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1. PRODUCTINFORMATIE SUMO MAN
SPEEL JE EIGEN ROBOT WARS
De SUMO MAN is een robot die je zelf moet bouwen. Als hij af is, kan
deze slimme vechtrobot offensief of defensief optreden.
Als hij defensief staat ingesteld, zal hij met behulp van zijn sensor proberen opponenten en obstakels te ontwijken. In zijn offensieve stand
zal hij de opponenten en obstakels juist gaan opzoeken.
Ontdek hoe je een robot op eenvoudige wijze met behulp van elektronica kunt laten “kijken” en hoe je de ogen van de SUMO MAN kunt
afregelen, zodat de besturing van de SUMO MAN nog nauwkeuriger
wordt. De uiteindelijke prestaties van deze slimme robot zullen iedereen verbazen.

Specifikaties:
Spanning		
		
Stroom incl. motor
Hoogte			
Lengte			
Breedte			

: 3V d.m.v. 4 penlite batterijen van 1,5V
(batterijen niet inbegrepen)
: ong.4600 mA
: 130 mm
: 137 mm
: 120 mm

Waarschuwingen
-

Zodra de plastic zakjes met onderdelen geopend worden,
vervalt het retourrecht.
Lees voor het bouwen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Wees voorzichtig met het gebruik van het gereedschap.
Bouw niet in het bijzijn van kleine kinderen. Zij kunnen zich bezeren aan
gereedschap of kleine onderdelen in hun mond stoppen.
Gebruik alleen volle batterijen.
Plaats de batterijen op de correcte wijze.
Zorg dat de batterijen en de batterijhouder niet nat worden. Als dit toch 		
gebeurt, verwijder dan de batterijen en maak alles goed droog.
Verwijder na gebruik de batterijen uit de robot.
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2. ROBOTS, GESCHIEDENIS EN TOEKOMST
1.

Wat is een robot?

Robots zijn alom bekend in de hedendaagse wereld. Ze spelen een rol op diverse
gebieden, maar we kennen ze vooral uit de industriële sector. Maar op de vraag wat
robots eigenlijk zijn, is het antwoord niet zo eenvoudig te geven.
Het woordenboek zal de volgende omschrijvingen geven:
1)
2)

Een door de mens gemaakte pop werkend via allerlei gecompliceerde
technieken, een kunstmatige mens.
Machines die d.m.v. de bovengenoemde technieken zelfstandig kunnen
werken zonder de tussenkomst van de mens.

Deze beschrijvingen bieden nog geen afdoende antwoord op onze vraag. Een robot als
geheel is wetenschappelijk gezien nog niet gedefiniëerd, m.u.v. de robots in industriële
toepassingen misschien. Wanneer je het begrip robot niet strict neemt en de volgende
tekst eens doorleest, zul je interessante dingen te weten komen over robots.

De definitie van een robot:
Nog maar sinds kort wordt de robot gezien als een automatisch systeem zoals je vaak
ziet in industriële toepassingen en bij diepzee- en ruimteproeven. Langere tijd geleden
had een robot een menselijk gedaante. Ze werden gezien als een automaat die dezelfde handelingen als de mens kon verrichten. Dit soort robots zie je vaak terug in stripverhalen en in Science Fiction series. Ze worden kunstmatige mensen genoemd,
omdat ze via onnatuurlijke wijze ontstaan. Omdat ze eruit zien als mensen, worden ze
daarnaast vaak "androids" of "humanoids" genoemd. Ook een "cyborg", een combinatie van organische en machinale bestanddelen, wordt in de breedste zin des woords
een robot genoemd. Robots als "Automata" kunnen worden beschouwd als robots uit
de allereerste beginfase.
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Het woord robot is van oorsprong afkomstig uit het toneelstuk "Rur" uit 1920, dat werd
geschreven door de Tsjechische toneelschrijver Karel Capek. In dit toneelstuk worden
een aantal kunstmatige mensen gefabriceerd, die echte mensen in een werkplaats
vervangen. Dit was de eerste keer dat het woord robot werd gebruikt in de betekenis
van kunstmatige mens. Het woord robot is hier afgeleid van het woord "robota" uit de
Tsjechische taal. Het betekent zoiets als "gedwongen arbeid". Vanuit dit gezichtspunt is
het woord nauw verbonden met de hedentendaagse robot in de industriële toepassingen. De robot in het toneelstuk is echter niet mechanisch, maar een combinatie van
organische onderdelen.

2.

De geschiedenis van de robots

a)

Robots in onze literatuur, als speelgoed en als ideologie.

Het was dus in 1920 dat het woord robot is ontstaan. Maar het enthousiasme voor
robots was al aanwezig in mythen en literatuur uit de oude tijd voor Christus. De mens
had de wens tot het produceren van een gereedschap, dat het werk van de mens kon
overnemen. Mensen hebben altijd zelf al veel dingen gecreëerd. Zo is er bijvoorbeeld
het gouden meisje uit een Griekse mythe uit de 8e eeuw voor Christus en de bronzen
duivel "Talos" uit de 3e eeuw voor Christus. Heron uit de oude Griekse tijd ontwierp
o.a. een soort automatische deur, zoals wij die vandaag kennen. In de 18e eeuw was
er een Fransman genaamd Beaukerson die een kunstmatige eend creëerde. De eend
kon zich baden, eten, huilen en ontlasting produceren.
Er waren veel andere ingenieurs en uitvinders die voor de lol diverse soorten poppen
en gereedschappen ontwierpen die konden schrijven, tekenen, etc. Deze poppen en
gereedschappen waren succesvol, omdat ze het doel bereikten waarvoor ze werden
gemaakt, namelijk het dienen als decoratie en het amuseren van mensen. Ze waren
echter niet geschikt voor industriële toepassingen. Het vervaardigen van automatische
poppen en gereedschappen was ook niet direct de hoofdactiviteit van deze mensen.
Beaukerson bijvoorbeeld fabriceerde weefgetouwen om stoffen te weven. Het is echter
niet bekend wat de invloed is geweest van de technieken die hij gebruikte bij het
maken van de automatische poppen op het maken van de weefgetouwen.
Uit de 19e eeuw zijn er werken over robots bekend, die het begin vormen van de orthodoxe robotliteratuur. Zo zien wij bijvoorbeeld een quasi-wetenschappelijke manier van
schrijven en afbeeldingen van kunstmatige wezens die de strijd met de mens gaan.
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b)

De ontwikkeling van wetenschap, technologie en robots

Door de vooruitgang van wetenschap en techniek in de 20e eeuw werden de automatische poppen ontwikkeld tot meer geavanceerde mechanismen. Alhoewel ze in kwaliteit nog duidelijk onderdoen voor de hedendaagse robot, waren de robots van toen de
eerste opzet tot een combinatie van mechanische en elektrische technieken (niet vergelijkbaar met de mechatronics van nu). Op de wereldtentoonstelling die in 1927 in
New York werd gehouden, was er een Amerikaans bedrijf genaamd Westinghouse dat
de robot "Willy" showde. Deze robot kon lopen, praten, knipogen en kleuren identificeren. De robot was gemaakt om menselijke handelingen over te nemen, maar was
beperkt in zijn beweging en het ontbrak hem aan een bepaald niveau dat noodzakelijk
is voor praktische toepassingen. In de beginjaren 40, toen de wetenschap en techniek
inmiddels weer wat verder waren, presenteerde Isaac Asimov "Drie principes voor het
ontwikkelen van robots". Door dit werk verdween alle abstractie en tegenstrijdigheid
m.b.t. robots, vanwege het zeer duidelijke en logische verhaal.
De drie principes waren:
1)
Robots mogen mensen geen pijn doen of mensen negeren die pijn wordt
aangedaan.
2)
Robots moeten aan de orders van mensen gehoorgeven, zolang deze niet
in strijd zijn met #1
3)
Robots moeten zichzelf beschermen, zolang dit niet in strijd is met #1 en #2
Deze principes geven een ideaal beeld van dit technologische product.
c)

Een update van de huidige stand van zaken

Vandaag de dag kunnen robots niet functioneren zonder de ontwikkeling van computersystemen en besturingstechnologie, waarmee gedurende de Tweede Wereldoorlog
werd begonnen. Samen met de ontwikkeling van draadloze communicatie in diezelfde
periode, werden ook de prestaties van de vacuümbuizen sterk verbeterd. Deze ontwikkelingen hebben de basis gelegd voor de hedendaagse robottechnologie. Hoewel, in
het stadium dat vacuümbuizen geïntegreerd werden in computers, was het nog niet
mogelijk om de robots te produceren zoals wij die nu kennen. Momenteel worden er
bepaalde eisen gesteld voor wat betreft het functioneren van robots. Een voorbeeld
daarvan is dat robots niet slechts één bepaalde handeling kunnen verrichten, maar dat
ze d.m.v verschillende computerprogramma's meerdere acties kunnen verrichten.
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De computer vormt hierbij het brein van de robot en
daarom heeft het technologische niveau van computersystemen een grote invloed op de robottechnologie. Het
is dus duidelijk dat hedendaagse robots nooit konden
worden geproduceerd in combinatie met de computers
die destijds met vacuümbuizen werkten.

