
 

SMART
POWER GIRLS

SMART
POWER GIRLS
Science & Robotics Team

prettysmartpowergirls.nl @prettysmartFLL

ROBOT 
Design, Strategie en Programma 

Beneluxfinale, 25 januari 2020, Breda 



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


Inhoud  

Pretty Smart POWER Girls 
Programmeren Onderzoeken Wetenschap Experimenteren Robotica 
Oosterweg 9a Noordhorn

website: prettysmartpowergirls.nl


Inhoud 2 
Pretty Smart POWER Girls	 2


Introductie 3 
Onze robot	 3

De starters zo makkelijk mogelijk maken	 3

Koersrijden	 4

State Machine	 4


Robot design 5 
De Robot Basis: XYBOT	 5

Attachments	 6

De attachments die we gebruiken	 6

Attachment 1 (start 1 en 2, Hijskraan en Bouwen)	 7

Attachment 2	 8


Strategie 9 
Overzicht	 9

Verdelen in starts	 10

Start 1	 11

Start 2	 12

Start 3	 13

Start 4	 14


Programmeren 15 
Uitdagingen voor dit seizoen	 15

Andere programmeertalen	 15

Starts	 16

Master Programma	 16

Start 1	 17

Start 2	 18

Start 3	 19

Start 4	 20

Koersrijden	 21

2

http://prettysmartpowergirls.nl


SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


Introductie 

Onze robot 
Net als de vorige twee seizoenen is onze robot gebaseerd op een box-robot. Een box-
robot is een soort van gesloten doos met daarin de EV3 steen, alle motors en de sensors. 
Wij gebruiken dit jaar een basis robot met zo klein mogelijk attachements die voor het 
echte werken met modellen moet zorgen. De attachments zijn gebouwd op een nieuwe 
bouwplaat van de SPIKE set, die is heel handig voor ons design! We gebruiken ook 
SPIKE wielen en SPIKE kleuren, want die vinden we gewoon heel erg leuk. En het maakt 
onze robot ook wat meer opvallend!


De basis hebben we afgekeken van 
FLLCasts.com en intussen behoorlijk 
aangepast aan wat wij van onze robot willen. 
Er zitten heel wat innovaties in!


Het belangrijkste wat we dit jaar voor onze 
robot wilde was dat hij klein moest zijn en veel 
minder onderdelen moest gebruiken dan vorig 
jaar. Toen hadden we echt veel te veel lego in 
de attachments zitten. We hadden toen wel 
Robot Design gewonnen op de regiofinale en 
de Beneluxfinale en de jury’s vonden het wel 
knap gebouwd, maar in Detroit lag de lat nog wat hoger en kregen we de tip om 
efficiënter met onze lego om te gaan.  Meer punten scoren per gebruikt blokje zeg maar.


De starters zo makkelijk mogelijk maken 

Dit jaar wilden we nog meer onze Starters / Technicians helpen. Het hele ontwerp en het 
programma is er op gericht om het hun zo makkelijk mogelijk te maken. Aan de tafel 
staan bij de wedstrijd is al moeilijk genoeg, dus alles wat het makkelijker en prettiger 
maakt is mooi meegenomen. Zo kunnen zij ook veel meer plezier hebben van de 
wedstrijden! 
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Koersrijden 

De belangrijkste innovatie van dit jaar is ons nieuwe MyBlock voor 
“koersrijden”. Met dat blok kunnen we een hoek opgeven in graden, 
draaisnelheid, afstand om te rijden en rijsnelheid. Die hoek is vast ten 
opzichte van de tafel. 0 graden is van Zuidmuur richting Noordmuur, 
en 90 graden is richting de Oostmuur. 

Dan kunnen we zeggen dat de robot op koers 9 rotaties op koers 90 
moet rijden. De robot draait dan eerst op zijn plek zodat hij naar het 
oosten staat en gaat dan (met de Gyro om recht te blijven rijden) 8 
rotaties naar voren.


