
 

HANDLEIDING FABLE

TwenSpace Enschede 



Fable is een robot systeem gemaakt voor het onderwijs om robotica en programmeren te leren. Er 
zijn veel voorbeeld projecten aanwezig die je kunt maken of je kunt natuurlijk je eigen project 
bedenken.  De voornaamste onderdelen van dit systeem is de ‘spinner’ (wielen) en ‘joint’ (arm) en 
diverse hulpstukken. Je kunt de Fable programmeren met blocky (scratch) of python.

AANSLUITEN FABLE

Hub (groene ronde schijfje, op foto rechts naast computer) is apparaat dat via de computer en 
bluetooth communiceert met de diverse Fable onderdelen. Hierbij is belangrijk dat de Hub en 
Fable onderdeel dezelfde kleur hebben zodat ze elkaar kunnen zien. De kleur van de hub kun je 
wijzigen door op de hub te drukken, op de arm door op de voorkant van de arm het Fable logo te 
drukken.

De arm heeft ook een USB aansluiting, deze wordt alleen gebruikt voor het opladen van de arm. 
Als de arm niet aanstaat  (kleine schakelaar op achterkant) kun je op logo drukken om snel te zien 
hoe vol de batterij is, waarbij groen is deze vol en rood leeg.

WORKSHOP DOOLHOF
In deze handleiding gaan we de “Joint” (=arm) gebruiken om een labyrint aan te sturen en zo op te 
lossen. 

Zet de onderdelen in elkaar, je hebt nodig : 

• laptop met fable software
• basisplaat
• joint
• tussenstuk
• doolhof
• bal voor in doolhof
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Start Fable software op je laptop en connect de arm met de Hub door
dezelfde kleur te selecteren. Check of ze elkaar zien door op de (i) te
drukken en of daar een Fable module bij staat. Als het goed is staat er 1
active module met de naam van de module.

Je kunt nu een programma maken. Als je deze klaar hebt kun je met de oranje play 
knop linksbovenin het programma starten en kijken of het goed werkt.  Als je hier 
weer op klikt stopt het programma.

We gaan de joint programmeren zodat we deze via het toetsenbord van de laptop kunnen 
besturen. Een eerste stap in het programmeren is dat je van te voren bedenkt wat je nodig hebt op
de oplossing te bouwen, dus wat heb je voor deze opdracht nodig. Denk hier even over na voordat 
je verder leest.

Voor deze opdracht moet je weten :
• Hoe lees je toetsenbord uit
• Hoe bestuur je de arm (met je toetsenbord)
• Hoe maak je een lus 

Hieronder vind je uitleg van de verschillende programmeer blokken die je nodig hebt voor deze 
opdracht. 

PROGRAMMEER BLOKKEN 

BLOK “MOVE TO”
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Met dit blok kun je de joint aansturen in welke positie deze moet gaan staan. Je geef dit aan in 
graden : 0 is recht, -90 de minimum en 90 de maximum. Als laatste invulveld geef je aan welke 
joint je wil laten bewegen, in dit voorbeeld dus “DQ7”.

BLOK “REPEAT FOREVER”

Normaal als je een opdracht uitvoert word alleen deze opdracht een keer gedaan. Als je een 
opdracht vaker wil herhalen heb je een ‘lus’ nodig, waarbinnen je de te herhalen opdracht(en) zet. 
In deze workshp willen we aan de hand van toetsenbord input de joint besturen, dus dit zijn dan 
de opdrachten die in de lus komen te staan. Dit willen we oneindig herhalen dus voor deze 
opdracht het je een oneindige lus nodig. 

Je zou ook een lus kunnen maken waarbij iets 4x herhaald word of alleen als aan een bepaalde 
voorwaarde word voldaan.

BLOK “IF THEN”

Naar nederlands vertaals “ALS - DAN”, dus als er aan een voorwaarde word voldaan bijvoorbeeld 
indrukken ‘up’ op toesenbord  dan verplaats joint X naar 10 graden. Op deze manier kun je een 
hele lijst opbouwen voor het afhandelen van alle toetsen. 

Je hebt nu alle informatie om zelf de doolhof oplosser te maken. Als je het programma voor de 
eerste  keer gebruikt test dan eerst zonder balletje, het kan zijn dat het balletje uit doolhof valt en 
niet meer terug te vinden is.

Er zijn verschillende manieren om een programma te maken, dus als je straks een iets ander 
resultaat heb en het werkt dan is dit ook prima. 

Succes met het programmeren!
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EXTRA UITDAGING

Er zijn nog veel meer blokken om je eigen programma te maken. Probeer ze uit en kijk wat ze 
doen. Als je met je muis 2 seconden boven een blokje stil staat krijge je uitleg van het betreffede 
blokje.

Mocht je al snel klaar zijn met de bovenstaande opdracht zou je jezelf uitdagen op deze extra 
opdrachten te doen. Mocht je hier niet uitkomen vraag een van de begeleiders om hints.

• Gebruikt 1 IF THEN ELSE conditie.
• Gebruik een variabelen X en Y en 1 opdrachtregel voor instellen van graden joint.

◦ Zorg er voor dat je niet te ver kunt buigen waardoor het balletje er uit valt.
• Je kunt ook een programma in programmeertaal Python maken, durf jij dit te doen?

TwenSpace Enschede 5 / 9



OPLOSSINGEN 

CODE OPLOSING 1 : 
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OPLOSSING EXTRA UITDAGING :
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SPECIFICATIES

FABLE JOINT (ARM)

• 2 XY motoren en sensors  
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FABLE SPINNER (WIELEN)

• 3 licht sensors
• 3 kleur sensors
• 3 afstands meters
• IR zender en ontvanger
• 2 motors voor de wielen

MEER INFORMATIE
Binnen de fable programmeer software zijn een aantal voorbeelden aanwezig, deze kun je bekijken
voor inspiratie. Hier is ook de optie boven in de  “Open Documentation”, waarmee een 
(engelstalige) PDF “Fable Getting started” word geopend.

Via site van Fable https://www.shaperobotics.com/ onder “Teachers Zone” staan veel 
verschillende voorbeelden.

Benodigde Software 
– downloaden via https://www.shaperobotics.com/download/
– Of voor windows via de microsoft app store installeren (onze voorkeur, krijg je automatich 
updates)

https://www.shaperobotics.com/workbench-content/workbench-content-1/

LICENTIE DIT DOCUMENT

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

Dit document is gemaakt door  “TwenSpace – Dave Borghuis”

In het kort samengevat mag je dit document kopiëren en wijzigen zolang je de maker “TwenSpace 
– Dave Borghuis” noemt. Voor details zie site van creativecommmens.org 

Heb je verbeteringen voor dit document neem dan contact op met technolab, email : 
technolabenschede@stotwente.nl of dave@twenspace.nl .
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