Met de komst van de nog verder ontwikkelde IC's (LSI en VLSI), werd de werkingssnelheid van de computers aanzienlijk verhoogd en werd het formaat van de computers nog kleiner. Deze ontwikkelingen hadden op hun beurt ook weer een positieve
invloed op de verdere ontwikkeling van de robots. Korte tijd later werd begonnen met
de ontwikkeling van apparatuur (sensoren) die beschikte over de vijf zintuigen waarover ook de mens beschikt: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Zoals gezegd werd het woord robot bedacht door Capek in zijn toneelstuk "Rur". Je
kunt echter iets interessants zien met betrekking tot de ontwikkeling van de denkbeeldige robots uit vroegere tijden en de hedendaagse robots gebaseerd op technologie
en wetenschap. De hoogstaande horlogetechniek van nu vindt zijn oorsprong in een
geautomatiseerde pop werkend op een vernuftig raderwerk die voor het eerst werd
getoond tijdens een ballet in 1870. Dit is een duidelijk voorbeeld van een zich steeds
verder ontwikkelende techniek. De robots reflecteren dus steeds het technologische
niveau in een bepaalde periode uit het verleden.
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3.

De hedendaagse en toekomstige robots.

Robots van nu:
Technologische ontwikkelingen maakten het mogelijk dat het idee van de robot werkelijkheid kon worden. Sommige robots hebben menselijke trekjes, maar over het algemeen lijken de robots die vandaag de dag worden gebruikt niet op de mens.
a)
Industriële robots
Industriële robots zijn over het algemeen machinale systemen die bepaalde functies
van de mens in een industrieel proces overnemen. Vanaf de jaren 50 en 60 werden
voor dit doel op grote schaal robots geproduceerd. Robotarmen zijn nu beschikbaar in
simpele tot technisch uiterst gecompliceerde uitvoeringen en in vele soorten en maten.
De grotere types die hele zware gewichten kunnen tillen tot de kleinere modellen met
dezelfde afmetingen als de menselijke arm.
Ze worden standaard bestuurd door microprocessors. Allerlei ontwikkelingen zijn nog gaande voor
wat betreft de robottaal en besturingssoftware.
b)
A n d e r e
i n d u s t r i ë robots
Behalve de robots die in het productieproces worden
ingezet, zijn er ook robots die van belang zijn in de
wetenschappelijke omgeving, bijv. in de ruimte, bij
diepzeeproeven en in kernreactors. Verder zijn er
robots die in de agrarische sector en in de visserij
hun diensten bewijzen. Ook zijn er robots die ramen
en vloeren schoonmaken in (kantoor)gebouwen.
c)
Intelligente robots
Intelligente robots kunnen geheel zelfstandig taken overnemen van de mens en ze succesvol uitvoeren. Het onderzoek in hoeverre
intelligente robots technisch gezien gerealiseerd kunnen worden, werd opgestart
tijdens het eerste internationale congres over intelligente robots dat werd gehouden
in de Verenigde Staten in 1969. Maar het feit blijft dat e.e.a. in de praktijk niet zo
eenvoudig te verwezenlijken is.
d)
Overige robottypes
Ook in de medische wereld kunnen we diverse voorbeelden
geven, waarbij robots een belangrijke rol spelen. Zo zijn er robots
in de vorm van een menselijk lichaam ontwikkeld voor medische
studenten. Deze robots vormen een trainingsobject voor het
oefenen van medische technieken en handelingen zoals
anesthesie, hartmassage, kunstmatige beademing en het werken
met een infuus. De robot heeft interne sensors die bijvoorbeeld
pols- en bloeddruk aangeven, zodat gezien kan worden of een
handeling succesvol is geweest.
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Er worden al sinds lange tijd speelgoedrobots gemaakt, die werkten met mechanische
basisonderdelen zoals een versnelling en tandwielen. In de jaren 80 verschenen er
robots met ingebouwde en zelf te programmeren computers op de markt. Dit waren
robots die bijvoorbeeld konden lopen of hun handen en vingers konden bewegen.
In 1996 introduceerde Honda de P2 robot. Deze robot heeft net als de mens twee
armen en twee benen en kan niet alleen op een vlakke ondergrond lopen, maar ook
op een hobbelige of steile ondergrond. De robot kan zelfs een trap op- en aflopen.
De P2 is één van de meest mensachtige robots die ooit is geproduceerd en biedt
diverse nieuwe mogelijkheden voor de relaties tussen mens en robot.
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Toekomstige robots:
Er zijn nog vele robots die hopen ooit een keer gerealiseerd te worden. Je kunt daarbij
denken aan robots die van groot belang zijn voor de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld
voor het assisteren van gehandicapten, voor het begeleiden van blinden en bij het
helpen van bedlegerige patiënten. Bij het ontwikkelen van robots voor de gezondheidszorg mogen wij echter nooit vergeten dat robots alleen een hulpmiddel zijn. Robots
hebben niet de warmte en hartstocht van mensen en andere levende wezens. Emoties
zijn zaken die voor een robot onmogelijk te produceren zijn.
Ook hoopt men ooit robots in te
kunnen zetten bij het redden van
levens uit brandende gebouwen.
Een dergelijke robot zou bestand
moeten zijn tegen extreme hitte en
giftige gassen, de bron van de
brand moeten vinden, de brand
moeten blussen en de mensen in
het gebouw moeten begeleiden
naar een veilige omgeving.
Robots mogen echter nooit alleen
maar worden gebruikt om kosten
te besparen. In de industriële
wereld moet men verder kijken dan
alleen de effectiviteit. De relatie
tussen technologie en de mens en
zijn cultuur mag niet worden genegeerd. Het is noodzakelijk ons te
realiseren dat de snelle technische
vooruitgang van de computers en
robots naast effectiviteit en gemak
ook andere zaken met zich meebrengt.
Het doel van de ontwikkeling en
het gebruik van computers en
robots is dat ze zowel een materiële en geestelijke verrijking moeten zijn van het leven
van de mens, de arbeid en de maatschappij.
De foto's van de robots zijn overgenomen met toestemming van:
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.
Future machines in motion written by Syuji Kajita.
HONDA MOTORS.
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3. SOLDEREN
Voordat je begint met het solderen en monteren van het elektronische gedeelte
volgen onderstaand nog enkele tips.
Lees eerst de soldeerinstructies HELEMAAL door voordat je begint met het solderen.
Werk niet vooruit, hou de volgorde van de beschrijving aan.
HET JUISTE GEREEDSCHAP
IS HET HALVE WERK !

3.1 Benodigd gereedschap:
Soldeerbout

Tin

Gebruik een soldeerbout van 20 tot 30 Watt.
Met een grotere bout kun je sommige componenten en de koperbaan beschadigen.
Met een kleinere bout is het lastiger solderen.

Gebruik elektronica soldeertin van 1mm
dikte of dunner. Deze tin is voorzien van
een vloeimiddel (harskern). Je mag
geen andere vloeimiddelen gebruiken.

Soldeerstandaard

Elektronicatangen

Om de hete soldeerbout veilig weg te
leggen.

Gebruik kleine elektronicatangen (150 mm),
zoals een kniptang, een punttang en een
platbektang.

Desoldeerwick

Schroevendraaierset

Om soldeerfouten te herstellen.

Zorg voor een set goed PASSENDE
elektronica-schroevendraaiers.
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3.2 Het insolderen van componenten:
LET OP !
Gebruik elektronica soldeertin. Maak
nooit gebruik van soldeerpasta's.

PASTE

De juiste houding bij het solderen:

Houd de soldeerbout vast
als een pen.

Voeg met de andere
hand tin toe.

1
Verhit eerst (een paar seconden)
het soldeereilandje op de print en
de draad van het component.

2
Hou de soldeerbout op zijn plaats
en voeg nu een beetje soldeertin
toe op de componentdraad en
het soldeereilandje.

3
Haal de soldeertin weg en laat
de tin goed uitvloeien.

4
Haal nu de soldeerbout weg en
laat alles rustig afkoelen zonder
het component te bewegen.

5
Knip nu de resterende draad vlak
boven het tin weg. De tin moet nu
een goede verbinding maken met
de componentdraad en het soldeereilandje.

6
Het resultaat is een goed uitgevloeid bolletje tin, dat gehecht
is aan zowel het soldeereilandje als aan de componentdraad.
Het tin heeft nu een glad en
glimmend oppervlak.

LET OP ! dat de componenten op de juiste manier op de print worden gesoldeerd,
zoals op de onderstaande tekeningen is te zien.

FOUT
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GOED

3.3 Soldeerfouten herkennen en herstellen:
Te koude print

Te weinig tin

Wel tin op de componentdraad, maar niet op het
soldeereilandje.

De tin is niet goed doorgevloeid.

Koud component

Soldeersluiting

Wel tin op het soldeereilandje, maar niet op de
componentdraad

Twee soldeereilandjes door
de soldeertin verbonden.

Draadsluiting

Correcte soldeerverbinding

Twee soldeereilandjes
door de componentdraad verbonden.

Een goede soldeerverbinding hoort er glad en glimmend uit te zien

Printplaten bestaan uit koperbanen, die de aansluitpunten van de componenten elektrisch verbinden.
Het koper op de aansluitpunten wordt met tin bedekt. Een groene isolerende lak beschermt de koperbaan
tegen kortsluiting en roestvorming. Als we bij het solderen het koper te lang verhitten, kunnen het aansluitpunt en de koperbaan van de printplaat loslaten. Ter reparatie moeten we dan een stukje laklaag verwijderen zonder de koperbaan te bekrassen. Hiervoor is een mesje met een gebogen snijvlak (bijv. een scalpel)
het meest geschikt.

