ROBOMIND EV3 EXPORT HANDLEIDING
VOOR WINDOWS COMPUTERS
Attentie: Op dit moment werkt de EV3 export alleen met Windows Desktop computers!
Om RoboMind programma’s te exporteren naar de Lego EV3 robot moet je het RoboMind Desktop programma
installereren op je computer. Ook heb je een bootable SD kaartje nodig voor de EV3. Daarna kan je jouw
programma’s exporteren naar de EV3 door deze met USB te verbinden met je computer, “export” te kiezen in
RoboMind en dan het EV3 export script te kiezen. Dit schrijft jouw RoboMind programma op de EV3 waarna je
robot klaar is voor de start!
De RoboMind export naar de EV3 maakt gebruik van de volgende MonoBrick software:
http://www.mopobrick.dk/
Deze handleiding beschrijft de installatie stappen in detail.

1. MAAK EEN BOOTABLE SD-KAARTJE VOOR JE LEGO EV3 ROBOT
Als eerste gaan we de EV3 voorbereiden voor RoboMind exports. Hiervoor maken we een bootable SD-kaart
die je in de EV3 kunt stoppen. Alle stappen om dit te doen worden beschreven op de volgende MonoBrick webpagina’s (in het Engels):
http://www.mopobrick.dk/guides/firmware-guides/mopobrickfirmwaresdcardwindows/
Voor de volledigheid herhalen we hieronder de belangrijkste stappen en plaatjes om dit te doen:
1) Download en installeer 7-Zip: http://www.7-zip.org/
2) Download en pak Win32 Disk Image uit: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
3) Download het laatste MonoBrick firmware “image” via de onderstaande download link. Wij

4)
5)
6)

7)

gebruikten de 512 MB download:
http://www.mopobrick.dk/?wpdmact=process&did=NDMuaG90bGluaw==
Plaats de Micro SD-kaart in de SD-kaartlezer van je computer
Unzip het MonoBrick firmware image met 7-Zip
Run Win32 DiskImager als beheerder (“administrator”)
 Selecteer de image-file die je net hebt uitgepakt
 Selecteer de SD-kaart en druk op schrijven (“write”)
Haal de SD-kaart uit je computer en stop deze er dan weer in

Als je dit gedaan hebt, zou je nu een “USB FAT drive”moeten zien.

2. BOOT DE EV3 MET DE NIEUWE FIRMWARE
Boot de MonoBrick firmware door deze eenvoudige stappen uit te voeren:
1) Haal de SD-kaart uit je computer en stop deze in het SD-slot van de EV3 (die nog uit staat)
2) Zet de EV3 nu aan en wacht tot je het rode lichtje en het MonoBrick logo ziet – heb hiervoor even geduld

3. MAAK EEN USB VERBINDING MET DE EV3
De MonoBrick firmware ondersteunt het RNDIS protocol. Dit betekent dat je EV3 zich gedraagd als een virtueel
Ethernet device. Het enige wat jij moet doen is een RNDIS driver op jouw computer installeren en daarna de
EV3 met je PC verbinden. Daarna kan je computer “praten” met de EV3.
Het IP-adres van de EV3 is 10.0.1.1
Al de noodzakelijke stappen om dit voor elkaar te krijgen worden hier beschreven (in het Engels):
http://www.mopobrick.dk/guides/firmware-guides/setting-up-a-usb-verbinding-for-use-met-mopobrickfirmware/ Voor de volledigheid herhalen we de belangrijkste stappen ook hieronder.
Doe het volgende om de RNDIS driver op de Windows computer te installeren:
1)
2)
3)
4)

Verbind de EV3 via een USB kabel met je computer
Update de USB driver (zie plaatjes hieronder)
Start/Reboot de EV3
Controleer dat het RNDIS/Ethernet Gadget device geïnstalleerd is

Het updating van de USB driver software wordt hieronder in de plaatjes getoond:

Als de driver goed geïnstalleerd is zou je met een “ping” op 10.0.1.1 antwoord moeten krijgen van de EV3:

Kijk voor extra instructies in sectie A.1 als de USB driver niet automatisch goed geïnstalleerd is.

4. DOWNLOAD EN INSTALLEER DE ROBOMIND DESKTOP SOFTWARE
Download en installeer de RoboMind Desktop Software:
http://robomind.net/nl/download.html

Volg de stappen zoals uitgelegd in de RoboMind Desktop installatie handleiding:
https://www.robomindacademy.com/site/pdfs/RoboMindDesktopInstallatieHandleiding.pdf

RoboMind is nu ook klaar om te gebruiken. Start RoboMind.

5. MAAK EEN ROBOMIND PROGRAMMA EN EXPORTEER HET NAAR DE EV3
Om een programma te kunnen exporteren naar de EV3 moeten we er natuurlijk eerst een maken in RoboMInd.
Hieronder een eenvoudig voorbeeld waarmee Robo een vierkantje rijdt:

Je kunt dit programma nu exporteren naar de EV3 door “exporteer” te kiezen in het menu. Kies vervolgens het
“EV3BotWindows.cs” target template. Je ziet dan ook extra opties die je in kunt stellen zoals “Motor steps
FORWARD”, “Motor steps TURN”, etc..
Die zijn nodig omdat Robo in een digitale wereld
leeft met exacte dimensies: vooruit is altijd precies
een hokje vooruit en rechts is altijd precies een
draai van 90 graden op de plek waar hij dan staat.
De EV3 robot “leeft” in de echte wereld waar niet
alles altijd precies hetzelfde is. Daarom moet je de
EV3 vertellen wat je met bijvoorbeeld vooruit nu
precies bedoelt als je van Robo’s wereld in de
wereld van de EV3 stapt.
In het plaatje hieronder wordt “vooruit(1)” in
Robo’s wereld bijvoorbeeld vertaald als 360
“motor steps forward” in de EV3 wereld. Je kunt
hier zelf kiezen wat voor jouw robot het beste
klopt.
Je ziet ook “Target file name” staan. Dat is de naam
van de map op de EV3 waar jouw programma zal
worden opgeslagen.

