
Laurens Valk 

en 
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• Uur 
• Dag 
• Weekend 
• Maand 



Wie zijn wij? 

 

Laurens Valk 

 

 

 

 

 

 

 

Student 
Werktuigbouwkunde 

 

Xander Soldaat 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure  
Architect 



Onderwerpen 

 Lego algemeen  

 Wat is Mindstorms? 

 Geschiedenis van Mindstorms 

 Wat kun je er mee bouwen? 

 Hoe kun er mee bouwen?  

 Het programmeren van de NXT 

 Wat zit er in een NXT? 

 Lego Computer Aided Design 

 Community 

 Boeken 



The Lego Group 

 Begon in 1934 met houten speelgoed 

 Komt van “Leg godt” – “play well” 

 1947 eerste plastic speeltjes 

 1949 eerste Lego blokjes 

 Lego maakt ook: 

 Speelgoed 

 Kleding 

 Computer spelletjes 

 Boeken…. 

 

 



Wat is Mindstorms? 
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Wat is Mindstorms? 



Geschiedenis van Mindstorms 



Wat kun je er mee bouwen? (1) 

 



Wat kun je er mee bouwen? (2) 



Wat kun je er mee bouwen? (3) 

 



Wat kun je er mee bouwen? (4) 

 



Wat kun je er mee bouwen? (5) 

 



Hoe kun er mee bouwen? 

• Bouwinstructies 

• Zelf bouwen 

 

• Met alleen de NXT set 

• Meerdere NXT sets 

• NXT met Lego Technic 

• NXT met basis Lego 

 

 

 



Hoe kun er mee bouwen? (2) 

• NXT brick 

• Motors 

• Sensoren 

• Lego (Technic) 

onderdelen 

 

 

• Onderdelen verkrijgbaar in Lego sets 

• Onderdelen los te koop 

 

 

 



Met noppen 
(With studs) 

Zonder noppen 

(Studless) 

Steviger in grote 

constructies 

Meer mogelijkheden 
in kleinere 
constructies 

Hoe kun er mee bouwen? (3) 



Programmeren van de NXT (1) 

 NXT-G 

 Grafisch programmeren met behulp van 

blokes en lijntjes 

 Standaard geleverd bij een NXT set 

 Laagdrempelig 

 Zeer geschikt voor kinderen 

 



Programmeren van de NXT (2) 

 ROBOTC 

 C-achtige programmeeromgeving 

 100x sneller dan NXT-G 

 Veel features zoals debugger, motor and 

sensor configuratie, etc 

 Moeilijker te leren 

 Niet gratis ($30) 

 

 



Programmeren van de NXT (3) 

 NXC/BrixCC 

 C-achtige programmeeromgeving 

 Gebruikt standaard of enhanced firmware 

 Gratis 

 Lejos 

 Java op je brick! 

 Zeer geavanceerde API 

 Gratis 

 



Wat zit er in een NXT? (1) 

1. Bluetooth module 

2. AT91SAM7s256 @ 

48 MHz 

3. Atmega8 @ 8MHz 

 

• 3 x Motor ports 

• 4 x Sensor ports 

• 1 x USB 



Lego Computer Aided Design 

 Documentatie: Foto, Film of CAD 

 3D model en/of bouwinstructies 

 

 Veel CAD tools beschikbaar 



Lego Computer Aided Design (2) 

 3D Model maken 

 Onderdelen tot model samenvoegen 

 

 Plaatjes genereren 

 Omzetten 3D model naar afbeelding 

 

 Bouwhandleiding maken 

 Afbeeldingen van bouwstappen combineren 

 

 

 



Lego Computer Aided Design (3) 



 



Lego Computer Aided Design (5) 



Community 

 Grote online Lego community 

 Lego User Groups (LUGs) 

 (Belug, LowLug) 

 

 Mindstorms communities 

 NXT Step 

 Mindboards 

 

 Talloze eigen websites met projecten 

 



Boeken 

 Veel Mindstorms boeken beschikbaar 

 Voor beginners 

 Voor meer “ervaren” gebruikers 

 

 Verschillende onderwerpen 

 Bouwen 

 Programmeren 

 Elektronica; “hacken” 

 Thema boeken 

 



NXT 2.0 Discovery Book 

 Gericht op beginnende „Mindstormers‟ 

 

 Programmeren vanaf de basis 

 

 Instructies voor 8 

robots, uit de 

NXT 2.0 set 

 

 85 uitdagingen 

 



Xander Soldaat 

http://mightor.wordpress.com/ 

mightor@gmail.com 

 

Laurens Valk 

http://www.laurensvalk.com/ 

laurensvalk@gmail.com 
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