Het herstellen van defecte printbanen
Als de baan is onderbroken of het soldeereilandje is weg,
krab dan de laklaag op de baan met een mesje weg en
buig de componentdraad.

Soldeer een stukje draad van baan tot baan, of van
baan tot component
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4. ALLES OVER DE ELEKTRONICA

Component		
Regelbare weerstand

Weerstand

Condensator

Elektrolytische
condensator (ELCO)

Transistor
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Montage

Printsymbool

Component		

Montage		

Printsymbool

IC

LED
De lange poot is de Anode

A
K
A

Afbeelding 1 : 1

K

Fotodiode

A

K

Schakelaar

Soldeerpin

Motor

+
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4.1 Lijst elektronische componenten SUMO MAN:
WEERSTANDEN				Beschrijving:		Aantal:
... 4,7 Ω		
... 22 Ω		
… 100 Ω		
... 1,5 KΩ
		
... 30 KΩ		
… 200 KΩ		
… 560 KΩ		
... 1 MΩ		
... 100 KΩ		

R13			
R21, R22, R23, R24		
R6, R14			
R2, R11,R15, 		
R17 t/m R20, R25, R26
R5, R7			
R4, R9, R10			
R3, R8, R12, R16
R1			
VR, VR2			

(Geel, Violet, Goud, Goud)
(Rood, Rood, Zwart, Goud)
(Bruin, Zwart, Bruin, Goud)
(Bruin, Groen, Rood, Goud)

1 st.
4 st.
2 st.
9 st.

(Oranje, Zwart, Oranje, Goud)
(Rood, Zwart, Geel, Goud)
(Groen, Blauw, Geel, Goud)
(Bruin, Zwart, Groen, Goud)
POTMETER (104)		

2 st.
3 st.
4 st.
1 st.
2 st.

KERAMISCHE CONDENSATOREN			Beschrijving:		Aantal:
… 820 pF		
... 0,1 µF		

C7, C9 			
C2, C6			

ELEKTROLYTISCHE CONDENSATOREN (ELCO)
… 1 µF		
... 100 µF		

(821)			
(104)			

Beschrijving:		

C1, C3			
C4, C5, C8			

2 st.
2 st.

Aantal:

(1 µF)			
(100 µF)			

2 st.
3 st.

HALFGELEIDERS				Beschrijving:		Aantal:
… A1015 of A733
TR4, 			
... A1020 of B892
TR5, TR11, TR14		
... C1815 of C945
TR1 t/m TR3, TR6 t/m TR10
… C2655 of CD1207
TR12, TR13			
… 5 mm IR LED
(IR) LED			
... FotodiodePHD
			
... BA10339 IC				
					

(A1015 of A733)		
(A1020 of B892)		
(C1815 of C945)		
(C2120 of C2001)		
(Infrarood LED)		
(Infrarood diode)		
of IR2339 of LM339N
µPC339C of TA75339		

1 st.
3 st.
8 st.
2 st.
1 st.
1 st.
1 st.		

DIVERSEN					Beschrijving:		Aantal:
… Schakelaar				
(Schuifschakelaar voor 1 st.
					printmontage aan/uit/aan)		
… Soldeerpennen				
(1 mm type)		
6 st.
… Print					(MOVIT 964)		 1 st.
… Motor					
(1,5 Volt gelijkstroommotor)
2 st.
… Motorkabels				
(Geel, Oranje)		
4 st.
… batterij-kabels				
(Zwart, Rood)		
4 st.

Desolderen

Fout geplaatste componenten kunnen eenvoudig verwijderd
worden met behulp van desoldeerlitze.
Plaats de litze over de
soldering. Verwarm de
litze en de soldering
net zolang, totdat de
tin wordt opgezogen
door de litze.
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Haal de soldeerbout
en de litze gelijktijdig weg als alle tin
is opgezogen door
de litze.

Printassemblage:
De opdruk op de printplaat laat zien waar de
componenten geplaatst moeten worden. Mocht
je twijfelen over de opstelling van een bepaald
component, dan is de tekening hiernaast een
handig hulpmiddel.
Bij het assembleren van een printplaat is het
altijd handig om te beginnen met de laagste en
de minst kritische componenten. Normaal
gesproken zijn dat meestal de weerstanden.
Knip na het vastsolderen de draadeinden direct af. Op deze manier houd je
voldoende ruimte bij het solderen.

- - - TIP - - -

Voordat je begint met het solderen moet je eerst even het IC
op de print passen en indien nodig de pootjes goed uitrichten. De pootjes kun je uitrichten met behulp van een punttang of door alle pootjes op een vlakke, harde ondergrond te
leggen en ze allemaal tegelijk om te buigen .
LET OP: SOLDEER HET IC NOG NIET VAST!

Het solderen:
1) We beginnen met de weerstanden.
2) Hierna plaatsen we de schakelaar en de potmeter.
3) Daarna monteren we de soldeerpennen.
4) En vervolgens de keramische condensatoren.
Als laatste plaatsen we altijd de meest kritische componenten. Deze zijn vaak richtingsgevoelig en ze kunnen
minder goed tegen langdurige hitte van de soldeerbout.
5) We gaan verder met de elcoʼs: Denk aan de juiste richting van de plus en min.
6) Monteer vervolgens de LED: Denk aan de juiste
richting en de hoek.
7) Nu beginnen we aan de fotodiode en transistoren.
Niet alleen de richting is belangrijk maar ook dat
je het juiste type transistor plaatst.
8) Als laatste solderen we het IC vast.
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4.2 Het testen van de elektronica:
Voordat je met het mechanische deel begint, kun je eerst het elektronische gedeelte
afzonderlijk testen om te controleren of alles goed is gesoldeerd.
1 st. Motor
1 st. Batterijhouder
1 st. Geassembleerde printen
2 st. Motorkabels (Or, Gl)
4 st. Batterijkabels (2x Rd, 2x Zw)
4 st. Penlite batterijen
2 st. Batterijcontactclip +
2 st. Batterijcontactclip 2 st. Batterijkoppelstukclip + & 1 st. Sensorkap

Voor het testen van de elektronica heb je nodig;
We beginnen met het in elkaar zetten van
de batterijhouder. Snij de batterijhouder A-2
uit paneel A (lees eerst blz 21 voor instucties).
Batterijhouder

+

-

A-2

Buig de aansluitconnector na het
installeren 90 graden om met een tang.
Zie tekening hierboven.

Koppelstukclips

Schuif de batterijcontactclips in
de sleuven (schuif ze er helemaal
in). Let op dat ze op de juiste
plaats komen.
Zie de tekening hiernaast.
Knip of snij de sensorkap (B-11) uit paneel B.
Schuif de sensorkap over de print. Als hij goed gemonteerd is, zal de LED iets uit het ronde gat steken.
De fotodiode kan nu door het vierkante gat “kijken”.

Het monteren van de kabels op de
batterijconnector en op de motor.
Haak de rode en zwarte
kabels in de oogjes en

schuif de connector van de gele en oranje
motorkabel op de motorconnector.
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We kunnen de kabels met behulp van de tabel op de printplaat gaan
aansluiten.
Printtekst

Draadkleur Connector

V1

Rood

Batterij +

V2

Rood

Batterij +

G1

Zwart

Batterij -

G2

Zwart

Batterij -

M1

Geel

Motor +

M2

Oranje

Motor -

TIP

Omdat je de IR LED niet ziet oplichten is het
moeilijk om te bepalen of deze het doet. Je
kunt de IR LED vervangen door een normale
LED om te kijken of deze oplicht.

Kabels met behulp van een
tang aansluiten en losmaken.

Als laatste voorbereiding zetten we de potmeters in de juiste stand.
Gebruik hiervoor een kleine passende schroevendraaier en 		
verdraai de instelschroef van VR1&2 voorzichtig, zonder kracht.
VR1

VR2

Helemaal linksom draaien

Helemaal rechtsom draaien

Zet nu de schakelaar in de middenpositie op OFF (uit) en
plaats de batterijen in de batterijhouder. Denk om de juiste
richting (+ en -). Zie ook de tekening.
Na alle voorbereidingen kunnen we gaan beginnen met de test.
Volg de stappen A tot en met C

A
Schuif de schakelaar in positie
A, als alles goed is moet de
motor direct gaan draaien.

B

Controleer of de motor van draairichting verandert,
als je je hand voor de sensor beweegt. Dit duurt
ongeveer 2 seconden. Als de motor niet reageert,
hou dan de hand dichter bij de sensor.
Als de sensor niet reageert, zet de robot dan uit en lees eerst de informatie over sensoren en de informatie op blz. 20.
Let op: Je zult de LED nooit zien branden, omdat deze infrarood (= onzichtbaar) licht uitzendt.
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C

Zet de schakelaar in positie B en herhaal de sensortest.

Een handige manier om te controleren of de motoras draait:
Knip een papieren
cirkel uit en teken er
een spiraal op.

Knip een papieren cirkel uit en
teken er een spiraal op.

Als de elektronica niet goed werkt, zet de robot dan direct uit en raadpleeg de onderstaande
Elektronica Foutzoektabel. Als de elektronica wel goed werkt, dan kun je verder gaan met het
mechanicagedeelte.

LET OP !
Trek nooit zomaar de bekabeling los, want dan kun je kortsluiting veroorzaken.

