
TI Innovator Rover 
De TI Innovator Rover klaarmaken voor gebruik.  
Updaten van de sketch op de TI Innovator HUB.  
Om de TI Innovator Rover te kunnen gebruiken moet 
de sketch op de TI Innovator HUB die verbonden 
moet worden met de Rover de meest recente versie 
zijn. Om dit te controleren en eventueel te updaten is 
het noodzakelijk om het update programma en de 
laatste versie van de sketch te downloaden.  
 
 
Het update programma kan je hier downloaden :  
https://education.ti.com/en/software/details/en/EFD1D3762FE941FAA21E774D8520AEF0/TI-
Innovator_Hub_Update_SW  

De laatste versie sketch kan je hier downloaden : 
https://education.ti.com/af/software/details/en/6DFDA25B4E12425F928D208950E7D78D/TI-
Innovator_Sketch?sc_lang=nl-BE 

Eerst en vooral verbind je je rekenmachine met de HUB en ga je na welke versie hierop geïnstalleerd 
is, bij de TI Nspire kan je de versie controleren door te gaan naar instellingen en dan TI Innovator 
HUB in het menu te kiezen. Het versie nr van de sketch verschijnt nu op het beeldscherm. Is de versie 
lager dan de recent beschikbare versie dan is het best om overgaan tot updaten.  

 

 
Figuur 1 : versie controleren van de HUB 

 

De volledige procedure om de sketch te updaten wordt in detail besproken in dit tutorial 
filmpje : https://youtu.be/XXVCN9uAjiE 
 

  



 

De TI Innovator HUB verbinden met de Rover.  
De HUB is op eenvoudige wijze te 
verbinden met de Rover.  
 
1) Verbind de platte grijze kabel die 
bijgeleverd is bij de Rover met de 
breadboard aansluiting van de TI Innovator 
HUB. LET ER WEL OP dat de RODE kabel die 
hierbij aanwezig is verbonden is met de 5V 
aansluiting op de Innovator HUB.  
 
2) Schuif de TI Innovator HUB voorzichtig in 
de Rover en verbind de andere kant van de 
grijze kabel met de connector. Er is een uitsparing in de connector voorzien zodat je deze niet 
verkeerd kan steken, om de connectie te garanderen zet je de connector vast met de 2 zwarte 
hendels.  
 
3) Sluit de I²C kabel aan op de Rover (links van de grijze kabel) en leid de kabel via de aanwezige clips 
op de rover via de rechterkant naar de I²C poort van de HUB.  

4) Sluit de korte USB kabel aan op je rekenmachine met kant A en leg deze op de daarvoor voorziene 
plaats. Bevestig je rekenmachine door de klemmen op te tillen en te draaien met de tekst die 
verwijst naar de versie van je rekenmachine naar de rekenmachine toe. Als je loslaat zullen de 
klemmen dan zakken en zo je rekenmachine vasthouden.  

5) Sluit de B kant van de USB kabel aan op de HUB.  

Animaties die deze verbindingen visueel aantonen kan je hier bekijken : 
https://education.ti.com/nl/product-resources/getting-started-with-rover  

Alle verbindingen zijn gemaakt, je TI Innovator Rover, HUB en calculator zijn klaar om samen te 
werken om de Rover aan te sturen.  
 
TIP : Zorg er wel voor dat de batterijen van je rekenmachine en de batterijen van de Rover voldoende 
zijn opgeladen door voor je begint deze eerst te verbinden met de lader.  
 

Het opzetten van de Rover kan je ook volgen door middel van het volgende 
instructiefilmpje. Tijdens dit filmpje worden ook de elementen waaruit de rover bestaat 
aangeduid en kort verklaard. link : https://youtu.be/WrZAhkWI-5E  



Eerste kennismaking met de TI Innovator Rover.  
Het eerste wat we met de TI Innovator Rover zullen doen is deze een bepaalde afstand rechtdoor 
laten rijden. Om dit te verwezenlijken starten we met een nieuw programma te programmeren. Dit 
doen we door volgende stappen te doorlopen.  
 
