer de Roverbot met lichtsensor zo, dat hij, gericht naar 
de testmat, het parcours vindt en de zwarte lijn blijft volgen 24


	�Nascholing voor leerlingen
	Lego Mindstorms
	Hardware: RCX
	Hardware: Sensoren
	Hardware: Motoren
	Roverbot
	Software�Robotics Invention System 2.0
	Robotics Invention System
	RIS: Programmavenster
	RIS: Blokken
	RIS: Soorten Blokken
	RIS: Grote Blokken
	RIS: Kleine Blokken - Variabelen
	RIS: Kleine Blokken - Geavanceerd
	RIS: Wachten
	RIS: Herhalen (1)
	RIS: Herhalen (2)
	RIS: Ja of Nee
	RIS: Sensoren (1)
	RIS: Sensoren (2)
	RIS: Sensoren vs overige blokken (1)
	RIS: Sensoren vs overige blokken (2)
	RIS: Werken met programma’s
	Oefeningen