Zet altijd eerst de robot uit!

Verwijder dan de batterijen en haal dan pas de kabels los.

Elektronica Foutzoektabel:
PROBLEEM:				CONTROLEER:
• Controleer of de schakelaar op A of B staat.
• Controleer de bekabeling van de batterijhouder.
• Controleer de bekabeling van de motor.
• Controleer de polariteit (+ en-) van de batterijen.
• Controleer of de batterijen vol zijn.
• Controleer ALLE componenten en de solderingen,
Let speciaal op de polariteit en de juiste plaats.

De motor draait wel, maar verandert niet van draairichting als je je hand voor de sensor houdt.

• Controleer of VR1 en VR2 goed staan ingesteld.
• Controleer of de sensor niet iets anders detecteert
zoals de vloer, een muur of een ander obstakel.
• Controleer de componenten en solderingen,
met name de IR diode, foto diode, IC en TR1-TR6.

De motor verandert niet van draairichting, ook niet als
als je van A naar B schakelt.

• Controleer op sluiting bij de schakelaar en het IC.
• Controleer TR7 tot en met TR14.

Het afregelen van de regelbare weerstand VR2 heeft
geen enkel effect op de tijdsduur dat de motor in
omgekeerde draairichting draait.

• Controleer ALLE componenten en de solderingen,
Let speciaal op de polariteit en de juiste plaats en
waarde van TR4, C5 en R11.
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Tips en Adviezen

De motor draait niet.

Leg tijdelijk de Basis van TR2 en TR4 via een 1 KΩ weerstand aan aarde (-).
Nu reageert de motor 2 seconden afhankelijk van de stand van de schakelaar.
-

Controleer altijd als eerste of de batterijen goed vol zijn.
Let ook goed op de bekabeling en de solderingen van de aansluitpennen.
Controleer of alle componenten op de juiste plaats zitten.
Probeer erachter te komen of je te maken hebt met een mechanisch of een
elektronisch probleem en probeer het probleem op te lossen aan de hand van
de desbetreffende storingzoektabel.
- Als het probleem moeilijk oplosbaar is, loop dan stap voor stap de bouwprocedure
nog eens na, waarbij je alles nog eens nauwkeurig controleert.

4.3 Informatie elektronische componenten:
Onderstaand tref je aanvullende informatie aan over elektronica-componenten,
wat hun functie is en hoe ze werken.
De elektronica kent drie belangrijke basisbegrippen:
Begrip:		

Symbool: 		

Gemeten in:

STROOM
I			
Ampère A
SPANNING
U			
Volt V
WEERSTAND
R			
Ohm Ω

Een en ander kan berekend worden met de Wet van Ohm:

Spanning is Stroom maal Weerstand
Om de stroom te berekenen;
I =U:R
Om de weerstand te berekenen; R = U : I
Om de spanning te berekenen; U = I x R

Weerstand

Als je je de spanning voorstelt als de waterdruk en de stroom als de hoeveelheid water
die door een tuinslang stroomt, dan heeft een weerstand hetzelfde effect als het dichtknijpen van de slang. De weerstand begrenst stromen in elektronische schakelingen.
Ook kunnen ze de spanning naar beneden brengen.
De waarde van de weerstand wordt aangegeven door middel van een kleurcode.
De eerste en tweede ring geven een getal aan, de derde ring met welke waarde
je moet vermenigvuldigen. De vierde ring geeft de kwaliteit aan (afwijking in %).

1234

Kleur			Getalwaarde			Vermenigvuldigen met
Zwart			0				1
Bruin			1				10
Rood			2				100
Oranje			3				1000
Geel			4				10000
Groen			5				100000
Blauw			6				1 miljoen
Violet			7				10 miljoen
Grijs			8				100 miljoen
Wit			9				1000 miljoen
Goud			
x 				
0,1 of 5 % exact
Zilver			
x 				
0,01 of 10 % exact

Voorbeeld; Een weerstand (br,zw,or,gd) betekent 10000 Ohm (10 KΩ) 5% nauwkeurig
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Regelbare weerstand

Naast de normale weerstand is er ook een regelbare (variabele) weerstand, die ook
wel potmeter wordt genoemd (dit is de afkorting van potentiometer).
De regelbare weerstand is er in diverse uitvoeringen en waardes. Een hele bekende
toepassing is de volumeregelaar op de radio. In de Hyper Line Tracer wordt geen
regelbare weerstand toegepast.

Condensator

Condensatoren kunnen een kleine elektrische lading opslaan en die weer vrijgeven als
dat nodig is. Een andere eigenschap is dat hij gelijkspanning tegenhoudt en wisselspanning doorlaat. Het symbool van de condensator is C. De waarde van een condensator (ook wel capaciteit genoemd) wordt aangegeven in Farad F. Omdat de waarde
van een condensator in verhouding zeer klein is, wordt deze aangegeven op de volgende manier:
AFKORTING

OMSCHRIJVING		

WAARDE

1µf 		
1nf 		
1pf 		

1 micro Farad 		
1 nano Farad
1 pico Farad

0,000001 Farad
0,000000001 Farad
0,000000000001 Farad

Er zijn diverse methodes om de waarde op het onderdeel aan te geven. De mylar condensatoren hebben hiervoor een nummer op de behuizing staan.

Elektrolytische condensator (ELCO)

De elco is een condensator die gepolariseerd is (richtingsgevoelig). De elco is daarom
voorzien van een plus en min. Meestal wordt bij de elco d.m.v. een band, voorzien van
het - teken, de - poot aangegeven. De aansluitdraad van de + poot is meestal langer
dan de aansluitdraad van de - poot.
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Transistor

De transistor is een halfgeleider die kan versterken of schakelen. De transistor heeft
drie aansluitpennen; de BASIS, EMITTER en COLLECTOR. De transistor is leverbaar
in diverse uitvoeringen. Er zijn twee hoofdgroepen transistoren, PNP en NPN. Hiermee
wordt aangegeven hoe de stroom door de transistor loopt.

De transistor kun je vergelijken met een sluis (basis) in een waterstroom die tussen A (collector) en C (emitter) loopt.
Het water stroomt:
- van collector naar emitter (NPN-transistor)
- van emitter naar collector (PNP-transistor)
Met de sluis, die de basis (B) voorstelt, kun je de grote
waterstroom regelen. Als je de sluis zou besturen met
een kleine waterstroom is de vergelijking met de transistor
helemaal compleet.

Met een kleine stroom of spanning op de basis, kun je een grote stroom of spanning
tussen collector en emitter regelen. Je ziet gelijk dat je met de transistor ook grote
stromen en spanningen kunt schakelen door de basis (sluis) ineens volledig open of
dicht te doen.

IR LED = Infra Rood Light Emitting Diode
Wordt ook wel IR Diode genoemd

De benaming van de LED spreekt al voor zich, want LED betekent licht uitstralende
diode. Deze diode heeft dezelfde eigenschappen als een normale diode, echter hij
straalt licht uit als er een stroom gaat lopen. LEDʼs zijn er in diverse kleuren en onder
andere als Infra Rood licht dit is een onzichtbaar licht. IR LEDʼS worden vaak gebruikt
in afstandsbedieningen.
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Foto Diode

De fotodiode gaat in geleiding als er licht op valt. Hij werkt als een normale diode die
sterk afhankelijk is van de lichtinval. De diode is gemaakt van fotogevoelig materiaal.
De hoeveelheid licht bepaalt de mate van geleiding en de hoeveelheid stroom die er
gaat lopen. De gebruikte IR diode is met name gevoelig voor Infra Rood licht.

IC = Integrated Circuit

Een Integrated Circuit betekent letterlijk “geïntegreerde schakeling”. Hiermee bedoelen
we een schakeling die uit verschillende transistoren, weerstanden en condensatoren
tot een component is samengebouwd. Een IC kan van alles zijn, bijvoorbeeld een
deelschakeling(en) of een al bijna kant-en-klaar product zoals een radio.
Het IC dat in de Avoider gebruikt wordt bestaat uit enkele (4) deelschakelingen, in dit
geval een OPAMP. In dit IC zitten maar liefst vier opamps. De opamp is een
OPERATIONELE VERSTERKER. Dergelijke versterkers hebben enkele bijzondere
eigenschappen zoals bijv. een hoge versterking en een lage ruis en vervorming.
Dankzij deze bijzondere eigenschappen worden opamps vaak gebruikt in versterkers
en mengpanelen.

Motor

In de motor wordt elektrische energie omgezet in kinetische energie.
Dit noemen we ook wel bewegingsenergie. De motor kan twee richtingen opdraaien.
De draairichting hangt af van de stroomrichting door de motor.
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5. DE ELEKTRONICASCHAKELING
5.1 Het blokschema:
Om moeilijke elektronische schemaʼs te begrijpen, maken we gebruik van blokschemaʼs. In het
blokschema is op een eenvoudige manier te zien hoe de robot werkt. Ook wordt snel duidelijk
waar de belangrijkste elektronische componenten voor dienen. We bespreken kort de afzonderlijke blokken, zodat de elektronische deelschakelingen duidelijk worden.
Elektronicavoeding blok

Filterblok

Infrarood ontvanger
blok

Versterkerblok

Impulsomvormerblok

Timerblok

Infrarood zender
blok

Oscillatorblok

Motorvoedings
blok

Motorbesturingsblok

Signaal omkeer
blok

MOTOR

1. IR ontvangerblok

Hier worden de lichtsignalen opgevangen door de fotodiode.