Op de TI Nspire in het hoofdmenu kiezen voor 1 : NIEUW, uit de keuzelijst kiezen we 9 : 
PROGRAMMA-EDITOR TOEVOEGEN en dan in het submenu 1: NIEUW .  

  
 
Bij NAAM : vul je de naam van de programma in bijvoorbeeld rover1  
Bij TYPE : staat standaard Programma dat is OK   
Voorlopig gebruiken we geen bibliotheken dus bij BIBLIOTHEEKTOEGANG : Geen is ook OK.  
We bevestigen door op OK te klikken en krijgen een blanco basisprogramma.  

  
Figuur 2: Een eerste programma, Het programmeer MENU 

De cursor staat te knipperen tussen Prgm en EndPrgrm, hier moeten we de instructies die de 
rekenmachine naar de HUB zal sturen en die de HUB naar de Rover zal sturen tussen plaatsen.  

Het programma maken kan door gebruik te maken van het menu om instructies rechtstreeks toe te 
voegen in plaats van deze te typen. Dit menu zullen we altijd raadplegen via de knop MENU en dan 
te kiezen voor 8: HUB. Hier bevinden zich alle instructies die je nodig hebt voor de HUB en Rover te 
programmeren.  
 
Als je met de Rover werkt moet je deze eerst initialiseren, deze lijn code plaats je eerst via MENU -> 
8: HUB -> 7 : Rover (RV) -> 8 : Send “CONNECT RV” 



Na deze lijn kan je beginnen met het sturen van instructies die de Rover doet rijden. Alle instructies 
die met rijden te maken hebben zitten onder 1 submenu in de bibliotheek met instructies. We 
beginnen met voorwaarts rijden.  

Deze instructie bereiken we via de knop MENU en dan 8: HUB -> 7 : Rover(RV) -> 1 : Drive RV -> 1 : 
FORWARD  

  
Figuur 3: Het ROVER en DRIVE RV menu 

Het nu gemaakte programma zal reeds werken en bevat enkel 2 lijnen zelf toegevoegde code. Je 
programma ziet er nu als volgt uit.  

 
Figuur 4 : Je eerste rover programma 

Je zal merken dat de cursor nog knippert na het woord FORWARD en niet klaar staat op de volgende 
lijn om een nieuwe lijn toe te voegen, dit is omdat je aan deze instructie nog extra informatie kan 
meegeven. Zet je niets dan zal de robot een standaard afstand vooruit rijden aan een standaard 
snelheid. 

We kunnen het programma nu uitvoeren.  
Eerst kiezen we ervoor om ons programma op te slaan door gelijktijdig CTRL en S in te tikken. We 
krijgen nu het menu om op te slaan. Je kiest de locatie en de naam van het programma en bevestigd 
door op de knop opslaan te duwen.  
 
Controleren of het programma correct is doe je door gelijktijdig CTRL en R in te tikken. Het 
programma zal nu gecontroleerd worden op fouten, indien die er zijn krijg je een melding. Zijn de 
fouten er niet opent een nieuw tabblad op je rekenmachine met de volgende lijn.  



 
Figuur 5 : Het tabblad met de programmaoproep 

Duw je nu op ENTER voer je het programma uit en zal je vaststellen dat je Rover vooruit zal rijden.  

Meet eens de afstand en verander nadien de lijn Send “RV FORWARD” naar Send “RV FORWARD 2”  
Sla opnieuw op en laat het programma opnieuw compileren en uitvoeren en kijk hoever de Rover  nu 
zal rijden.  
 
Hieruit kunnen we afleiden wat de betekenis is van de ingevulde 2.  
Is dit … 
 
2cm  
2 inch  
2 keer de standaard afstand van 10cm.  
 

