
Hoe je een auto maakt met DC-motoren en je het kunt programmeren door  

de tijd, snelheid en afstand te meten! 

Je leert...

Naam

LevelLevel
① Van A naar B22

Robot Programming Class
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Je hebt nodig

Studuino x 1

DC Motor x 2

Batterijhouder x 1

USB kabel x 1

★ Je hebt ook een liniaal of meetlint nodig! 

Halve kubus B x 6    Halve kubus C x 6

Driehoek (grijs) x 1 Wiel x 2   Ring x 2

What's a Motor?

Motors are used to turn electricity into movement. Open one up and you'll find the
magnets and coil that a motor uses to conduct electricity!

Motor

Gear

CoilMagnet

Gears transfer a motor's movement to the axle.

Axle

Two magnets will stick together. The

force that makes them stick together is 

called magnetism ,  and this force is 

generated when you run electricity

through a coil. This type of magnet is 

called an electromagnet, and it works

just like a regular magnet! A motor takes 

advantage of this sticking power to spin!

The gears inside of a DC Motor

transfer changes in the direction, 

speed, and power (also known as 

torque) of your motor!

While there are lots of different types 

of motors, the DC Motors you'll be 

using here are special because you

can change the direction and amount

of electricity to change how they spin!

A Disassembled Motor

Disassembled DC Motor

(switches)

(switches)

N attracts S

S attracts N

Electromagnet
Permanent 
Magnet

Permanent 
Magnet

The N and S poles of an electromagnet switch 
at the halfway point, which allows it to spin!
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You'll Need

Studuino x 1

DC Motor x 2

Battery Box x 1

USB Cable x 1

★ You'll also need a meter stick or tape measure!

Half B (Blue) x 6 Half C (Light Aqua) x 6

Triangle (Gray) x 1 Wheel x 2 O-ring x 2

Wat is een motor?

Motoren worden gebruikt om elektriciteit om te zetten in beweging. Open er eens eentje  en 
je vindt de magneten en spoel die een motor gebruikt om elektriciteit te geleiden. 

Motor

Tandwiel

SpoelMagneet

Tandwielen zetten de beweging van de motor om naar de as.

 As

Twee magneten kleven aan elkaar. De kracht 

die ze naar elkaar toe trekt noemen we 

magnetisme. Dit is een kracht die opgewekt 

kan worden door elektriciteit door een spoel te 

laten lopen. Dit type magneet wordt een 

elektromagneet genoemd en werkt net zoals 

een gewone magneet! Een motor gebruikt 

deze kracht om te kunnen draaien 

Een open motor

Een open DC Motor

 (schakeld)

 (schakeld)

N trekt naar S

S attracts N

Electromagnet
Permanente 
Magneet

Permanente 
Magneet

De N en Z-polen van een elektromagneet schakelen 
halverwege, waardoor hij kan draait

Hoewel er veel verschillende soorten 

motoren zijn, zijn de DC-motoren die je hier 

gebruikt speciaal, omdat je de richting en 

hoeveelheid elektriciteit kunt veranderen 

en daarmee beïnvloeden hoe ze draaien! 

Het tandwiel in een DC-motor zet de 

beweging, snelheid en kracht (of koppel) 

van je motor om! 
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6

5

4

7
1 2

1 2

1 2

1 2

Make sure it's inserted correctly!

M1M1

M2M2

M1M1M2M2

Put the O-ring on the Wheel and add it to the motor.

Put the O-ring on the Wheel and add it to the motor.

Connect parts 　  ,  　, and 　.

5

4

3

3

4

5

5

Connect motor      to M2 and motor      to M1.4

4

5

32 Verbind de kubussen Verbind deel        en     .

1

PC   Ventilator 

       Denk tijd 

Weet je hoe de motoren, in de voorbeelden, gebruikt worden?

Mobiele telefoon

De antwoorden staan op pagina19!

Een auto bouwen

1

2

1 2

1 2

Voeg de kubussen hieronder toe aan je Studuino basis.

1 2

  Studuino basis
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6

5

4

7
1 2

1 2

1 2

1 2

Zorg dat ze correct verbonden zijn!

M1M1

M2M2

M1M1M2M2

Zet de ring op het wiel en voeg het toe aan de motor.