2. IR zenderblok

Hier worden de lichtsignalen uitgezonden door de IR LED.

3. Versterkerblok

Dit blok versterkt de zwakke signalen van de IR ontvanger.

4. Oscillatorblok

Dit blok wekt het oscillator signaal op dat nodig is voor het knipperende IR signaal.

5. Filterblok

Dit blok filtert de stoorsignalen uit de voedingsspanning.

6. Een schots puls blok

Dit blok zorgt ervoor dat de ontvangen IR pulssignaal worden omgezet naar 1 puls.

7. Motorvoedingsblok

Dit blok zorgt ervoor dat de motoren worden voorzien van voldoende stroom.

8. Motorbesturingsblok

Dit blok regelt het links- en rechtsom draaien van de motor.

9. Timerblok

Dit blok bepaalt de tijd dat de motor een andere kant opdraait.

10. Elektronica voedingsblok

Dit blok voorziet het elektronicagedeelte van stroom.

11. Signaal omkeerblok

Dit blok bestuurt de draairichting van motor.
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5.2 Werking elektronische deel:
Aan de hand van het elektronicaschema leggen we in detail uit hoe de werking van de
elektronica is. In het blokschema kun je zien wat de diverse blokken precies doen.
We bespreken de blokken nu verder in detail, zodat je straks precies weet waar de
diverse componenten voor dienen.
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1

1. IR Ontvanger
De infrarood (onzichtbaar licht) signalen worden ontvangen door de fotodiode.
Met behulp van de regelbare weerstand VR1 kunnen we de IR signalen verzwakken.

2
2. IR Zender
De infrarood zender zendt onzichtbare lichtsignalen uit.
Met behulp van een oscillator wordt transistor TR5 steeds aan- en uitgeschakeld. Dit veroorzaakt een snel knipperend lichtsignaal. Door de
IR LED niet constant te laten oplichten, kan er bespaard worden op
het stroomverbruik en kunnen de batterijen langer mee.

3
3. Versterker

TR6

De signalen van de IR fotodiode worden door TR1 versterkt.

4

4. Oscillator
De oscillator zorgt ervoor dat de IR LED
snel aan- en uitgeschakeld wordt.
Een oscillator is een schakeling die met een
bepaalde frequentie aan- en uitschakelt.
Deze oscillator bestaat uit de transistor
TR6 en de frequentiebepalende onderdelen R16, R17 en C7.
De elco C8 stabiliseert en ontstoort
LED AAN
de voedingsspanning.

Oscillatorsignaal

1
(V)

LED UIT

0

5. Filter
Het filter bestaat uit de componenten R6 en C4 en zorgt ervoor dat de stoorsignalen
van de motor niet in het gevoelige elektronicagedeeltye terechtkomen.

5
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6. 1-Schots pulsgever
Het signaal dat vanaf de versterker komt, is het ingangssignaal voor de
1-schots pulsgever. De collector van TR3 is hoog als de fotodiode niets
ontvangt. Op het moment dat de fotodiode signalen ontvangt, wordt de
collector van TR3 laag. Deze lage spanning wordt via elco C3 teruggevoerd naar de basis van TR2. Dit werkt als een tijdschakelaar, waarbij
de tijd bepaald wordt door R2 x C3. De collector van TR3 zal dus niet
onmiddellijk weer hoog worden, maar gedurende een bepaalde tijd laag
blijven. Zoals we weten zendt de IR LED snelle knippersignalen uit.
Deze signalen worden als korte pulsen door de IR diode ontvangen. De
1-schots pulsgever maakt van een serie korte pulsen een lange puls.
Dit noemen we een 1-schots pulsgever.

6

7 & 8 Motorvoedingsblok & Elektonicavoedingsblok
De twee voedingsblokken bestaan uit 2 stuks 1,5V batterijen in serie.
Dit geeft een totale voedingsspanning van 3V.

&

De voeding van motoren en het elektronicacircuit proberen we zoveel mogelijk van
elkaar te scheiden, zodat eventuele stoorspanningen minimale invloed hebben.

7

9
Motorbesturing
De signalen van het omkeerblok komen op R20, R18 (ze sturen TR10 en TR8 aan) of op R17, R19 (deze sturen
TR7 en TR9 aan). Op deze manier wordt bepaald welke kant de motor opdraait. De transistoren TR7 t/m TR10
kunnen niet voldoende stroom leveren. Daarom sturen zij op hun beurt weer TR11 t/m TR14 aan, die de motor
laten draaien.

10 Timer

10

De timer bepaalt hoe lang de SUMO MAN reageert op de ontvangen IR signalen en wordt
aangestuurd door de 1-schots pulsgever. De timer bestaat uit de transistor TR4 en de frequentiebepalende componenten R11, VR2 en C5. Elco C5 wordt via TR4 opgeladen door
de pulsen van de 1-schots pulsgever. Als er geen pulsen meer komen, zal C5 zich via R11
en VR2 gaan ontladen. De tijdsduur van het ontladen kan ingesteld worden met VR2. De
totale tijd dat de robot op de IR signalen reageert is afhankelijk van tijd dat de fotodiode IR
signalen heeft ontvangen, en dus C5 oplaad, en de VR2 instelling.

10. Omkeerblok

Dit blok bestaat uit vier opamp ICʼS die werken als een comparator.
Een Comparator vergelijkt de spanningen aan de ingangen en aan
de hand daarvan wordt de uitgangsspanning bepaalt. Bij deze
robot wordt de spanning ( pin 6) van een spanningsdeler R8/R12
vergeleken met de timer uitgansspanning (pin 7) . De uitgangsspanning op pin 13 en 14 bepaalt uiteindelijk de draairichting
van de motor
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10

8

6. ALLES OVER DE MECHANICA
TIPS: Lees dit eerst voordat je begint !
Ga niet vooruit werken, volg de Stap-voor-Stap handleiding om een foute montagevolgorde te voorkomen. Wanneer je de bouwbeschrijving nauwkeurig volgt en zo nu en
dan de foto op de verpakking bekijkt, krijg je in één keer een perfect werkende robot.
Snij de onderdelen pas uit op het moment dat je ze nodig hebt. Ze zijn namelijk genummerd in de sets. Kijk goed hoe je het onderdeel uit moet knippen. Alle onderdelen passen perfect in elkaar, je hoeft dus niets met geweld inelkaar te duwen. Werk rustig en
lees eerst de HELE instructie door voordat je begint.
Extra benodigd gereedschap

Hobbymesje

Pincet

Kleine plastic hamer

Uitsnijden of -knippen van onderdelen
Gebruik voor het uitsnijden een scherp
hobbymes of knip ze uit met een scherpe tang of schaar.
Snij of knip voorzichtig en zo glad
mogelijk langs het onderdeel. Werk
met behulp van een mes of vijl de
eventuele scherpe randen bij.
Snij geen onderdelen uit voordat je ze
nodig hebt.

Een as monteren
Bij het monteren van assen (bijv. de motoras) moet je zeer
voorzichtig te werk gaan. Het beste kun je hem er rustig
met de hand opdrukken. Lukt dat niet gebruik dan een
kleine plastic hamer. Sla heel voorzichtig, liefst met een
stukje hout tussen de hamer en het object, en zorg ervoor
dat je niets beschadigt.
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Zelftappende schroeven

Een zelftappende schroef (ook wel parker genoemd)
heeft dezelfde eigenschappen als een houtschroef
namelijk, schroefdraad snijden en vastschroeven in
één handeling. Vergeleken met een gewone schroef
is de schroefdraad grover en het eind puntiger.
Deze zelftapschroeven hebben een
inkeping, wat het snijden van de schroefdraad vergemakkelijkt. De juiste manier om
zelftappende schroeven vast te schroeven is;

1 Schroef indraaien
2 Een beetje losschroeven
3 Dan weer vastdraaien

LET OP ! Als je deze schroeven te vaak los -en vastschroeft, wordt het gat groter en
passen ze niet goed meer.

Bouten en moeren
monteren
Diameter
Lengte

BORGMOER

Bouten en moeren kun je het beste goed vastdraaien, zodat ze op den duur niet lostrillen. Wil je ze nog extra beschermen tegen het lostrillen, doe er dan na het vastdraaien
een beetje nagellak op. Op deze manier kun je ze later ook weer eenvoudig losdraaien
als je dat zou willen.
Gebruik geen locktite of andere lijmen.
Dan kun je de schroeven nooit meer losdraaien als dat nodig mocht zijn. Er zijn ook
speciale borgmoeren. Deze moeren blijven uit zichzelf al stevig vastzitten.
Het type bout wordt aangegeven d.m.v. de dikte en de lengte. Bijv.: Een bout
met de aanduiding M3 x 20 is 3 mm dik en 20 mm lang. Bij moeren geven we
alleen de diameter weer. Bijv.: M3 is een moer voor een bout van 3 mm.

Rubber onderdelen
De onderdelen die van rubber zijn gemaakt, zijn enigzins
elastisch. Wees echter voorzichtig en rek het rubber niet te
ver uit, anders breekt het.
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6.1 Lijst mechanische onderdelen SUMO MAN:
Controleer voordat je begint eerst of alle onderdelen aanwezig zijn.
Moer

Parkerschroef

M3 x 10 st.t.

p

Kruk

p

2 st.

p

p 3 st.
1 x klein
2 x groot

1 st.