Het tutorial filmpje dat dit eerste programma bespreekt kan je hier bekijken : 
https://youtu.be/Eb42Bus-0Ik  

Test ook eens volgende commando’s uit, je kan ze via dezelfde manier als FORWARD toevoegen.  
 
- BACKWARD  
- LEFT  
- RIGHT  
 
Hoeveel graden draait de robot bij het gebruiken van de instructies LEFT of RIGHT als je er geen extra 
argument aan toevoegt ?  
 
………………..° 

Je merkt dus dat zonder toevoegen van argumenten de robot standaard bewegingen maakt. Je kan 
nu meerdere lijnen gebruiken om de robot bijvoorbeeld een RECHTHOEK, VIERKANT, … te laten 
rijden. Probeer het gerust eens uit. Ook andere vormen zoals DRIEHOEK, STER, … zijn mogelijk. 
 
Aan LEFT en RIGHT kan je namelijk ook een getal meegeven met daaraan gekoppeld een eenheid. De 
mogelijkheden zijn … DEGREES , … RADIANS , … GRADIANS. Deze eenheden kan je automatisch 
plaatsen via de knop MENU en dan 8 : HUB -> 7 : ROVER (RV) -> 3 : RV SETTINGS en dan de keuze 
uit A : DEGREES of B : RADIANS of C : GRADS 
 



Extra argumenten SPEED, TIME, DISTANCE.  
De te rijden afstand van de rover kan je niet enkel aanpassen door een getal mee te geven aan de 
instructie, je kan naast de afstand ook de parameter snelheid of tijd dat de rover rijdt aanpassen.  

Extra argumenten kan je toevoegen via het rover menu maar in plaats voor het kiezen van het menu 
1: DRIVE RV moet je nu kiezen voor het menu 3: RV Settings. In dit menu heb je nu de keuze om 
bijvoorbeeld aan de instructie FORWARD een extra parameter toe te voegen. Je hebt de keuze uit.  
 
1: SPEED  
2 : TIME  
3 : DISTANCE  

 
Figuur 6 : Het Menu RV SETTINGS 

In hetzelfde menu kan je ook eenheden vinden. 

Let er wel op dat je de 3 argumenten niet gelijktijdig kan meegeven als deze in conflict komen met 
elkaar. Dit omdat de leer van de eenparig rechtlijnige beweging steeds geldig moet blijven.  
 
Je kan bijvoorbeeld niet kiezen voor 1m rijden voor een tijd van 1seconde aan een snelheid van 2m/s 
want de eerste argumenten geven automatisch aan dat je een snelheid wenst van 1m/s. Je kan ook 
niet alle snelheden kiezen want de rover heeft een bepaalde maximum- en minimumsnelheid die hij 
kan halen. Uit datagegevens van de Rover blijkt dat de standaardsnelheid gelijk is aan 0,2m/s, de 
maximumsnelheid gelijk is aan 0,23m/s en de minimumsnelheid gelijk is aan 0,14m/s 

In dit filmpje kan je de theorie van de eenparig rechtlijnige beweging nog eens bekijken :  
https://youtu.be/2w0PUxwF3I8 

 

In dit filmpje wordt de code van het ERB experiment verder toegelicht :  
https://youtu.be/dSMOr5BV7cU  

Je kan nu volgende zaken eens uitproberen :  

- Een afstand van 50cm rijden zonder afstand als argument te gebruiken.  
- De rover 3 seconden te laten rijden zonder tijd als argument te gebruiken 
- De rover aan een snelheid van 0,15m/s te laten rijden zonder snelheid als argument te 

gebruiken 



Ééndimensionale random drive  
Nu we weten dat we de robot vooruit en achteruit kunnen doen rijden en hieraan een tijd, afstand of 
snelheid aan kunnen koppelen (standaard of zelf ingesteld) zijn er verschillende ééndimensionale 
random drive mogelijkheden. 

Laten we het eenvoudig houden en in een eerste programma de Rover random random vooruit of 
achteruit laten rijden voor een bepaalde afstand door gebruik te maken van de FORWARD en 
BACKWARD instructie met de standaard grid als te rijden afstand.  

