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Programmeertips
Om een doeltreffend programma te leren ontwerpen voor de Pro-Bot met zo weinig mogelijk
tijdverlies en/of programmeerfouten let je op volgende punten:
Zorg dat je de instructies en de opdrachten begrijpt. Soms moet je daarvoor een beetje
experimenteren. Niet twijfelen, doen!
Denk na over je de instructies en opdrachten. Bespreek met je klasgenoten. Probeer je voor te stellen
wat de Pro-Bot zou moeten doen.
Los een opdracht in kleine stapjes op. Pak niet meteen het hele probleem aan. Een goed programma
schrijf je stap voor stap.
Noteer je programma op papier. Daar is in dit werkboek ruimte voor voorzien. Speel met een voorwerp
de verschillende commando's na. Zo haal je vast nog foutjes uit je programma.
Controleer je commando's goed op het display. Een onnozel typfoutje stuurt je programma in de war.
Test, test, test... Kijken of het werkt. Hou het display in de gaten. Als er iets misloopt weet je meteen
waar in het programma de fout zit. Pas je programma zo vaak aan als nodig.
Bekijk de instructies en de opdracht opnieuw. Voldoet je programma aan alle vereisten? Heb je iets
nieuws geleerd?
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aan de slag
De Pro-Bot is een robot, niet zomaar een speelgoedautootje dus. Er zit een computer in die je kan
programmeren om de Pro-Bot door jou bepaalde figuren te laten rijden. Er zitten zelfs sensoren op. Je
kan hem dus bijvoorbeeld laten starten als je in je handen klapt... eens je weet hoe je hem moet
programmeren. Dat gaan we nu leren.
In een programmeertaal is een programma een reeks
commando's die worden uitgevoerd in de volgorde die je
opgeeft. Met de Pro-Bot kun je eenvoudige programma's
maken met behulp van de vier pijlentoetsen. Maar je kan
ook heel uitgebreide en complexe programma's
opstellen met behulp van de overige toetsen op de ProBot.
Alle commando's worden op het display verkort
weergegeven. In dit werkboek gebruiken we dezelfde
afkortingen. Hiernaast vind je een overzicht.
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Eenvoudige commando's
In de standaardinstelling rijdt de Pro-Bot 25cm na een Fd (voorwaarts) of Bk-commando
(achterwaarts). De Pro-Bot draait standaard exact 90° links en rechts (Lt en Rt). Je zal merken dat hij
geen bochten maakt zoals een auto. Hij draait rond zijn middelpunt en legt daarbij geen afstand af.
Het geheugen van de Pro-Bot kan een programma van 200 commando's opslaan. Daar kun je dus al behoorlijk
complexe acties mee uitvoeren. Maar laten we beginnen met iets eenvoudig:
Met volgende commando's laat je de Pro-Bot een vierkant rijden met zijden van 25cm:
Fd - Rt - Fd - Rt - Fd - Rt - Fd - GO
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commando's aanpassen of verwijderen
Eén van de sterktes van de Pro-Bot is dat je het programma kan bekijken en aanpassen op het display.
Gebruik de pijltjestoetsen boven het display om door de lijst met commando's te scrollen.
Selecteer het commando waar je een nieuw commando
achter wil toevoegen. Tik het nieuwe commando in.
Om een commando te verwijderen selecteer je het
gewenste commando en drukt op 'Clear'. Om het hele
programma of individuele procedures te verwijderen
houd je de 'Clear'-toets 3 seconden ingedrukt. Kies dan
met de pijltjestoetsen de actie die je wil uitvoeren en
bevestig met 'Menu'.
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Tip
Je weet al dat je op 'GO' moet drukken om de ProBot een programma te laten uitvoeren. Als je de
Pro-Bot midden in een programma wil laten
stoppen druk je nog een keer op 'GO'.
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Digitale cijfers
In deze oefening leer je een eenvoudig programma schrijven waarbij je ook de rijafstand opgeeft.
Traceer met de Pro-Bot de cijfers 0 tot en met 9 zoals ze eruitzien op een digitale klok.
Korte zijden meten 6cm, lange zijden meten 12cm. Zo leer je de commando's 'Fd' en 'Bk' gebruiken in combinatie
met een afstand in cm. We gebruiken enkel rechte hoeken zodat je bij de Lt- en Rt-commando's geen hoekgrootte
hoeft op te geven.
Bedenk een oplossing in kleine stapjes en noteer de commando's die je wil gaan gebruiken onder de opgave. Het
startpunt van de Pro-Bot is aangeduid met een pijltje.