Koppeltandwiel

p

Set A: Chassisset

p

p

1 st.

p

1 st.

1 st.

2 st.

p
Set B: Wielset

Kabels

p

p

BATTERIJKABELS
Zwart 1 st.
Rood 1 st.

p
p

MOTORKABELS
Geel 1 st.
Oranje 1 st

p
1 st.

4 st.

M3 5 st.

M3x25 9 st.
Tandwielas
lang

1 st.

p

1 st.

Kap

Stopper

1 st.

p

p
p

p

Tandwielas
kort

Staaf (as)

Geassembleerde printen

1 st.

Set C: Bandenset

Tandwiel

Borgmoer

p

p 5 st.

9 st.

p

Bout lang

Afstandsbus

M3x10 9 st.

M3 14 st.

Kroontandwiel

Motor

p

p
p

Ring

Bout kort

1 st.

1 st.

p

Set G: Aandrijfkast

1 st.

p

Batterijcontacten

+

p

2 st.

-

p

2 st.

+ en -

p

2 st.

LET OP ! Knip de onderdelen NIET uit VOORDAT je ze nodig hebt !
Bepaalde stukken zien eruit als hechtingsstrips, maar horen aan een bepaald
onderdeel en mogen dus absoluut niet worden afgeknipt.
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6.2 Bouwbeschrijving mechanische gedeelte:
Nummers tussen de haakjes (..) corresponderen met de nummers op de panelen of op de zakjes !
Als er geen nummer bijstaat dan zit het onderdeel in de blisterverpakking.
BEKIJK HET ONDERDEEL GOED VOORDAT JE HET UIT GAAT KNIPPEN.

Montage van het motortandwiel:
1 st. Motor
1 st. Tandwiel klein
Monteer het tandwiel op de motoras.
Sla met een kleine hamer voorzichtig op de motoras.
Beter nog is het met je handen aan te drukken (zie
tekeningen).

Voor de montage van het motortandwiel heb je nodig;

Pas op ! Sla niet op de motor connectors !
Buig ze eventueel om zoals te zien is op de teke-

Monteer de componenten volgens
de oplopende cijfervolgorde.

Sla heel voorzichtig op de as.
NOG BETER IS:
Druk erop met je handen

Het tandwiel is goed gemonteerd als
je de motor volledig hebt aangedrukt.

Montage van aandrijfas:
Voor de montage van aandrijfas heb je nodig;

Assembleer de korte tandwielas zoals
te zien is op onderstaande tekening.

2 st. Kruk
2 st. Tandwiel groot
4 st. Plastic ring (G8)
1 st. Tandwielas lang
1 st. Tandwielas kort

Bescherm het tandwiel met een stukje
hout

Bescherm de kruk
met een stukje hout

Assembleer de lange tandwielas zoals
te zien is op bovenstaande tekening.
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Montage van de tandwielkast:
Voor de montage van tandwielkast heb je nodig;

2 st. Bakhelft (G1 en G2)
2 st. Koppeltandwiel
1 st. Kroontandwiel
1 st. Motor met tandwiel

Monteer in oplopende cijfervolgorde zoals te zien is op de
onderstaande tekeningen.

3
Kroontandwiel

4

Motor

Let op !
Monteer de vlakke
kant van de motoras
op de juiste manier.

2
G2

Koppeltandwiel

G1

1
Koppeltandwiel

Monteren van de aandrijving:
Voor het monteren van de aandrijving heb je nodig;
Monteer de krukas en schuif de motorkap
over de aandrijfbak, zie tekening.

1 st. Tandwielkast, gemonteerd
2 st. Aandrijfkap (G3 en G4)
1 st. Krukas
1 st. Tandwielas

Tandwiel
komt
bovenop

ringen (G8)

G3
Deze bus moet aan
de bovenkant zitten

Zorg ervoor dat alle tandwielen
goed op elkaar aansluiten !
Tandwiel
komt
bovenop

ringen (G8)

G4
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Afmonteren tandwielkast:
Voor het afmonteren van de tandwielkast heb je nodig;
Schroef de twee kappen (G3 en G4) vast.

4 st. Bout Lang M3 x 25
4 st. Moer M3
2 st. Gemonteerde aandrijving
2 st. Motorkabel (Or en Wt)
1 st. Batterij 1,5 Volt

Sluit de oranje en gele kabel op
de motor aan. Buig eventueel de
motor connectors recht. De
polariteit is hier niet belangrijk.

Geel
Oranje

Testen van de tandwielkast:

Druk het ongeïsoleerde kabeluiteinde op de + en van de batterij. Ook nu is de polariteit niet belangrijk.
Als de tandwielen allemaal draaien, dan functioneert
de tandwielkast zoals het hoort.
Bij problemen moet je de tandwielkast demonteren en
nogmaals het geheel volgens de tekeningen nauwkeurig weer opbouwen.

Tandwielkast monteren op bodemplaat:
Hiervoor heb je nodig;

1 st. Bodemplaat (A1)
2 st. Bout M3 x 10
2 st. Moer M3
2 st. Gemonteerde tandwielkast

Monteer de tandwielkast op de bodemplaat zoals op de bijgaande tekening.

Let op !
De kruk komt aan de bovenkant.
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Assemblage van de wielen:
Voor de assemblage van de wielen heb je nodig;

4 st. Wielhelft (B1, B2, B3, B4)
4 st. Wielhelft (B5, B6, B7, B8)

Klik de beide wielhelften in elkaar,
zoals te zien is op de tekeningen.

Het linker zijpaneel assembleren:
Voor de assemblage van het zijpaneel heb je nodig;
Draai de borgmoer GOED vast !

Houd de borgmoer vast met een tang of nog
handiger, gebruik een dop- of pijpsleutel !

2 st. Geassembleerde wielen
1 st. Zijpaneel (A4)
3 st. Bout M3 x 25
2 st. Borgmoer M3
4 st. Ring
2 st. Afstandsbus
1 st. Tandwiel groot
1 st. Koppeltandwiel

Monteer eerst het losse tandwiel volgens de tekening.

A3

Installeer het kleine tandwiel
naar de binnenkant.

Monteer de wielen op het zijpaneel
zoals te zien is op de tekening.

Installeer deel B1 tot en met
deel B4 aan de buitenkant.
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2 st. Geassembleerde wielen
1 st. Rechter zijpaneel (A4)
2 st. M3 x 25 schroeven
2 st. Borgmoer M3
2 st. Afstandsbus
4 st. Ring
1 st. Koppeltandwiel

Rechter zijpaneel assembleren:
Voor de assemblage van het zijpaneel heb je nodig;

Installeer deel B1 tot en met
deel B4 aan de buitenkant.

A4

Draai de borgmoer GOED vast !

Houd de borgmoer vast met een tang of nog
handiger, gebruik een dop- of pijpsleutel !

Zijpanelen op bodemplaat monteren :
Voor het monteren van het linker zijpaneel heb je nodig;

1 st. Bodemplaat
1 st. Linker zijpaneel
1 st. M3 x 10 bout
2 st. Moer M3

Monteer het zijpaneel volgens de tekeningen.
De 3 uitstekende bouten van het zijpaneel
moeten in de gaten komen die met pijlen
zijn aangegeven! Zie de detailtekening hieronder.

Bodemplaat
omdraaien

Als je de bodemplaat omdraait, kun je aan de
onderkant de moer in het gat stoppen en de bout
vastdraaien

36

Montage van het rechter zijpaneel:
Voor de montage van het rechter zijpaneel heb je nodig;

1 st. Bodemplaat
1 st. Rechter zijpaneel
1 st. Tandwiel groot
1 st. Bout M3 x 10
1 st. Moer M3

Deze montage (zie tekeningen) is grotendeels hetzelfde
als bij het linkerpaneel. Vergeet het tandwiel niet !
De 2 uitstekende bouten van het zijpaneel
moeten in de gaten komen die met pijlen
zijn aangegeven !

Tandwiel

Zie detailtekening hieronder.

Als je de bodemplaat omdraait, kun je aan de
onderkant de moer in het gat stoppen en de bout
vastdraaien

We noemen dit deel vanaf
nu het CHASSIS.

Montage van de rupsbanden:
Voor de montage van rupsbanden heb je nodig;

2 st. Rupsbanden (C1 en C2)
1 st. Stopper
Chassis

Zorg ervoor dat de driehoekjes
in het midden van de rubberband tussen de wielen vallen.

Rek de rubberband niet te ver uit !

Druk de stopper
zover in de houder
tot hij vastklikt.

37

Montage van de armen:
2 st. Armen (B12 en B13)
Chassis

Voor het monteren van de armen heb je nodig;

Klik de armen in de kruk.
Zorg dat de twee armen ten opzichte van
elkaar verschoven worden gemonteerd
in de kruk. Zie detailtekening

Testen van de mechanica:
1 st. 1,5 Volt batterij
2 st. kabels (Geel en Oranje)
Chassis

Voor het testen van de mechanica heb je nodig;
Sluit de oranje en gele kabel
aan op de motor.
Oranje

Vlakke kant moet
naar beneden wijzen.

Geel
Geel
Oranje

Vooruit
Oranje

Geel

Achteruit
Geel

De banden draaien
allebei vooruit.
De beide armen gaan
heen en weer.

Het rechterwiel draait
naar achteren en het
linkerwiel staat stil.
De beide armen gaan
heen en weer.