Met de eenvoudige instructie (functie) rand() krijgen we een getal dat minimaal gelijk is aan 0 en 
maximaal gelijk is aan 1. In de praktijk zal 0 en 1 echter niet veel voorkomen. We gaan dit gebied 
mooi in 2 delen verdelen, als het getal onder 0,5 is dan moet de rover vooruit rijden en in het andere 
geval moet de rover achteruit rijden. We moeten dus werken met de IF ELSE structuur.  

 
Om ervoor te zorgen dat het programma niet blijft lopen tot in het oneindige gebruiken we deze keer 
een for lus die 10 keer de rover iets zal laten doen. Het kan voorkomen dat de rover 10 keer vooruit 
zal rijden of 10 keer achteruit na elkaar maar de kans is klein, de kans is groter dat de Rover vooruit 
en achteruit afwisselt.  

Het programma zal er als volgt uitzien.  

 
Figuur 7 : Random drive 

Het is ook mogelijk om gehele getallen te genereren tussen een bepaald bereik. Dit doe je met 
randInt(getal1,getal2) waarbij getal1 de kleinst mogelijke waarde is en getal 2 de groots mogelijke 
waarde. Omdat deze getallen pseudo random zijn is het best om eerst een seed te gebruiken. Dit is 
een getal dat de gebruiker bijvoorbeeld zelf kan invoeren Probeer met randint() nu ook de afstand 
dat de rover vooruit of achteruit zal rijden aan te passen.  

 
Figuur 8 : Het resultaat van randInt() 

 

 



Tweedimensionale random drive  
Bij de tweedimensionale drive moet de robot niet enkel vooruit of achteruit kunnen maar ook naar 
boven of beneden. Je hebt dus een programma nodig dat de 4 standaard instructies random door 
elkaar gebruikt. Dit is eenvoudiger uit te voeren met randInt(). 
We genereren een getal tussen 1 en 4. Op basis van dat getal gaan we de instructie kiezen.  

1 : rover vooruit  
2 : rover naar links  
3 : rover naar rechts  
4 : rover achteruit.  

Om een volledig traject af te leggen laten we de rover 30 willekeurige bewegingen uitvoeren, dit 
doen we terug met de for lus. We krijgen uiteindelijk het volgende programma door gebruik te 
maken van if else controlestructuren  

 

 
Figuur 9 : Tweedimensionale random walk 

De Wait3 instructie dient ervoor om de rover tijd te geven de instructies uit te voeren en ook om het 
effect van de instructies duidelijk waar te nemen.  

Bij de rover moet je erop letten dat de instructies die de rekenmachine naar de HUB stuurt direct 
door de rover worden ontvangen en in een geheugen geplaatst, de rekenmachine kan dus veel 
sneller klaar zijn met het programma dan de rover.  

  



Methode 2 : De rover programmeren aan de hand van coördinaten. 
De TI Innovator Rover is in staat om zijn positie te onthouden en op basis van deze positie zelf te 
bepalen hoe hij moet draaien en vooruit rijden om naar een bepaalde coördinaat te rijden. Je zou 
kunnen zeggen dat hij een GPS heeft en jij enkel moet zeggen wat de bestemming is.  
 
De Rover doet dit door te starten op een gekend punt (0,0) gericht richting het spreekwoordelijke 
Oosten (de positieve X-as). Eens de Rover zo staat (op de STEM mat staat een afbeelding van de  
Rover getekend) kan hij van daaruit naar elke coördinaat. Het standaard raster die de Rover hiervoor 
gebruikt rekent 10cm als 1 eenheid. Het coördinaat (1,0) is dus 10cm rechtdoor ten opzichte van de 
oorsprong.  