Eigenlijk de techniek die boten en vliegtuigen ook gebruiken dus!


State Machine 
De afgelopen twee jaar gebruikten we een State Machine om te helpen met starten. We 
hadden een kleurensensor die automatisch herkende welk attachment op de robot zat en 
dan zelf het goede programma voor ons startte.


Dit jaar werken we wel met een Masterprogramma voor eenvoudig starten, maar nu met 
de buttons op de EV3 steen in plaats van kleurherkenning. De reden daarvoor is heel 
simpel: we hebben veel minder hulpstukken, en dan toch speciaal een sensor daarvoor 
gaan gebruiken is een beetje teveel van het goede. Dat past niet bij onze filosofie om het 
zo simpel mogelijk te houden allemaal. 

4



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


Robot design 
De Robot Basis: XYBOT 

De robotbasis heeft alle motors en sensors die we kunnen gebruiken voor de missies. We 
wilden een compacte basis. Ten eerste om te laten zien dat we ook echt wel een hele 
compacte robot kunnen bouwen, maar natuurlijk ook omdat het hebben van een kleine 
robot dit jaar beloond wordt met de extra punten voor de meeste missies. In de basis 
zitten 1 kleurensensor en een  gyro sensor. De kleurensensor zit onder de robot en 
worden gebruikt voor kleurdetectie. Dit jaar geen twee of drie kleurensensoren. Die 
gebruikten we eerdere jaren wel voor uitlijnen en lijnvinden, maar door ons nieuwe 
Koersrijden en veel meer gebruiken van de Gyro hebben we er niet meer zoveel nodig. De 
Gyro zit ergens aan de achterkant binnen in de box.


De grootste verschillen met vorig jaar:

• Nieuwe wielen (SPIKE)

• minder kleurensensors

• XY-vlak

• Veel kleiner en compacter

• Minder en simpeler attachments


Het belangrijkste onderdeel van onze robot is het XY-vlak aan de voorkant. Dat is een 
combinatie van twee attachments van vorig jaar: De heftruck (omhoog/omlaag) en de 
schuifarm (links/rechts). Bij het bekijken van de missie viel ons op dat bijna alle missie 
kunnen worden opgelost met een combinatie van die twee bewegingen. Heel simpel 
gezegd is het XY-vlak een schuifarm op een heftruck.


De basis heeft twee Large motors voor de wielen en twee Medium motors voor het XY-
vlak.


De SPIKE wielen zijn voor onze robot echt geweldig. Ze hebben een hard loopvlak met 
goede grip. Doordat het rubber rechtstreeks op de velg zit en er geen lucht in zit, 
vervormt de band niet en dat zorgt voor minder afwijkingen en een stabielere basis.




        Hefgedeelte XY-vlak	            	 	 Schuifgedeelte XY-vlak.           	        SPIKE-wiielen+Kleurensensor
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Attachments 

Om snel de robot om te kunnen bouwen tussen starts hebben we een aantal hulpstukken 
of attachments gemaakt die makkelijk en snel te plaatsen en verwijderen zijn. Ze zijn 
gebaseerd op de nieuwe lego-platen die in de SPIKE set zitten.




De attachments die we gebruiken 
We gebruiken dit jaar zo min mogelijk lego, en zo klein en eenvoudig mogelijke 
hulpstukken. Dat is een extra uitdaging die we ons zelf hebben opgelegd.


Het bevestigen en verwijderen van de attachments is zo ontworpen dat het snel en 
eenvoudig is voor onze starters. Dat scheelt hun een hoop stress aan de wedstrijdtafel. 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Attachment 1 (start 1 en 2, Hijskraan en Bouwen) 
Voor de eerste twee starts hebben we een hulpstuk dat de hijskraan kan bedienen  (M2) 
en het gebouw voor missie 12 en 13 (Ontwerp & bouw en Duurzaamheid upgrades). Voor 
M2 hebben we een haak die de kraan in positie kan draaien en een stokje om de hendel 
te bedienen zodat de lading zakt. Het gebouw duwen we simpel met het grote gele vlak 
op zijn plek.