Oranje

Verwijder de kabels na het testen !

Als iets niet goed functioneert, raadpleeg
dan de storingzoektabel op bladzijde 43.
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Montage van de batterijhouder:
Voor het monteren van de batterijhouders heb je nodig;
Schuif de batterijcontacten in de sleuven van de houder,
zoals te zien is op onderstaande tekening.

1 st. Batterijhouder (A2)
2 st. Batterijcontact +
2 st. Batterijcontact 2 st. Batterijcontact + en 3 st. Bout M3 x 10
3 st. Moer M3
Chassis

&

Buig na het monteren van
de contacten de aansluitpunten 90 graden om.

Montage van de batterijhouder op het chassis:

Monteer de batterijhouder in oplopende cijfervolgorde.
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Afmonteren van de robot:
Voor het afmonteren van de robot heb je nodig;
AANSLUITPUNT

KLEUR

V1
V2
G1
G2
M1
M2

Rood
Rood
Zwart
Zwart
Geel
Oranje

Sluit de kabels
aan op de
printplaat.

1 st. Geassembleerde printplaat
1 st. Afstandsring (G8)
1 st. Sensorkap (B11)
1 st. Kap
1 st. Parker schroef
2 st. Kabel (geel en oranje)
1 st. Slang
Chassis

Schuif de sensorkap over de print zodat de
IR LED en -diode voor de openingen komen.

Print op de kap monteren :

De vier uitrichtnokken (zie pijlen)
komen in de gaatjes op de print.

Kabels op de batterijhouder monteren :
Snij vier stukjes van elk
1 cm van de slang af.

rood

zwart

rood

zwart

1 cm

Schuif de stukjes slang over de
rode en zwarte kabels heen.

geel

oranje
Naar de
motor

Maak een haakje van de ongeïsoleerde
draad, haak het in de batterijconnector
en twist de draad.
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Schuif nu het stukje slang
over de connector.

Zo ziet het eruit als het af is.

De motor aansluiten en de batterijen plaatsen:

Plaats de batterijen.

Geel

Sluit de kabels aan.

ORANJE

VLAKKE ZIJDE NAAR BENEDEN

De kap en vuisten monteren:
Voor het afmonteren van de robot heb je nog nodig;

4 st. Penlite batterij
2 st. Bout M3 x 10
2 st. Moer M3
2 st. Vuist (C2 en C3)
Afgemonteerde kap
Chassis

Vuist opschuiven en kwart slag draaien

Vuist
C3 & C4

De complete robot.
Monteren van de optionele handen:
Deze optionele handen worden
op dezelfde manier gemonteerd
als de vuisten: opschuiven en
een kwartslag draaien.
B9
Rechts

B10
links

De plastic ringen G5 tot en met G8 worden niet meer gebruikt en zijn dus over.
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7. PRAKTIJKTEST VAN DE SUMO MAN
7.1 Afregelen en testen:
Altijd heel voorzichtig en zonder
kracht aan de potmeter draaien
met een goed passende schroevendraaier.

Draai VR1 helemaal
met de klok mee.

VR 1

VR 2
Draai VR2 helemaal
tegen de klok in.

Probeer NOOIT met kracht door de
eindpunten heen te draaien.

Het is belangrijk dat de sensoren niet gestoord worden door obstakels. Zorg daarom voor een vrij zicht.
1.) Schuif de schakelaar naar A; de robot moet
nu vooruit gaan rijden.

2.) Als je de hand voor de sensor houdt, moet de
robot met een bocht achteruit gaan rijden.

3.) Als je de hand weghaalt bij de sensor, moet
de robot weer vooruit gaan rijden.

4.) Schuif de schakelaar naar B; de robot moet
nu met een bocht achteruit gaan rijden.

5.) Als je de hand voor de sensor houdt, moet de
robot vooruit gaan rijden.
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6). Als je de hand weghaalt bij de sensor, moet de
robot weer met een bocht achteruit gaan rijden.

Als iets niet goed functioneert, raadpleeg dan de storingzoektabel op bladzijde 43.

FOUTZOEKTABEL:
Probleem:				Controleer:
De motor doet niets als de robot ingeschakeld is.

De wielen draaien niet.

•
•
•
•

Controleer de batterijen, zijn ze vol ?
Controleer de polariteit (+ & -) van de batterijen.
Controleer de bekabeling vanaf de batterijhouder.
Controleer de bekabeling van de motor.

• Controleer de aandrijving
• Controleer alle tandwielen
• Controleer of de zijpanelen goed gemonteerd zijn.

Het rechterwiel stopt niet bij het achteruitrijden

• Controleer de montage van de zijpanelen.
• Controleer de montage van de stopper.

De robot sensor reageert niet.

• Controleer VR1; staat deze goed ingesteld?
• Controleer of de robot geen last heeft van
obstakels zoals bijv. een muur.
• Controleer de bekabeling vanaf de batterijhouder,
zijn de rode en zwarte draden goed aangesloten?

Als de robot na het bovenstaande gecontroleerd te hebben nog steeds niet goed functioneert, omdat bijvoorbeeld de tandwielen elkaar niet raken, loop dan alle mechanicastappen nog eens door. Eventueel haal je de robot weer uit elkaar en bouw je hem
opnieuw op, waarbij je elke tekening nauwkeurig bestudeert.
Wellicht vind je dan de fout.
Tot slot kun je de elektronica nog eens testen (blz. ..) en de Elektronicafoutzoektabel
van bladzijde .. nog eens raadplegen. Ook kun je voor eventuele aanvullende informatie onze website raadplegen of een e-mail sturen met je technische vraag.
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7.2 Afregelen van de SUMO MAN
*

AFREGELEN DETECTIE AFSTAND
Met VR1 kun je de gevoeligheid van de IR sensor afregelen. Als je
rechtsom draait, dan wordt de gevoeligheid hoger en het bereik van de
sensor groter.

Lage
gevoeligheid

Hoge
gevoeligheid

*

REVERSE (omkeer) TIJD AFREGELEN
Met VR2 kun je de reverse tijd van de robot afregelen. Als je rechtsom
draait, dan wordt de tijdsduur langer en heeft de robot meer tijd om
naar de oude toestand terug te keren.

Kort

*

Lang

DE ONTWIJKMODE (STAND)
De ontwijkstand (mode A) is een defensieve stand waarbij de SUMO MAN obstakels zal ontwijken.
Je kunt proberen om de SUMO MAN te perfectioneren door de potmeters VR1 en VR2 optimaal af te regelen.

*

SUMO WORSTELSTAND
In de Sumo worstelstand (mode B) gaat de robot in de aanval.
Hij probeert nu juist zijn tegenstander op te zoeken en aan te vallen.

ALS DE ROBOT NIET GOED FUNCTIONEERT,
RAADPLEEG DAN DE STORINGZOEKTABEL OP BLZ. 43.
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8. DE WERKING VAN DE MECHANICA
Het mechanisme van de SUMO MAN bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel wordt
gevormd door de motor die de draaiing van de motoras overbrengt op de aandrijving.
Een andere deel dient ervoor te zorgen dat de draaiing van het aandrijftandwiel via tandwielen overgebracht wordt op de wielen en de armen.
1. Het overdragen van het mechanisch vermogen
Tandwiel, aandrijfriem, stang, nok, aandrijfas en ketting brengen het vermogen over.
De draaikracht van de motor wordt overgebracht naar de wielen d.m.v. vier tandwielen en assen (de metalen as van de motoras en van de wielen).
Deze overbrenging wordt ook wel tandwieloverbrenging genoemd. Het geeft de kracht
die ontstaat bij de tanden door aan het volgende tandwiel. Het principe hiervan wordt
gevormd door drie bewegingen die tegelijkertijd plaatsvinden, namelijk "het veranderen
van de draairichting", "het veranderen van de draaisnelheid" en "het veranderen van de
draaikracht".
Rechtsom

Linksom

2. Het veranderen van de draairichting
Met het veranderen van de draairichting wordt bedoeld dat als
eerste tandwiel met de wijzers van de klok meedraait, het daarvolgende tandwiel tegen de wijzers van de klok indraait.
tandwiel verandert dus de draairichting.

het
opEen

3. Het veranderen van de draaisnelheid
Het veranderen van de draaisnelheid is een gevolg van het aantal tanden dat het tandwiel heeft. Als voorbeeld nemen we een tandwiel met 10 tanden en een tandwiel met 40
tanden. Als het eerste tandwiel een volledige draaiing
heeft
40
gemaakt, dan heeft het tweede tandwiel nog maar 1/4 draaiTanden
ing gemaakt. Dus om het tweede tandwiel
een
volledige draaiing te laten maken, moet het eerste tand- 10
wiel
Tanden
4x rond. Dit brengt de totale snelheid naar beneden. De motor
van de
SUMO MAN draait 6000 maal per minuut rond en draait dus
veel te
snel.
4. Het overbrengen van draaikracht
De draaikracht is ook van belang voor de draaisnelheid. Hoe lager de draaisnelheid
wordt, hoe groter de draaikracht wordt en omgekeerd.
Het veranderen van de draaikracht kunnen we vergelijken met
het draaien van een slaghout. Stel je voor dat twee mensen die
elk een uiteinde van het slaghout vasthouden, proberen om het
slaghout ten opzichte van zichzelf één bepaalde kant uit te
draaien (bijv. naar rechts). De persoon die het handvat vasthoudt moet veel meer kracht gebruiken dan de persoon die het
brede deel vasthoudt. Hetzelfde geldt voor tandwielen van de SUMO MAN. De kracht
aan de rand van de tandwielen wordt groter als het dichter
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8.2 Hoe beweegt de SUMO MAN ?:
Op de voorgaande bladzijde heb je al e.e.a. kunnen lezen over de tandwielen.
Onderstaand volgt nog een extra uitleg over hoe het in de praktijk werkt.

