Probot kennismaking

Plaatje Mei 2015-©-Tessa van Zadelhoff

Aan de onderkant zit de schakelaar om de Pro-Bot aan en uit te zetten.
Je programmeert de Pro-Bot door commando's in te voeren met de toetsen.
Experimenteer eerst een beetje: Druk rond GO een pijltjestoets in.
In het scherm zie je de commando's die je intoetst.
Je laat de Pro-Bot rijden en stoppen met de knop GO
Hieronder zie je een overzicht van de betekenissen van de toetsen:

Rpt[ ]

Fd

Forward

Vooruit

Bk

Back

Terug

Rt

Right turn

Draai naar rechts

Lt

Left turn

Draai naar links

Rpt

Repeat

Herhaal

Ps

Pause

Pauze

Pause

De Pro-Bot rijdt telkens een afstand van ongeveer 25 centimeter en draait met een hoek van 90 graden,
als je geen getallen intoetst.
Je programma debuggen:
Een commando tussenvoegen:
Verplaats de cursor met de dikke pijlen naast Menu naar de plaats waar je het commando in wilt
voegen en toets dan het commando in.
Een commando wissen:
Met Clear
Er zijn ook voorgeprogrammeerde programma’s.

Probeer maar eens Proc38, Proc39 of Proc40 en druk op GO
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Je toetst in

Probot Uitdagingen 1:
Vierkanten rijden

Je ziet

Rpt[

Main

4

Rpt4[

Laat de Pro-Bot een vierkant rijden.
Start met het herhaalcommando.
Geef aan hoe vaak de beweging herhaald moet worden,
Geef de beweging in en sluit af met een haakje.
Maak nu het vierkant groter. Hoe doe je dat?

Fd
Rt
]

]

Maak de zijden van het vierkant 10 cm.
Letters en cijfers tekenen
Draai de stifthouder naar links (UP) omhoog
Doe de dop van de stift en plaats hem in de houder.
Draai de houder naar rechts (DOWN) omlaag
Welke letter verschijnt er als je deze code invoert? Fd 12 - Bk 6 - Rt - Fd 12
Kun je een code bedenken waardoor de Pro-Bot een andere letter tekent?
Welk cijfer verschijnt er als je deze code invoert?
Fd 6 - Lt - Fd 6 - Rt - Bk 6 - Fd 6 - Lt - Fd 6 - Lt - Fd 6 - Lt - Fd 12
En met welk programma tekent de Pro-Bot het cijfer 5?
Kun je ook een ander cijfer tekenen?
Geometrische vormen tekenen:
een driehoek vijfhoek, zeshoek, achthoek, negenhoek, cirkel, rechthoek……
een ster met 6 punten en een ster met 5 punten.
een huis, gebouwen en voorwerpen.
Bouwen en rijden
Maak een garage voor de Pro-Bot. Zet de Pro-Bot op enige afstand van de garage en programmeer
hem zo dat hij zichzelf in de garage parkeert. Gebruik een liniaal en gradenboog om de afstanden en
hoeken van je parcours te meten.
Bouw een tunnel voor de Pro-Bot, programmeer hem zo dat hij door de tunnel heenrijdt.
Bouw met K’nex een constructie op de Pro-Bot. Zorg dat deze constructie stevig genoeg is om een
voorwerp te vervoeren of te verschuiven. Bedenk vooraf waar je constructie aan moet voldoen.
Geluid er bij
Ø Druk langer op Menu totdat je de
commando’s ziet
Ø Kies een Sound commando
Ø Druk op Menu
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Ingewikkelder
Een bloem tekenen:
Procedure 1 tekent een half bloemblad.
Procedure 2 tekent een heel bloemblad
Main (het hoofdprogramma) tekent de 6 bloembladen
Een nieuwe procedure maken:
Ø Druk op Menu
Ø Ga naar New Proc
Ø Druk op Menu
Ø Kies een nummer uit 1 t/m 32
Ø Druk op Menu
Ø Toets de commando’s in
Ø Druk op Menu
Verzin ingewikkeldere bloemen met meer bloemblaadjes
Je kunt Proc 1 t/m Proc 32 zelf invullen/veranderen
Oplossingen

want: 360 : aantal zijdes = hoek

Verdere uitwerking van de handleiding Mei 2015- Prodas21.nl-Tessa van Zadelhoff

Probot Uitdagingen 2:
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1. Werk de 10 vierhoeken op volgorde af volgens het pijltjesschema

10 vierhoeken
1 Vierkant groot
2 Vierkant klein
3 Rechthoek klein
4 Rechthoek lang
5 Rechthoek groot
6 Paralellogram groot
7 Paralellogram klein

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8 Ruit
9 Trapezium
10 Vlieger

Ø
Ø
Ø

Teken de vierhoek na
Zet de naam er naast
Meet elke lijn en schrijf de lengte in cm er naast
Meet elke hoek met een gradenboog
en zet bij elke hoek hoeveel graden hij is
Maak het programma op de Probot
Zet Probot op het tekenpapier
Denk na waar Probot moet starten
om op het papier te blijven
Test of Probot op het tekenpapier blijft.
Geef Probot een stift
Ø Draai de stifthouder naar links (UP) omhoog
Ø Doe de dop van de stift en plaats hem in de houder.
Ø Draai de houder naar rechts (DOWN) omlaag
Laat Probot de vorm tekenen
Haal de stift er uit en doe de dop er op
Controleer of de vorm in de tekening past

2. Bespreek de vragen
ü Welke overeenkomsten
en verschillen zie je?
ü Bij welk vierhoek kon je de
herhaaltoets niet gebruiken?
ü Welke vierhoek was het moeilijkst
te meten?
ü Kun jij in je tekeningen bij elke
vierhoek de omtrek zetten?
ü Bereken de oppervlakten van de
vierkanten en rechthoeken en zet de
antwoorden in je tekeningen.

Zo meet je hoeken met een gradenboog

3. Vergelijk je antwoorden met de
oplossingen in de envelop
4. Extra
Verzin andere figuren die Probot tekent:
• Driehoeken
• Veelhoeken
• Sterren
• Stralenkransen
• Letters Cijfers Pijlen
• Huizen Wegen Parcoursen
• …………..

Probot tekent vierhoeken Oplossingen
Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de vierhoeken?
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Bij het trapezium kon je geen herhaaltoets gebruiken?
Welk vierhoek was het moeilijkst te meten?

Kun jij bij elk vierhoek de omtrek zetten? Bereken de oppervlakten van de vierkanten en rechthoeken.
10 vierhoeken

lengte

Hoeken in graden

omtrek

Oppervlakte

1 Vierkant groot
2 Vierkant klein

20

90

4x20=80

20x20=400

10

90

4x10=40

10x10=100

3 Rechthoek klein
4 Rechthoek lang

20 10

90

2x(20+10)=60

20x10=200

28 10

90

2x(28+10)=76

28x10=280

5 Rechthoek groot
6 Paralellogram groot

30 20

90

2x(30+20)=100

30x20=600

23 15

75 105

2x(23+15)=76

7 Paralellogram klein
8 Ruit

23 7,5

75 105

2x(23+7,5)=61

17

70 110

4X17=68

14 22 22 26

75 105

14+44+26=84

14 22

100 60 100 100

2x(14+22)=72

9 Trapezium
10 Vlieger
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