ATTACHMENT 1 VOORKANT EN ACHTERKANT 

ZO ZIT HET OP DE ROBOT   BEVESTIGING OP DE ROBOT 

        HAAK VOOR DRAAIEN HIJSKRAAN 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Attachment 2 
Het rode hulpstuk is voor het Observatorium (M13) en Ontsnappingssnelheid (M11). We 
gebruiken een hamer voor het lanceren en een extra hulpstuk voor het draaien van het 
observatorium. Omdat de robot niet te hoog mag zijn (30cm) begin die geknakt en klap hij 
later uit. Na de missie blijft hij op de mat liggen.


ATTACHMENT 2 VOORKANT EN ACHTERKANT 

FLEXIBEL VLAKJE OM TEGEN OBJECTEN TE RIJDEN FUNCTIE VOOR OMDUWEN BALKEN M8 

ZO ZIT HIJ OP DE ROBOT  
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Strategie 
Overzicht 
We hebben de missies verdeeld in 4 starts die voor ons een logische combinatie van 
onderdelen zijn. Omdat ze vlak bij elkaar liggen, of omdat het gewoon handig uitkomt met 
heen (en weer) rijden.


Als alles gaat zoals we willen dan kunnen we een maximale score van 410 punten halen 
met deze strategie


We proberen om missies zo simpel mogelijk op te lossen. Dat doen we door:


- Zo min mogelijk te rijden en draaien

- Actieve (motorgestuurde) attachments te vermijden en in plaats daarvan passieve 

technieken te gebruiken

- Zo simpel mogelijk te programmeren

- Het gebruiksgemak voor de starters zo goed mogelijk te maken


Na onze Regiofinale hebben we besloten het onze starters nog wat makkelijker te maken 
door ervoor te zorgen dat de robot elke keer op precies de zelfde plek neergezet kan 
worden. Dat zorgt ervoor dat er minder vergissingen zijn en het starten ook wat minder 
nauwkeurig hoef omdat de software zelf corrigeert als het niet helemaal meteen goed 
stond.
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Verdelen in starts 

We hebben onze runs verdeeld in vier starts. De starts kunnen door ons flexibele 
masterprogramma in elke volgorde plaatsvinden. En we hebben ook keuze in welke we 
wel of niet doen, dat kunnen we tijdens de run bepalen. 


1. In de eerste start doen we de hijskraan. 

2. Daarna brengen we ons gebouw naar de cirkel vlakbij de kraan. 

3. Als derde doen we de missies aan de oostkant. 

4. Als laatste de brug, want daar blijven we uiteindelijk staan.


10



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


Start 1 

We proberen de missies M2-Hijskraan

Maximale deelscore: 20 + 15 + 15 (+ 10) = 60


Missie M1 - Ruimtereis 
Doel:  De aangehaakte blauwe unit laten zakken en op de andere blauwe unit in de cirkel 
zetten.

Oplossing: we rijden naar voren en duwen het blauwe blok op de mat de cirkel in. Dan 
gebruiken we een haak om de hijskraan aan de hefarm in positie te trekken. Tenslotte de 
hendel van het model gebruiken om het blok te laten zakken. En naar home rijden.
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Start 2 

Missies in deze start: M12-Ontwerp en Bouw en M13-Duurzaamheid Upgrades

Maximale deelscore: 110 (+ 5) + 30 (+ 5)  =150


Volgorde: M13 en M14 tegelijk, daarna wegdraaien en naar Home rijden


Mission M13-Ontwerp en Bouw  
Doel: Zoveel mogelijk levels tenminste gedeeltelijk in een cirkel plaatsen

Oplossing: We maken een soort van puzzel van de gebouwen en duwen die rustig een 
stukje naar voren totdat ze allemaal deels in de cirkel zijn. Omdat ze allemaal op de mat 
staan kan er geen overlap/bruggen zijn!