0. ........................................................................................................................................................................
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................................................
9. ........................................................................................................................................................................

tip
Vergelijk je programma ook eens met medeleerlingen. Misschien kan iemand de juiste trajecten afleggen met
minder commando's. Zuinig programmeren is ook een kunst.
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Herhalingslussen
Je hebt de Pro-Bot al wel eens een vierkant laten rijden. Daar had je acht commando's voor nodig. Dat
kan korter! Wat je eigenlijk wil is dat de Pro-Bot vooruit rijdt, 90° draait, en dat vier keer herhaalt. Dat
kan zo:
Rpt4[ - Fd - Rt - ] - GO

De commando's die je wil herhalen plaats je tussen Rpt[ en ]. Het getal onmiddellijk na Rpt[ bepaalt hoe vaak de
herhaling moet gebeuren. Opgelet: Als je geen waarde opgeeft voert de Pro-Bot je herhaling 255 keer uit!
Kan jij bedenken welke commando's je in de herhalingslus moet plaatsen om volgende figuren te programmeren?
Vergeet de lus niet te sluiten! Het pijltje geeft de startpositie aan.

Fig.1 .............................................................................................................
Fig.2 .............................................................................................................
Fig.3 .............................................................................................................

tip
Als de herhalingslus haar werk niet doet heb je
waarschijnlijk een commando teveel of te weinig
tussen de haakjes staan. Het kan helpen om op
de opgave het deel van het traject dat zich
herhaalt te markeren.
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doolhof
Je leerde al commandoreeksen opstellen en een herhalingslus programmeren. In deze opdracht moet
je beide vaardigheden combineren.
Op de figuur zie je een doolhof dat bestaat uit een combinatie van drie vierkanten. Het buitenste vierkant heeft
zijden van 12cm, het middelste heeft zijden van 8cm, de zijden van de kleinste meten 4cm.
Je programma (16 commando's volstaat) moet bestaan uit drie herhalingslussen met andere commando's er
tussenin.
Duid eerst op de tekening aan op welke delen van het
traject in een herhalingslus passen. Gebruik een andere
kleur om de tussentrajecten te markeren. Noteer je
programma hieronder in dezelfde kleuren.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Commando's toevoegen
Een bestaand programma kunnen aanpassen kan je vaak veel tijd en werk besparen. Probeer het
programma van de doolhof te bewerken zodat onderstaande figuur ontstaat. Twee lijntjes code
toevoegen volstaat!
Duid op de tekening aan op welke punten in het traject er
commando's moeten worden toegevoegd. Zoek in de
code van de vorige oefening die locaties en schrijf dan
hieronder het aangepaste programma. Omkring de
toegevoegde commando's.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Geneste herhalingslussen
Om je uit te leggen wat 'geneste herhaallussen' zijn moeten we even naar de les LO. Stel je voor dat je
leerkracht LO je gevraagd heeft rondjes te lopen en na elk afgewerkt rondje 10 sit-ups te doen. Je moet
4 rondjes lopen.
Dus... je loopt een rondje, doet 10 sit-ups. Je loopt je tweede rondje en doet weer 10 sit-ups... Je hebt het idee wel
door. Terug naar ons programmeerwerk dan. Stel je voor dat de Pro-Bot de commando's 'rondje_lopen' en 'sit_up'
kent. Je kan de 4 rondjes die je moet lopen in volgende herhalingslus zetten:
Rpt4[ - rondje_lopen1 - ]

De sit-ups kan je ook in een herhalingslus kwijt:
Rpt10[ - sit_up1 - ]

Deze twee acties kan je combineren door de ene lus in de andere te plaatsen. Dat noemen we 'geneste
herhalingslussen'. De geneste lus is gemarkeerd:
Rpt4[ - rondje_lopen1 - Rpt10[ - sit_up1 - ] - ]

Kan jij met bovenstaand programmeertrucje volgende trajecten programmeren? Het is weer een goed idee om op de
figuur de delen te markeren die in een herhalingslus kunnen geprogrammeerd worden. Voor geneste lussen heb je
meer dan 1 herhalingslus nodig. In je programma komt dus minstens 2 keer het 'Rpt'-commando voor.

Fig.1 .............................................................................................................
Fig.2 .............................................................................................................

tip
Probeer eens of je een korter programma kan
schrijven op een andere manier, eventueel zonder
geneste herhalingslussen. Lukt dat? Vergelijk met
je klasgenoten.
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Procedures
Je kan nu al werken met commando's, herhalingslussen en weet wat een programma is. Tijd om te
leren werken met procedures. Kort uitgelegd: Een procedure is een reeks commando's die een
specifieke taak uitvoeren. Door het oproepen van een procedure kan je die taak verkort
programmeren. De Pro-Bot kan tot 32 procedures opslaan in zijn geheugen.
Een voorbeeld: Als je Pro-Bot vaak een regelmatige zeshoek moet rijden zou het toch handig zijn als je daar niet
telkens de hele code voor moet schrijven. In dat geval kan je een procedure gebruiken. Probeer maar eens:
Proc38 - GO