Zet de ring op het wiel en voeg het toe aan de motor.

Verbind deel 　  ,  　, en 　.

5

4

3

3

4

5

5

Verbind de motor       met M2 en motor       met M1.4

4

5

32 Connect the blocks shown. Connect parts      and     .

1

PC Electric Fan Cell Phone

Do you know how motors are used in the items below?

Thinking TimeThinking Time

Find the answers on page 19!

Building a Car

1

2

1 2

1 2

Add the blocks shown to your Studuino Mount.

1 2

Studuino Mount
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It's time to set the speed of your motors!

Connect two 　　　　　　　　　      blocks and set the boxes to M1 and M2 .

Tick the box next to DC Motor connectors M1 and M2 under Port Settings.

The speed of both DC Motors will be set to 100.

The First Meter

You can change the speed and direction of a DC Motor by changing the amount 
or direction of the electricity you send to it! Now it's time to calculate how speed
and time affect the distance your car goes!

11

Set Your Ports1

Going Straight2

Click!

Click!

Click!

Click!

Drag

Drag

10

3

9

8 Verbind de kubussen

Voeg de batterijhouder toe en sluit hem aan op de voeding. Je bent klaar!

1 2

1

2

3

1 2

8

7

 Voeg deel       .78

Maak er twee

      en twee halve kubussen C aan deel       .7

Zorg dat ze correct verbonden zijn!

PowerStroom
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Het is tijd om de snelheid van je motoren in te stellen!

Verbind twee kubussen en zet de vakjes op M1 en M2.

De snelheid van de beide DC-motoren wordt gezet op 100.

De eerste meter

11

Je kunt de snelheid en richting van een DC-motor veranderen door de hoeveelheid en richting    

van de elektriciteit aan te passen die er doorheen gaat! Nu is het tijd om uit te rekenen hoe     

snelheid en tijd beïnvloeden hoe ver je auto komt! 

1      Stel de Poorten in

Vink het vakje naast de DC-motor verbindingen M1 en M2 aan onder Port Settings.

2      Rechtdoor gaan

Klik!

Klik!

Klik!

Klik!

Sleep

Sleep

10

3

9

8 Connect the blocks shown.

Add the Battery Box and plug it into the Power connector. Now you're finished!

1 2

1

2

3

1 2

8

7

 Add part      and two light aqua Half C blocks to part     .78

Make two!

o part     art     .7

Make sure it's inserted correctly!

PowerPower
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If you're having trouble...

Veers right Veers left

The left DC Motor (M1) is a little fast The right DC Motor (M2) is a little fast

Slow down motor M1 Slow down motor M2

Measuring DPS (distance per second)3
Your goal now is to get your car to travel 1 meter!

What kind of program do you think you'll need to make?

You won't find a block for your program that can set distances, but you

can set the number of seconds your motors will run!

First you'll need to measure how far your car can go in one second!

Every DC Motor is unique, which means that one of yours may run

slightly faster than the other and cause your car to veer left or right. 

If this happens, try changing the speed settings of your program!

Verander het getal in om de snelheid van je 

motoren te veranderen. Houdt in gedachten dat de motor niet werkt als de 

waarde die je kiest groter is dan 100 of als de waarde te klein is! 

緑 赤

Nu is het tijd om te bepalen in welke richting je de motoren wilt laten draaien!

Verbind twee blokken en zet de vakjes op M1 en M2.

Laten we kijken of het werkt! 

Gebruik een USB kabel om 

met de PC te verbinden en je 

programma op de robot te 

zetten. 

Zet de batterijhouder aan 

zodra je programma overgezet 

is en je auto zou in een rechte 

lijn moeten rijden!

Klik!

Klik!

Sleep

Sleep
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Gaat naar rechts Gaat naar links

   De linker DC-motor (M1) is te snel De rechter DC-motor (M2) is te snel

    Rem motor M1 af      Rem motor M2 af

3           APS meten (afstand per seconde)

Je doel is nu om de auto 1 meter te laten rijden.  

Wat voor programma moet je daarvoor maken? 

Er is geen blok voor je programma die afstanden in kan stellen, maar je kunt  wel 

instellen hoe lang je motor aanstaat. 

Eerst moet je meten hoe ver je auto komt in 1 seconde! 

