
 

 

Waarschijnlijkheidsberekeningen met een werprobot  

In deze opdracht moet je een experiment uitvoeren dat gericht is op waarschijnlijkheid. 

Allereerst moet de robot zo geprogrammeerd worden dat deze een tafeltennisbal kan gooien. 

Vervolgens moet je de frequentie en steekproefruimte onderzoeken voor meer worpen met de 

robot. 

 

Materiaal:  

● Een computer (met het Fable programma geïnstalleerd) 

● Fable gewrichtsmodule 

● LEGO 

● Tafeltennisbal 

● Matten/kleden (of andere oppervlakten, zodat de bal niet te ver rolt) 

● Een meetlint 

● Papier en potlood 

Robot en programmering 

Bouw en programmeer een robot, zodat deze een bal recht vooruit kan gooien.  

● Zet een LEGO module op de gewrichtsmodule en bouw een kleine houder voor de 

tafeltennisbal. Zorg ervoor dat de bal stabiel in de houder ligt en er niet aan de zijkanten 

uit kan vallen.  

● Schrijf een programma waarin de gewrichtsmodule beweegt van een ‘stabiele’ positie met 
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de bal naar een positie die groter is dan 90 graden om de bal te werpen. 

● Test of de robot de bal kan werpen, nadat je het programma hebt geschreven.  

● Verdeel de tafel vervolgens in 3 delen. Dit zijn de steekproefruimtes. 

 
Mogelijke 

steekproefruimtes 

Minder dan _ cm  Tussen _ en _ cm  Meer dan _ cm  

Frequentie    
 

Experiment 

Opdracht 1 

Plaats de robot aan het einde van het kleed, zodat hij de bal over het kleed kan werpen. Leg het 
meetlint langs het kleed.  

Voer nu het experiment uit. Laat de robot de bal 20 keer werpen. Verdeel de taken, zodat iemand 
het programma start, iemand in de gaten houdt waar de bal stopt met rollen, en iemand die de 
bevindingen opschrijft in de tabel. 

Opdracht 2 

Zet je observaties om in breuken. Gebruik de volgende formule.  

 

 

Herschrijf de breuk vervolgens als een decimaal getal en een percentage. 

Wat je hebt berekend heet relatieve frequentie. De frequentie laat het percentage zien hoe vaak 
een observatie is voorgekomen in het experiment. 

 
Opdracht 3 

 
Voer het experiment nogmaals uit, maar laat de robot de bal nu 40 keer werpen. Vergeet niet om 
je observaties weer te noteren (hetzelfde als in Opdracht 1). Bereken vervolgens opnieuw de 
relatieve frequentie met behulp van de formule uit Opdracht 2.  

Vragen: 

Hoe groot is het verschil in frequentie tussen de twee experimenten? Hoe verklaar je dit verschil? 
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Welke steekproefruimte heeft de grootste waarschijnlijkheid als de bal 100 keer gegooid wordt? 
En welke als de bal 1000 keer gegooid wordt? 

Hoe kan je invloed hebben op de steekproefruimte als je het programma aanpast?  
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