Procedure 38 zit als voorbeeld standaard opgeslagen in je Pro-Bot, maar je kan natuurlijk ook zelf procedures
opstellen. Dat doe je als volgt.
Druk op 'Menu'
Scroll naar <New Proc> om een nieuwe procedure te maken (of <Edt Proc> om een bestaande te bewerken).
Druk op 'Menu' om je keuze te bevestigen.
Scroll om een procedurenummer te kiezen waarin je wil werken.
Druk op 'Menu' om je keuze te bevestigen.
Typ alle commando's die je in de procedure wil zetten.
Als je klaar bent druk je weer op 'Menu'.
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Ontvouwing van een kubus
In deze opdracht oefen je het opstellen en gebruiken van een procedure. Onderstaande figuur stelt de
ontvouwing van een kubus voor. Je merkt dat die bestaat uit 6 vierkanten. In zo'n geval is het zinvol
om daar een procedure voor op te stellen.
Er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden bij deze opdracht. Tekent je Pro-Bot het vierkant in de
procedure linksom of rechtsom? Dat zal mee bepalen welke startpunten je kan kiezen. Verder moet je bekijken hoe je
de Pro-Bot het snelst naar het startpunt voor het volgende vierkant krijgt. Duid op de figuur aan waar je de
procedures laat lopen en gebruik een andere kleur om verbindingstrajecten te markeren.
Stel eerst de procedure voor het vierkant op en noteer onder
welk nummer je de procedure opslaat: <proc.....>
................................................................................................
Schrijf nu het programma.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Niet moeilijk genoeg? Probeer dan maar eens een procedure te maken voor de lichtgrijze lijmlipjes. Daar zal eerst
wat teken- en meetwerk aan te pas komen. Kan je deze procedure ook mee in je programma verwerken?
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Sensoren en procedures
De Pro-Bot beschikt over een aanraakgevoelige sensor vooraan en achteraan, een geluidsensor en een
lichtsensor. Via het menu-item 'Sensors' kan je instellen welke sensoren geactiveerd zijn (bevestigen
met 'Menu'). Wat er moet gebeuren als zo'n sensor wordt geactiveerd zit ook in procedures.

Dat zullen we even uitproberen. We gaan procedure 33 bewerken. Die procedure bepaalt wat er gebeurt als de
voorste bumper wordt aangeraakt (dus als de Pro-Bot ergens tegenaan rijdt). Plaats volgende commando's in
procedure 33:
Bk10 - Lt90 - Fd10 - Rt90 - Fd10

Even testen: We programmeren de Pro-Bot om 50cm voorwaarts te rijden, maar zetten een hindernis op 25cm van
zijn startpunt.
Fd50 - GO

Je merkt dat de Pro-Bot aan zijn voorwaarts traject begint, maar zo gauw de bumper de hindernis raakt voert hij
procedure 33 uit. Daarna keert hij terug naar het commando dat onderbroken werd en maakt hij de
geprogrammeerde afstand (50cm voorwaarts) verder af.
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Start/Stop
Programmeer de Pro-Bot zodat hij 10 keer hetzelfde vierkant rijdt. Het traject voor het vierkant stop je
best in een procedure. Programmeer de achterste bumper zodat de Pro-Bot start als je hem een zetje
geeft en stopt als de voorste bumper iets raakt.
1. Maak in procedure 1 een programma voor het vierkant.
2. Pas procedure 34 aan zodat de Pro-Bot start bij activatie van de sensor (Fd1 volstaat).
3. Pas procedure 33 aan zodat de Pro-Bot stopt bij activatie van de sensor (Lees de tip hieronder).
4. Stel het hoofdprogramma samen.
5. Testen maar. Plaats een hindernis waar je wil. Als de Pro-Bot gestopt is zou hij terug moeten starten na een
tikje tegen zijn achterbumper.

Tip
Het zal je misschien nog niet opgevallen zijn,
maar de Pro-Bot kent geen stopcommando. Je
kan wel 'Pause' in een herhaallus plaatsen
zonder een aantal op te geven. Workaround :-)
Rpt[ - Pause - ]
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niet elke hoek is 90°
De Pro-Bot kan hoeken maken tot op de graad nauwkeurig. Dat doe je door achter het Lt of Rtcommando de grootte van de gewenste draaihoek op te geven. Om je Pro-Bot 90° links of rechts te
laten draaien hoef je achter het Rt of Lt-commando geen waarde op te geven, maar dat had je vast al
door ;-).
Laten we een parallellogram tekenen. Onderstaande parallellogram heeft een basis van 12cm en een schuine zijde
van 6cm. De scherpe hoek is 60°, de stompe hoek 120°. Het startpunt is aangegeven met een pijltje. Opgelet! In je
programma heb je de gele hoekgroottes nodig. Begrijp je waarom? Bespreek met een klasgenoot.

Schrijf je programma. Tip: Gebruik een herhalingslus.
......................................................................................
......................................................................................
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Hoeken en graden?
Het zou best kunnen dat je nog niet geleerd hebt hoe je hoeken moet meten, of dat de grootte van een
hoek wordt uitgedrukt in graden (°). Het diagram hieronder kan je helpen bij het berekenen of
schatten van hoekgroottes.
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