Als je problemen hebt... 
Elke DC-motor is uniek, wat betekent dat één van de motoren iets sneller 

kan draaien  dan de ander en ervoor kan zorgen dat je auto naar links of 

rechts afwijkt. Als dit gebeurt, probeer dan de snelheidsinstellingen van je 

programma aan te passen! 

Change the number in     　　　　　　　　　　to change the speed of 

your motors. Keep in mind that your motor won't work if the value 

you choose is larger than 100 or if the value is too small!

緑 赤

Now it's time to decide which direction you want your motors to spin!

Connect two                                     blocks and set the boxes to M1 and M2.

Turn the Battery Box on

once your program has 

transferred and your car 

should go in a straight line!

Let's see if it worked! Use a 

USB cable to connect to 

your PC and transfer your 

program.

Click!

Click!

Drag

Drag



Verbind een 

blok.

In het tweede

blok, verandert in het vak         van

M1 in M2. Het programma zal je auto    

een seconde laten rijden voordat hij 

remt.

Het is meettijd! Gebruik een USB  

kabel om te verbinden met de PC 

en het programma op de auto te

zetten. 

Verbind een

blok

11 Programmeer je auto om een seconde te rijden en dan te stoppen!

22

Zodra je programma erop staat, kun je de USB kabel eruit halen en de batterijhouder 

aanzetten. 

Klik!

Klik!

Sleep

Sleep

Sleep

★ The type and strength of your 
batteries and differences 
between your DC Motors can 
affect how far your car travels.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0

ｃｍ

Use the ruler on this 
page and line up the 
0 with the center of 
your tires.

Turn your Battery 

Box on.

Now see how far 

your car traveled! 

The number it 

stopped at is its DPS!

You can press the Reset
button to make your car 
run again.

OnOff

ResetReset

33

44

55

Textbook

Textbook

9



Connect a 　　　　　 

block.

In the second                          

block, change the box in         from 

M1 to M2. This program will cause 

your car to run for one second 

before braking.

It's measurement time!

Use a USB cable to 

connect to your PC and

transfer your program.

Connect a              

block.

Program your car to run for one second and stop!11

22

Once your program has transferred, unplug the USB cable and turn the 

Battery Box on.

Click!

Click!

Drag

Drag

Drag

★ Het type en de sterkte van je
batterijen en de verschillen tussen
je DC-motoren kunnen
beïnvloeden hoe ver je auto rijdt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0

ｃｍ

Gebruik een liniaal of 

meetlint en zorg dat 

het midden van je wiel   

bij 0 komt te staan. 

Zet de batterijhouder 

aan.

Kijk nu hoe ver je auto 

gereden heeft! Het getal 

op de liniaal waar hij 

stopt, is zijn APS. 

Je kunt de reset knop 
indrukken   om je auto nog 
een keer te laten  rijden.

OnOff

ResetReset

33

44

55

 Lesboek

Lesboek

10
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In              seconde(n) rijdt de auto ｃｍ

ｃｍ１００

1

In           seconde(n) rijdt  de auto

★ Een meter is gelijk aan 100 cm.

★ Schrijf je APS hier!

Als je auto 10 cm in een seconde gereden heeft …

4          Met getallen aan de slag

In               seconde(n) rijdt de auto ｃｍ

ｃｍ１００

1 10

In               seconde(n) rijdt de auto

★ Schrijf je APS hier!

Als je auto___ cm gereden heeft in 1 seconde, hoe 
lang duurt het voordat hij 100 cm gereden heeft?

Dus hoe lang duurde het? 
Je krijgt 10 door de formule 100÷10 te gebruiken!

Voorbeeld

Nu je weet wat je APS is, is het tijd om te berekenen hoe lang het 

duurt om  1 meter te rijden! 

10

Set a block one meter from your starting point to use as your goal.

You win if your car brakes when it reaches the block!

Change the value in the     of the                    block.

Transfer your program and your car should travel one meter!

Travel Time

The Meter Challenge5

★ If you've missed the goal, give it another shot with new time and speed settings!

★ Once your program is finished, save it using the filename forward.

    Your teacher will tell you where to save it!

Goal Start

1 m
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In           second(s) my car travels ｃｍ

ｃｍ１００

1

In           second(s) my car travels

★ One meter equals 100 cm.

★ Write your DPS number here!

