
 

Windenergie 

Je gaat leren over windturbines, hoe ze werken en hoe ze 
geoptimaliseerd kunnen worden. 

Ook ga je leren over digitale controlesystemen die de optimalisatie 
van windturbines kunnen ondersteunen. 

Je hebt nodig: 

● Fable robot  

● LEGO connector 

● PC met de Fable software daarop geïnstalleerd (download hier ) 

● Windmeter 

● Elektrische ventilator  

● LEGO om windturbine en windmeter te bouwen  

● Materiaal over windenergie (Engelstalig) 

● Materiaal over windenergie (Nederlandstalig) 

● Materiaal over duurzame  energie (Engelstalig) 

● Materiaal over duurzame energie (Nederlandstalig) 

 

Fable 

Eerst ga je de basisvaardigheden leren van het programmeren met Fable. 

● Open het Fable programma op de PC 

● Klik op de tab Actions 

● Pak een move to X:…Y:…  blok 

● Trek het naar het programmeervenster  

● Onder de tab Control, selecteer een wait in sec. blok 

● Plaats het onder het andere blok 

 

● Voeg een nieuw 
move to X:…Y:…  

1 

 

https://shaperobotics.com/en/download.html
https://shaperobotics.com/en/download.html
https://shaperobotics.com/en/download.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie


 

blok toe 

● Voeg een nieuw wait in sec. blok toe 

● Aan het einde van het move to X:…Y:… blok, staat on…. 

● In deze afbeelding staat hier FDA (en in de blokken staat NPA) 

● Controleer of de code correspondeert met de naam van jouw robot. Deze naam is te 
vinden boven de aan/uit knop. 

 
 

In de move to blokken staan enkele hoeken (angles). Dit zijn de hoeken waar de servo’s naartoe 
zullen bewegen. 

Je gaat deze hoeken nu aanpassen. Start met de X hoek. 

● Klik op de waarde in het bovenste move to blok. 

● Selecteer een hoek van 45 graden. 

● Klik vervolgens op de waarde in het onderste move to blok. 

● Selecteer een hoek van -45 graden. 

 

Test nu je code. 

Druk bovenin het scherm op de groene knop met de pijl.  

Wat gebeurt er? 
 

Herhaal de code 

Nu ga je een lus creëren met het repeat blok. Dit blok vindt je onder de tab Control 
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● Pak een repeat while blok bij het tab Control 

● Plaats de andere blokken in de inkeping 

● Vergelijk jouw code met de code hierbeneden 

● Test jouw code 

 

Vervolgens heb je een if…do blok nodig 

● Pak een repeat while true blok 

● Plaats een if…do blok in dit blok  

● Klik op de tab Senses 

● Selecteer een key pressed?  blok 

● Plaats dit achter de if 

● Selecteer “right” in het key pressed? blok 

● Vergelijk jouw code met de code hierbeneden. 

 

Als je nu op de Play/Stop knop of op de rechterpijltoets drukt, zul je zien dat er nog niets 
gebeurt. Je hebt nog meer code nodig. 

● Klik op de tab Actions  

● Pak een move to X:…Y:…  blok 

● Plaats dit onder het key pressed? blok 

● Zet de X: angle op -45 

● Selecteer de naam van jouw gewrichtsmodule bij on…  
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● Klik op de groene Play knop bovenin het scherm. 

● Druk op de rechterpijltoets op je toetsenbord. 

 

Het kan handig zijn om je if…do blok uit te breiden met een else. Dit doe je door op het kleine 
tandwieltje te klikken (hieronder weergegeven) en dan een else blok onder de if…do te plaatsen. 

 

 

Windturbine  

Nu je de basis van het programmeren hebt geleerd, is het tijd om je windturbine te bouwen.  

Begin met het lezen van het materiaal. Ga op zoek naar relevante informatie over de constructie 

van windturbines en de optimale omstandigheden waaronder ze werken. Gebruik deze informatie 

om Fable zo te bouwen dat er zoveel mogelijk wordt voldaan aan deze omstandigheden. Schrijf 

op waarom je Fable op deze manier bouwt. 

Plaats een LEGO connector op jouw Fable robot. Bouw vervolgens een windturbine met de 
inbegrepen LEGO stenen en verbind de turbine aan de robot. 

Nu moet je Fable programmeren om je windturbine te laten werken. Test je code. 

Is er iets wat je nog kan aanpassen om je opstelling te optimaliseren? 

Bespreek mogelijke uitdagingen – zowel milieu gerelateerd als maatschappelijk – van 
hernieuwbare energie. 
 

Evaluatie  

Om af te sluiten, geef je een korte presentatie over jouw opstelling en waarom je de windturbine 
op deze manier hebt gebouwd en geprogrammeerd. 

Vul het evaluatieformulier in. 
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