Coronatijd … tijd om te applaudiseren … en liefst met variatie 
We bouwen met onze LEGO Mindstorms Ev3 robot een applaus-machine (met een aantal variaties)
1) Bouwbeschrijving:

En nu nog 4 kabeltjes monteren … je kan deze langs onderen laten lopen.
- Motoren verbinden met poort A en D verbinden
- Drukknoppen met poort 1 en 4 verbinden
2) Mogelijkheden: De twee handjes bewegen heen en weer
Met twee drukknoppen kan je kiezen tussen 5 variaties, met de ene drukknop
Op het display zie je het nummer van het soort variatie
Met de ene drukknop stijgt het nummer, met de andere drukknop daalt het nummer
3) Instelling: De twee handjes moet je bij het starten mooi verticaal plaatsen.

4) Software: zie bijlage
4.1: programma selectie  instellen tussen de verschillende keuzes:

Om de halve seconde kijken we naar de drukknoppen. Bij de variabele ‘keuze’ doen we dan 1 er bij of 1 er af
We plaatsen dit getal dan op het display

4.2: keuze 0  geen beweging van de handjes, wel het ‘applus’-geluid

4.3: andere keuzes  hier kan één handje bewegen, of beide handjes bewegen

Om een handje te laten bewegen doen we dit met een zekere snelheid (hier 30).
Eerst beweegt het handje half naar links (60 graden), daarna helemaal naar rechts (-120 graden) en dan terug
naar de verticale positie (60 graden).
Ofwel doe je dit met 1 motor (A of D), ofwel doe je dit met beide motoren via de tankbesturing. Zo bewegen de
beide handjes mooi tegelijk. Indien je bij keuze 4 de snelheid van de ene motor negatief maakt, dan bewegen de
handjes in tegengestelde zin.
Hier het volledige programma:

Deze programma’s kan je vinden in bijlage.
Kan jij nog meer variatie voorzien bij dit applaus???
Succes en veel applaus – zeker voor de vele zorgverleners, maar ook voor de technici die nodig zullen zijn 