If your car traveled 10 cm in one second...

Crunching the Numbers4

In           second(s) my car travels ｃｍ

ｃｍ１００

1 10

In           second(s) my car travels

★ Write your DPS number here!

If your car traveled ___ cm in one second, how long 
should it take to travel 100 cm?

So how long did it take? 
You'll get 10 by using the formula 100÷10!

Example)

Now that you know your DPS it's time to calculate how long it 
should take your car to go one meter!

10

Zet een kubus een meter van je startpunt om als eindbestemming te gebruiken. 

Je wint als je auto remt als hij bij de kubus is! 

Verander de waarde in het    van het     blok.  Zet je 

programma op de auto en hij zou een meter moeten gaan rijden!

         Reistijd

5    De meter uitdaging

★ Als je het doel gemist hebt, kun je nog een poging wagen met nieuwe tijd- en snelheidsinstellingen.

★ Zodra je programma klaar is, sla het op onder de naam forward.

Je leraar vertelt je waar je het op moet slaan!

Doel Start

1 m
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Bochten maken

Klaar!

Sleep de onderste drie blokken terug naar het 
hoofdprogramma. Verwijder het overgebleven blok.

Splits de aangegeven blokken.

1   De juiste hoek vinden

Zoals te zien is in het programma hieronder, kun je je auto rechtsaf laten slaan door de 

rechtermotor stil te laten staan terwijl de linkermotor draait!

①

②

④

③

11

Sleep

Sleep

Sleep

★ If you've missed the goal, give it 
another shot with new time and 
speed settings! Save your 
program using the filename 

right turn when you're finished!

Place your car down with the right wheel on the ● and the left wheel on 
the ★. If you've programmed it correctly, your car should stop with its left 
wheel on the ★!

22
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Making Turns

Finished!

Drag the bottom three blocks back to
the main program. Delete the remaining block.

Separate the blocks shown.

Getting the Right Angle1
As shown in the program below, you can make your car turn right by 

keeping the right motor still while the left motor runs!

①

②

④

③

11

Drag

Drag

Drag

★ Als je het doel gemist hebt, kun je

nog een poging wagen met nieuwe

tijd –en  snelheidsinstellingen!

Als je klaar bent, sla je programma

op onder de naam bocht naar rechts.

Zet je auto neer met het rechterwiel op de ● en het linkerwiel op de ★. Als je het 
op de juiste manier geprogrammeerd hebt, zou je auto moeten stoppen met zijn 
linkerwiel op de ★!

22



Rechts om Links om

★ Zodra je programma klaar is, kun je het
opslaan onder de naam bocht naar links.

2     De andere kant op gaan

A l l e s  w a t  j e  n o d i g  h e b t  o m  j e  a u t o  

e e n  b o c h t  n a a r  l i n k s  t e  l a t e n   m a k e n  i s  

h e t  v o r i g e  p r o g r  a m m a  t e  g e b r u i k e n  e n  

h e t  v a k           t e  v e r a n d e r e n  n a a r  M 2 .  

N u  e e n s  k i j k e n  o f  h e t  w e r k t !

11

15

Set the                                   block to ccw.

Center Point

1

Open your "forward" program.11

22

Now you can adjust the time to make your car spin a full 180 degrees! 

If it doesn't work the first time, don't give up! Keep adjusting your time and 

speed values until it does and save your program as spin!

33

Spinning Around and Around

Turning Your Car Around

Set the time here!

Making your left and right wheels turn in opposite directions will make
your car spin in place.



Right turn Left turn

★ Once your program is finished, 
save it using the filename left turn!

Going the Other Way2
All you need to do to make your 
car turn left is use your previous
program and change the box 
shown in       to M2. Now let's see 
if it worked!

11

16
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Zet het  blok op ccw.

   Middelpunt

1

11 Open je "vooruit" programma.

22

Nu kun je de tijd instellen die nodig is om je auto een volle 180 graden te laten draaien! 

Als het de eerste keer niet werkt, niet opgeven! Blijf de tijd en snelheidswaarden 

aanpassen totdat hij doet wat hij moet doen en sla je programma op als Ronddraaien!

33

         Rond en rond gaan

Zet de tijd hier neer!

