
 

UHasselt@school: Lego MindStorms

Software-ontwikkeling met Lego MindStorms

Uitbreiding 

Lego MindStorms programmeeroefeningen, specifiek voor de RCX Roverbot van het Robotics 

Invention System 2.0 pakket. Sommige opgaven bouwen verder op de verworven kennis en 

vaardigheden uit het basismateriaal. Andere zijn geavanceerder, als voorbereiding op het echte 

programmeerwerk. In deze oefeningen wordt niet meer geprogrammeerd in de visuele Lego 

omgeving, maar met de programmeertaal NQC (Not Quite C) in het Bricx Command Center 3.3.

 

Oefeningen  

1. Programmeer de Roverbot, zodat hij een vierkant aflegt en uiteindelijk terug op de plaats van 

vertrek uitkomt. Eén van de zijden van het vierkant moet ac

a. Pas de vorige oefening aan zodat de robot pas vertrekt nadat één van de tastsensoren 

ingedrukt is. 

b. Wijzig het originele programma zodat de robot het vierkant aflegt, dan 2 seconden 

wacht, en opnieuw een vierkant aflegt.

 

2. Programmeer de Roverbot, zodat hij de volgende spiraalbeweging uitvoert (10 zijden):

 

 

a. Pas het programma zo aan, dat de spiraalbeweging uitgevoerd wordt totdat de 

lichtsensor donker opvangt.
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Blok openklappen

 

3. Programmeer de Roverbot, zodat hij de volgende trapbeweging uitvoert

donker opvangt: 

 

 

a. Pas het programma aan zodat de Roverbot de trapbeweging uitvoert, totdat de 

lichtsensor donker opvangt of de tastsensoren geactiveerd worden.

 

4. Open een nieuw programma in visuele 

blok in (“Groot blok”). Klap het Lego

grote blok opgebouwd is. Bekijk ook de opbouw van andere grote blokken.

Met “Mijn blok” kan je trouwens zelf grot

aantal kleine blokken. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenteer hiermee en maak een zelfontworpen Dans blok (met “Mijn blok”). Laat dit 

uitvoeren door je robot. 
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5. Surf naar http://people.cs.uu.nl/markov/lego/ en haal daar de NQC Handleiding af (onder 

“Home”, en “Dutch”).  

Ga vervolgens naar http://bricxcc.sourceforge.net/ en download daar het (gratis) Bricx Command 

Center 3.3. Je vindt de hyperlink onder het titeltje “Downloading” en “BricxCC latest version”.  

Installeer het programma en open het. Bij het openen van het programma moet je de volgende 

instellingen kiezen: 

 

 

De handleiding is opgebouwd uit 7 hoofdstukken, die stap voor stap uitleggen hoe je Lego-robots 

kunt programmeren met de programmeertaal NQC (Not Quite C) in de omgeving. Doorloop de 

volledige handleiding en maak de opdrachten die bij elk hoofdstuk horen. 

 

Veel succes  