De Rover is in staat om zowel te werken met cartesiaanse coördinaten als met poolcoördinaten.  
Voor cartesiaanse coördinaten gebruiken we uit het menu 1: Drive RV instructie 8 : TO XY 
Voor polaire coördinaten gebruiken we uit hetzelfde menu 1: Drive RV instructie 9 : TO POLAR  
en om de rover in een bepaalde richting te wijzen gebruiken in ditzelfde menu A : TO ANGLE 

We gaan ons vandaag verder toespitsen op de cartesiaanse coördinaten door het volgende 
programma te schrijven. In een nieuw programma met de naam coordinaatrover schrijven we het 
volgende als code.  

 
Figuur 10 : Werken met carthesiaans assenstelsel 

de instructie Request (MENU 6 : I/0 3 : REQUEST)  vraagt aan de gebruiker informatie, in dit geval 
een getal op te geven voor de x-coördinaat en een getal voor de y-coördinaat. 
De instructie Tekst (MENU 6 : I/O 5 : TEXT) is handig om de robot even te laten wachten, een 
tekstbox zal op het scherm van de rekenmachine staan en pas verdwijnen na het indrukken van 
enter.   
 
De instructie Send “RV TO ANGLE 0” is enkel toegevoegd om de Rover op het einde van het 
programma na terugkeer naar de oorsprong terug in de juiste startpositie te richten. Dit doet de 
robot door zijn ingebouwd compas (gyroscoop) die meet welke hoek hij gemaakt heeft ten opzichte 
van de referentiehoek 0°  

Het filmpje dat de uitwerking van de code bespreekt kan je hier raadplegen :  
https://youtu.be/h9cgRWzrvHU  
Het filmpje dat de code tot in detail bespreekt kan je hier raadplegen :  
https://youtu.be/3AzZz5zLZuE   



De Rover random laten rijden.naar coordinaten  
Nu de Rover via de instructie RV TO XY naar een coördinaat kan gestuurd worden is het zeer 
eenvoudig om random natuurlijke getallen te gebruiken om de rover willekeurige patronen te laten 
rijden. We hoeven het willekeurige getal x en het willekeurige getal y meegeven als argument.  

 
De bewegingsruimte van de Rover beperken.  
Er zijn 2 methodes die de bewegingsruimte van de robot kunnen beperken tijdens het random rijden. 
Enerzijds is het mogelijk om het coördinaat te beperken tot een maximale x waarde en y waarde. 
Anderzijds is het mogelijk om de rover in een omheind gebied te laten rijden en gebruik te maken 
van de ultrasoonsensor om ervoor te zorgen dat hij niet te dicht bij de omheining komt.  

 
Het meten van de afstand met de ULTRASOONsensor.  
De Rover is standaard uitgerust met een ultrasoonsensor, zo is hij in staat om tijdens het vooruit 
rijden te kijken of er een object in de buurt is (voor zich uit). We zullen eerst een klein 
testprogramma gebruiken om de data van de ultrasoonsensor te bekijken zonder dat we instructies 
geven om vooruit te rijden.  

Hiervoor maken we eerst een programma afstand aan, zoals eerder al aangegeven krijg je dan een 
blanco blad Altijd als we de rover gebruiken moeten we als eerste instructie connecteren. Dit doen 
we door in het menu HUB te kiezen voor het Rover menu en dan het commando Send “CONNECT 
RV” te kiezen. Pas na deze instructie kunnen we aan de slag met het eigenlijke programma.  

Eerst en vooral maken we een variabele aan met de naam dist en we geven deze de initiële waarde 
1. Dit doen we door dist:=1 te typen.  
 
Daarna gaan we het programma laten werken zolang de afstand groter is dan 10cm (0,1m) dit doen 
we door gebruik te maken van de while lusstructuur. Via deze lus zal de code blijvend herhaald 
worden ZOLANG aan de gestelde voorwaarde voldaan is.  