Mission M14-Duurzaamheid Upgrades 

Doel: Een upgrade-model op een stapel in een cirkel plaatsen. 

Oplossing: Op de stapels voor M13 doen we op drie blokken (van level 2) een upgrade. 
Zo tellen ze allemaal. Upgrades kunnen niet zorgen voor bruggen, dus daar is geen risico 
op puntverlies.
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Start 3 

Missies in deze start: M7-Schommel, M8-Veiligheid en M9-Lift

Maximale deelscore: 20 (+ 5) + 30 (+ 5) + 15 (+ 5) = 80 punten


Volgorde: Eerst M7, dan M8 en als laatste M9.

Koersrijden op de gyro naar de schommel, dan stukje terug en bocht achteruitraken om 
uit te lijnen tegen de zuidmuur. Dan rijden naar Veiligheid en met het XY vlak 3 balken 
omhalen. Stukje terug en Koersrijden naar de lift. Daarna Koersrijden terug naar Home


Missie M7-Schommel 
Doel: De schommel loslaten

Oplossing: Met een flexibel uitstekend stuk (door rubbers) tikken we de ondersteuning 
van de schommel weg zodat hij valt.


Missie M8-Veiligheid 
Doel: Sommige balken omduwen, maar het gebouw moet wel blijven staan (op alleen de 
blauwe balken)

Oplossing: we gebruiken uitsteeksels aan ons XY vlak om de balken om te duwen. Het 
lange uitsteeksel duwt de middelste twee om, en de korte doet er nog een. Op drie 
balken kan het gebouw nog heel stevig staan.


Missie M9-Lift 
Doel: De lift omduwen of in balans brengen

Oplossing: Met hetzelfde flexibele stuk als voor de schommel tikken we de lift om zodat 
het blauwe blok onder eindigt.
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Start 4 

Missies in deze start: M1-Verhoogde Plaatsen

Maximale deelscore: 20 (+ 5) + 15 + 15 = 60


Doel: De brug oprijden en proberen twee vlaggen omhoog te doen 

Oplossing: Koersrijden vanuit Launch, en dan rijden tot de lijn die naar de brug gaat. 
Daarna Koersrijden en achteruit de brug oprijden. Boven blokkeren we onze wielen om 
stevig te kunnen blijven staan


Daarna einde run, robot blijft staan tot de tijd om is en doet verder niets meer. 

14



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


Programmeren 
Dit jaar wilden we ook meer de nadruk leggen op solide programmeren, en ook bij het 
programmeren wilden we als uitgangspunt dat het resultaat voor onze starters zo 
makkelijk mogelijk moest zijn.


Voor onze programmeur betekende dat het ontwerpen van een nieuw masterprogramma. 
Dit jaar gebruiken we geen kleurcode op de attachments, dus er was een andere manier 
van starten nodig. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de het koppelen van starts aan 
de knoppen op de EV3


Daarnaast proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van onze Pretty Smart 
Ontwerp-principes:

- Programmeer zo simpel mogelijk

- Gebruik sensors alleen als het echt nodig is

- Gebruik MyBlocks als een stukje code vaak hergebruikt wordt EN als de leesbaarheid 

van het programma daardoor verbeterd.


Uitdagingen voor dit seizoen 

Dit seizoen hebben we on als doel gesteld dat we beter gebruik moeten maken van de 
Gyro-sensor en de missiemodellen en muren beter gebruiken om altijd precies de positie 
en richting van de robot te weten. Je hebt niets aan een fantastisch gebouwd hulpstuk als 
de robot niet op de goede plek komt om hem te gebruiken. 