Je auto omdraaien
Door je linker en rechter wiel in tegengestelde richting te laten draaien zal je auto 
ronddraaien op zijn plek.  
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Het is nu tijd om de vooruit, bocht naar rechts, bocht naar links en ronddraaien programma’s  

te gebruiken die je gemaakt hebt en ze te combineren! 

Je beeldscherm zou er nu zoals op rechts uit    

moeten zien, als je het programma ronddraaien    

hebt geladen. De geladen programma’s hebben een 

blok bovenin.

1

  Alles samen brengen

Scripts importeren

11

22

Je kunt gebruik maken van de Import Script functie van de software om je programma’s te 

laden die je eerder hebt opgeslagen.

Klik New onder het File menu om  

een nieuw programma te openen.

Klik Import Scripts... onder het file 

menu. Kies het programma dat je wilt 

importeren en klik OK.

★ Het openen van een nieuw programma
zal alle andere programma’s afsluiten
die je al open hebt staan! Denk erom
dat je ze allemaal opslaat.

★ Vraag je leraar om hulp als je niet meer

weet waar je je programma hebt

opgeslagen
Klik!

Klik!

Klik!

Click the ▼ in the                          block and choose new...

Pick a name and type it in the 
window. Let's go with spin!

Connect the 

blocks to the 
                      block 
and your program 
will run them in 
order.

33

44

55

Use the same steps to 

import your                                                    

　　　　　 and 

programs. 

Name them forward, left,　

and right!

Click the ▼ in each 
block to choose a 
program.

Spin Forward

Turn left Turn right

forward

right

spin

left

Mix and match your blocks and see how your new program makes 
your car move!

66

Click!

Click!

Turn rightTurn left

Forward



18

Robot Programming Class

Now it's time to take the forward, right turn, left turn, and spin programs you've 

made and put them all together! 

Your screen should look like the picture to 

the right when you've loaded your spin 

program. The imported program will have a

                          block at the top.

1

Putting it All Together

Importing Scripts

11

22

You can use the Import Script function of the software to load programs you've 
saved before.

Click New under the File menu 
to open a new program.

Click Import Scripts... under the 
file menu. Choose the program 
you want to import and click OK.

★ Opening a new program will close 
any program you have open! 
Remember to save!

★ Ask your teacher for help if you can't 

remember where you saved your 

program.
Click!

Click!

Click!

Klik d e ▼ in het   blok en kies new...

Kies een naam en typ het in het 
balkje. Laten we rond gaan 
draaien! 

Verbind het 

blok met het 
blok en 

je programma draait ze 

in de juiste volgorde. 

33

44

55

te laden. 

Noem ze forward, left,　

en right!

Klik d e ▼ in ieder blok 
om een programma te 
kiezen. 

Spin Forward

Turn left Turn right

forward

right

spin

left

Mix je nieuwe blokken door elkaar om te zien hoe je nieuwe programma je 

auto  laat bewegen! 
66

Klik!

Klik!

Turn rightTurn left　　　　　 en 

Gebruik dezelfde stappen om 

je programma                Forward
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Met Functies Zonder functies

Functie Blokken
De 2 blokken die je gebruikt hebt in het laatste deel worden functie blokken genoemd.

Je kunt een blok                            gebruiken om elk                         blok met de-
zelfde naam te gebruiken. Deze blokken komen goed van pas als je hetzelfde pro-
gramma meerdere keren wilt gebruiken zonder je scherm helemaal vol te krijgen! 

Hoe ziet het er uit?
Dat zijn heel veel 
blokken...wat moest het 
programma ook alweer 
doen? 

Hoe ziet het er uit?
Kijk eens hoe schoon en geordend 
je werkruimte is!

Het wordt moeilijk om te 
zien welke aanpassingen 
je moet doen in je 
programma!

Er is niets beter dan een duidelijk programma als je aanpassingen 
wilt doen of het aan mensen wilt laten zien!

PC’s zitten vol met motoren  Zoals 
een ventilator om de PC koel 
houden of die de harde schijf 
laten draaien. 

Antwoorden

PC   Ventilator
Een ventilator heeft een motor 
die de bladen laten ronddraaien.

Mobiele telefoon
Mobiele telefoons hebben kleine    
micro motoren die je telefoon 
laten trillen als je gebeld wordt 
of een berichtje krijgt.
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