Wij gebruiken de code While dist>0.1. Om While … EndWhile niet te moeten typen kan je gebruik 
maken van MENU -> 4 : BESTURING daar dan 6 : While … EndWhile te kiezen. In tegenstelling tot 
veel andere programmeerprogramma’s heb je voor het programmeren van de Nspire nauwelijks 
haakjes nodig. Hierdoor is het wel noodzakelijk om een lus af te sluiten met de eindcode.  
Het programma ziet er nu momenteel als volgt uit.  

Define afstand() =  
Prgm  
dist :=1 
While dist > 0.1 
 

EndWhile  
EndPrgm 

De sensor die aanwezig is heeft de afstand nog niet gelezen, we moeten dit dus nu nog 
programmeren. Om gebruik te maken van de sensoren die aanwezig zijn op de Rover moet je anders 
werken dan de sensoren van de Hub of de externe sensoren. De sensoren van de Rover kan je inlezen 
via de commando’s in het MENU -> HUB -> Rover (RV) -> 2: Read RV Sensors. En dan Send “READ 
RV.RANGER”. Als keuze.  



Na het sturen van een Read instructie heeft het rekenmachine de waarde van de sensor nog niet in 
zijn bezit, de waarde zit nog in een buffer en moet via een instructie uit deze buffer gehaald worden. 
Daarom dat we na de read instructie nog moeten werken met het Get commando. Op de volgende 
lijn schrijven we dus Get dist. Door de toevoeging van de naam van de variabele zal de waarde van de 
buffer in het geheugen terechtkomen. Het commando haal je via het MENU 8 : HUB en dan 5 : Get 

De waarde zit nu wel al in het geheugen dist maar staat nog niet op het scherm. Ook zouden de 
waardes continu aanpassen wat niet goed is voor de leesbaarheid. Om dit probleem op te lossen 
plaatsen we een vertraging tussen de metingen. Dit doen we door het Wait commando. We schrijven 
in ons programma Wait 0.25 om ¼ seconde te wachten tijdens de metingen. Wait kan je vinden bij 
MENU 8 : HUB en dan 4 : Wait 

De waarde op het scherm zetten doen we met de DispAt instructie. Met deze instructie kan je 
informatie plaatsen op 1 van de 8 lijnen die het scherm heeft. De DispAt instructie kan je halen via 
MENU -> 6 :  I/O -> 2 : DispAt. Na DispAt kies je eerst welke lijn daarna kan je een tekstboodschap 
weergeven en na deze tekstboodschap kan de waarde komen. In ons voorbeeld wordt dit de 
volgende instructie : DispAt 1, “Afstand = ”, dist wat zal betekenen dat de boodschap Afstand = … op 
de eerste lijn zal verschijnen.  

Het totale programma ziet er nu als volgt uit.  
Define afstand() =  
Prgm  
dist :=1 
While dist > 0.1 
Send “READ RV.Ranger” 
Get dist 
Wait 0.25 
DispAt 1,”Afstand = ”,dist 
EndWhile  
EndPrgm 

Dit combineren met rijden kan zeer eenvoudig, je zet de code die de rover laat rijden voor de while 
lus. De instructies komen in een geheugen terwijl het programma op de rekenmachine aan de while 
lus zal beginnen. Binnen de while lus plaats je via MENU -> 8: HUB -> 7 : ROVER (RV) -> 1 : DRIVE RV -
> 5 : STOP om de rover onmiddellijk te laten stoppen met uitvoeren van instructies als hij dreigt te 
botsen.  

Probeer het programma aan te vullen zodat de rover na het stoppen ontwijkende acties onderneemt 
en dan terug start met nieuwe instructies en ondertussen blijft controleren of de rover niet zal 
botsen.  

Als je de rover voor elke instructie laat kijken of hij voldoende plaats heeft dan zal de rover 
ook bij voldoende plaats in korte schokjes rijden. Een voorbeeld hiervan kan je in dit filmpje 
zien : https://youtu.be/BEfHZxdiiDQ Het is dus aan te raden om de instructies in het 

geheugen te stoppen zodat deze vlot verlopen en gebruik te maken van de noodstop om botsingen 
te voorkomen.  