We hebben vooral veel aandacht besteed aan

• Nauwkeurig rechtdoor rijden op de gyro

• Nauwkeurige draaien met Gyro (verbeteringen ten opzichte van vorig jaar)

• Een vast coördinatensysteem gebaseerd op een kompas (Koersrijden)


Het resultaat is dat onze robot op veel verschillende tafels uit de voeten kan, zonder 
aanpassingen in de code!


Andere programmeertalen 

We hebben er in het voorseizoen / off-season heel hard over nagedacht om dit jaar niet in 
EV3-G te gaan programmeren maar in een andere taal. Omdat SPIKE uit zou komen mag 
dat dit seizoen. 


In de zomervakantie heeft onze lead-programmer hard gestudeerd op Python, en we 
hebben daar ook flink mee geëxperimenteerd. Maar na vragen bij onze regiopartner over 
hoe ze dat zouden jureren, kregen we te horen dat ze bijvoorbeeld geen juryleden hadden 
die Python snapten. En omdat we dan niet wisten hoe ze ons dan zouden beoordelen 
hebben we toch maar gekozen voor de standaard-taal.
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Starts 

Normaal gebruiken we altijd een Jig om te starten. Maar dat is nu wat lastiger omdat je 
hem niet vast kan leggen in de hoek tegen de muren. En, om het onze starters makkelijk 
te maken, hebben we er nu voor gekozen om de robot steeds vanaf dezelfde plek en 
richting in Launch te laten starten. We zorgen ervoor dat onze software ook echt een 
hulp is voor het team. 


Aan het begin als het masterprogramma wordt opgestart dan bepaald de robot zijn 
oriëntatie en stelt hij de Gyro op nul. Daarna gebruiken we dat als referentie voor alle 
andere draaien met de gyro (absolute hoeken en richtingen).


Master Programma 

Dit programma bestuurt alle starts. Met de knoppen op de steen selecteren we welke 
start we gaan doen. Er is op zich niet een bepaalde verplichte volgorde zo, en we kunnen 
als we willen ook starts meer dan 1 keer doen.  We hebben alle starts in hun eigen 
MyBlock gezet en de robot weet zelf welk stukje gestart moet worden. Na een start wacht 
de robot tot we op de volgende knop drukken op de steen. Daardoor kunnen we rustig 
het volgende hulpstuk op de robot zetten en hoeven de starters niet zelf naar het goede 
programma te zoeken.


Om te zorgen dat de starter weet dat het Masterprogramma werkt hebben we wat 
feedback opties ingebouwd. Het Masterprogramma geeft met het lampje op de steen aan 
wat de status is (visuele feedback). Als een missie gestart is gaat het lampje continu 
oranje branden. Bij een fout gaat het rood knipperen.


Het Master Programma: 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Start 1 

Dit programma hoort bij eerste 
start. Daarin doen we de hijskraan. 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Start 2 

Programma voor gebouwen en upgrades.
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Start 3 

Schommel, Veiligheid en Lift 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Start 4 

Boven op de brug stoppen
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Koersrijden 

Koersrijden is de robot laten navigeren zoals je met een 
boot of vliegtuig zou doen. We gebruiken hoeken in 
graden net zoals op een kompas. Met nul graden is 
naar het noorden, 90 naar het oosten, 180 naar het 
zuiden en 270 naar het westen.


We kunnen zo bijvoorbeeld zeggen dat de robot 8 
rotaties moet rijden op koers 120 graden.


De robot draait dan eerst op de plaats naar de juiste 
richting (op de Gyro), maar nog wel wat grof (+/- 5 
graden).

Daarna doen we dat nog een keer, maar dan wat 
langzamer en nauwkeuriger (+/- 1 graad)


Dan gaat de robot met behulp van de Gyro zo recht 
mogelijk een bepaalde afstand rijden. Dat doen we met 
een zelfde soort routine als dat je voor lijnvolger zou 
gebruiken maar dan met de Gyro i plaats van een 
kleurensensor. 

21



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


 

22



SMARTPretty 
P.O.W.E.R. Girls

	 


	 


Notities: 
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