Druk op “ok” om je programma te vertalen en op te slaan op de EV3 robot.

6. VOER JE ROBOMIND PROGRAMMA UIT OP DE EV3
Kies in het “Main menu” via “Programs” het geëxporteerde RoboMind programma en druk op enter.

7. DANKWOORD
De MonoBrick firmware software wordt geschreven en onderhouden door Lars Jeppesen en Eners Søborg en is
gebaseerd op het software image van het LeJOS Team. Zonder hun inspanningen zou deze RoboMind – EV3
export niet mogelijk zijn geweest. Hartelijk dank hiervoor!

A.1 STEL DE USB VERBINDING MET DE EV3 HANDMATIG IN
Probeer de USB driver software met de hand te installeren als deze niet automatisch correct is geïnstalleerd
(zie ook: http://www.ev3dev.org/docs/tutorials/copnecting-to-de-internet-via-usb/?tabs-0=windows-7-8):
1) Zoek in de Device Manager naar jouw EV3 RNDIS device. Je vindt het meestal onder Network Adapters >
USB Edernet/RNDIS Gadget.

2) Dubbelklik en selecteer het “Drivers” tabblad. Klik op “Update driver…” om deze aan te passen.

3) Selecteer “Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken” (“browse my computer for driver software”).

4) Kies "Let me pick from a list of device drivers on my computer". Kies daarna "Network adapters" als het
device type en klik "Volgende" (“Next”).

5) Zet het vinkje uit bij “Show compatible hardware”. Kies daarna uit de lijst met fabrikanten (“Manufacturer
list”) “Microsoft Corporation” (kies “Microsoft” in Windows 8). Kies vervolgens “Remote NDIS Compatible
Device” in de Network Adapter lijst. Klik op volgende (“Next”).

6) Windows denkt nu dat we niet weten wat we doen, maar dat doen we natuurlijk wel. Klik daarom op “Ja”.

7) Kies “Sluiten” (“Close”) nadat de installatie is voltooid.
8) Test nu je verbinding met de EV3. Als “ping 10.0.1.1” werkt (je ziet “replies” in het cmd-window) weet je
dat je met success een verbinding hebt gemaakt tussen jouw computer en de EV3.

A.2 ROBOMIND COMMANDO’S DIE DE EV3 UIT KAN VOEREN
Niet alle RoboMind commando’s kunnen worden uitgevoerd door de EV3. “VerfWit” kan bijvoorbeeld niet
worden uitgevoerd door de EV3.
De EV3 herkent de volgende RoboMind commando’s:
Vooruit, achteruit, links, rechts, kopOfMunt, links/rechts/voorIsObstakel, links/rechts/voorIsVrij,
links/rechts/voorIsZwart/Wit.

A.3 ROBOMIND-EV3 VOOR PRO’S ;-)
Je kunt ook zelf uitmaken hoe RoboMind programma’s vertaald worden in EV3 programma’s en welke
parameters de gebruiker kan zetten bij de export. Pas hiervoor het bestaande export script aan (een C#
programma) aan of maake zelf een nieuw programma. Je kunt het export script hier vinden (op een windows
computer) here:
….\Program Files (x86)\RoboMind\export\templates\EV3BotWindows.cs

INPUT PARAMETERS
Input parameters worden als volgt gedefinieerd (staan aan het begin van het script):
* ${VAR_USER_INPUT}=USR_FWD_CM=15|Forward (cm)|INT
Het bovenstaande betekent dat de gebruiker de parameter USR_FWD_CM in kan stellen tijdens de export naar
de EV3, dat deze parametere aan de gebruiker getoond zal worden als “Forward (cm)”, en dat deze input van
het type Integer (INT) is. Op dezelfde manier kan je je eigen input parameters toevoegen aan het script.

ROBOMIND COMMANDS
Je kunt ook zelf de vertaling van RoboMind commando’s veranderen. In het script zie je bijvoorbeeld dat
linksIsVrij wordt gedefinieerd in de C# functie “bool leftIsClear(){...}”. Daar zie je dan dat dit is geïmplementeerd
door de robot eerst links te laten draaien, dan “frontIsClear()” aan te roepen en vervolgens terug te laten
draaien. Als je een Lego robot hebt gemaakt waarvan het hoofd kan draaien, dan zou je dit bijvoorbeeld ook
kunnen implementeren als moveHeadLeft-frontIsClear()-moveHeadForward() waarbij je een nieuwe functie
moveHeadLeft() maakt die het hoofd van de robot links laat draaien. Alles kan, zolang het een correct C#
programma is en alleen robot commando’s gebruikt die door de Monobrick.dll bibliotheek worden
ondersteund.