Krukmechanisme

Kruk

arm

De armen van de SUMO MAN maken een heen en
weer gaande boksbeweging.
Deze beweging wordt gemaakt door de
kruk die aan de aandrijving is gemonteerd.
De kruk kan een ronddraaiende beweging omzetten
naar een heen- en weer- en op- en neergaande beweging.

Steunpunt

Op de tekening hiernaast kun je goed zien hoe dat precies gaat.

Normaal gesproken zou de arm ook een beetje op en neer moeten gaan, maar omdat hij in het midden ondersteunt wordt gaat hij alleen heen en weer.

A

Aandrijvingsmechanisme
Zoals je misschien al opgevallen is draaien bij het vooruitrijden beide rupsbanden.
Echter bij het achteruitrijden draait maar één band. Het (losse) tandwiel A werkt als
een koppeling. Het heeft een klein beetje ruimte om op en neer te gaan. Dit tandwiel
wordt door zijn gewicht en de aantrekkingskracht van de aarde normaal gesproken
naar beneden getrokken, zie figuur hiernaast.
Als het tandwiel (op as) B van de aandrijving naar het kleine tandwiel A toedraait,
zal A gaan draaien en daardoor zal ook het grote tandwiel C en het wiel gaan draaien.
Als het tandwiel (op as) B van de aandrijving van het kleine tandwiel A afdraait, zal
A naar boven geduwt worden en daardoor komt A helemaal los te staan van tandwiel B en het grote tandwiel C. Het wiel dat gekoppeld is met C zal nu dus niet gaan
draaien.
Een koppeling met een beweegbaar koppeltandwiel is aan de andere kant niet aanwezig en dit voorwiel draait dus vooruit en achteruit.

C
B

C

tandwiel op as

A

Rupsbandenmechanisme
De SUMO MAN wordt door de motor en de aandrijving aangedreven op de beide voorwielen. De achterwielen
worden niet direct door de motor en de aandrijving aangedreven en zullen niet uit zichzelf draaien.
Vrreemd genoeg kan de robot niet goed functioneren als de voor- en achterwielen niet gelijktijdig draaien. Als de
voorwielen alleen zouden draaien, dan ligt het draaipunt van de robot in het midden van de voorwielen. De achterwielen ondervinden dan veel weerstand en er is weinig grip. Dit zorgt ervoor dat de robots zijwaarts gaat glijden. Door het toepassen van de rupsbanden verschuift het rotatiepunt naar het midden van de robot en is er
minder weerstand en meer grip. De rupsbanden zorgen voor veel grip dankzij het grote oppervlak dat de grond
raakt. Hierdoor kunnen rupsvoertuigen op plaatsen komen die voor wielvoertuigen onbereikbaar zijn.
De robot zal om de zwarte punt A
ronddraaien (roteren). De achterwielen schuiven zijwaarts door de
weerstand die ze ondervinden.

A
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De robot zal om de
zwarte punt B ronddraaien (roteren).
De achterwielen
ondervinden nu geen
weerstand meer.

B

8.3 Uitleg infrarood lichtstraling:
De SUMO MAN detecteert objecten door middel van infrarood stralen. Dit klinkt misschien erg bijzonder, maar je
komt infrarood stralen vaker tegen dan je denkt. Ze komen namelijk ook vaak uit de afstandsbediening en fotoen filmcameraʼs.
Dat deze infrarood stralen nooit opvallen komt doordat ze onzichtbaar zijn. In de encyclopedie staat bij het
woord infrarood de omschrijving ”elektromagnetische golven” en dat “infrarood licht afwijkt van zichtbaar licht
omdat de golflengte buiten het voor het oog zichtbare gebied ligt”.
Een elektromagnetische golf is een golf die door de lucht gaat. De lucht zit vol met dergelijke golven. Alle
radio- en TV zenders over de hele wereld gebruiken elektromagnetische golven om uit te zenden. Zoals je
weet, zenden de radio- en TV zenders niet allemaal op dezelfde FREQUENTIE uit, ze hebben namelijk verschillende golflengtes. Je weet ook dat de golven van radio- en TV zenders onzichtbaar zijn, net als bij infrarood
licht.
Licht werkt eigenlijk op dezelfde manier, namelijk door middel van elektromagnetische golven. De verschillende
golflengtes geven nu verschillende kleuren weer. Het bekendste voorbeeld is wel het ultraviolette licht. Dit is
een golflengte die we nog vrij goed kunnen zien en die een bijzondere blauwachtige kleur heeft. UV licht wordt
gebruikt in zonnebanken, je wordt er bruin van.
Golflengte
De elekromagnetische golven zien er net zo uit als een golf in het water
wanneer je de doorsnede zou kunnen zien. Als je een startpunt neemt en
een punt waar de golf zich herhaalt, bijvoorbeeld de top en de eerstvolgende
top, dan heb je een golflengte.

Golflengte 10Km

100µm		

10nm

10pm

Elektromagnetisch

Type

Radio en TV

Infrarood

780nm

Ultraviolet

Zichtbaar licht
rood oranje geel groen blauw

Röntgen stralen

Gamma stralen

380nm

Het bovenstaande golflengte spectrum geeft aan op welke golflengte het licht zich bevindt dat we met onze ogen
kunnen zien. Dit zijn de golflengtes tusen 400nm en 800nm. De golflengtes die daarbuiten vallen kunnen we niet
zien maar ze zijn er wel. Zoals je ziet vallen de infrarood stralen buiten het voor het oog zichtbare gebied.
Golflengtes (G) worden ook vaak in frequenties (F) uitgedrukt. Het bekendste
voorbeeld is wel de radiofrequenties. De radiozenders zenden allemaal uit op
golflengtes. Bij FM radio is dit bij een golflengte van ongever 3 meter. Toch wordt
deze eenheid nooit gebruikt bij zenders, we geven namelijk altijd een frequentie
aan bijv. FM tussen de 88 MHz (Mega Hertz) en 108 MHz en we noemen geen
golflengtes.
Golflengtes en frequenties kunnen eenvoudig naar elkaar omgerekend worden,
we gebruiken dan de constante factor 300000000 meter per seconde (C). Dit is
de snelheid van het licht. Lichtsnelheid C = frequentie F x Golflengte G

C=FxG
C
F=G

C
G= F

Voorbeeld:

C
F=G
300000000
F=
3
= 100000000

F= 100 MHz

We hebben dus geleerd dat we de infraroodsignalen van de SUMO MAN niet kunnen zien omdat ze
buiten het bereik van onze ogen liggen.
Er is wel een eenvoudige manier om IR licht zichtbaar te maken.
CCD modules die worden gebruikt in videocameraʼs hebben een heel
groot bereik en kunnen het IR licht wel “zien”. Als je een videocamera hebt,
dan kun je de signalen van de SUMO MAN eenvoudig zichtbaar maken en opnemen.
Zoals je misschien al is opgevallen, hebben de diverse kleuren allemaal een verschillende golflengte en frequentie.
Zonlicht heeft een erg breed licht spectrum
inclusief IR en UV lichtfrequenties (golflengtes).
Als er zonlicht op de aardbei valt, dan worden
alle kleuren geabsorbeert behalve de kleuren met
de rode golflengtes, die worden gereflecteerd.

Door de gereflecteerde rode
golflengtes, kunnen wij zien
dat een aardbei rood is.
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Nadelige effecten van infraroodstraling:
Omdat infrarood onzichtbaar is, werd het in 1800 bij toeval ontdekt. Het IR licht bevat namelijk erg veel energie.
Toen het onzichtbare IR licht in 1800 per ongeluk op een thermometer viel, ging de temperatuur
omhoog en ontdekte men de IR straling. Het is dus mogelijk om met de elektromagnetische infrarood stralen dingen te verwarmen (net als met de elektromagnetische stralen
van de magnetron). Je komt IR kooktoestellen dan ook steeds meer tegen in de keuken.
We hebben al uitgelegd dat zonlicht een breed spectrum aan licht bevat waaronder het IR licht. Deze IR stralen
warmen de aarde op. Deze warmtestraling gaat de ruimte weer in, zodat de aarde niet teveel opwarmt. Door de
vervuiling die de mens veroorzaakt, zit er tegenwoordig veel kooldioxide (een soort gas) in de lucht dat de stralen
tegenhoudt. Hierdoor kan de warmtestraling niet meer naar de ruimte ontsnappen en warmt de aarde op. Als de
temperatuur op aarde opwarmt, zal het ijs op de Noord- en Zuidpool smelten en zullen grote delen van de aarde
onder water komen te staan. Als we willen voorkomen dat sommige landen en steden onder water komen, zullen
we moeten stoppen met de vervuiling van de aarde.
Zonnestralen met
infraroodstralen.

De IR warmtestralen
worden door de aarde
weer teruggekaatst en
gaan de ruimte in.
Door vervuiling onstaat er
een laag gas om de aarde.

Zonnestralen met
infraroodstralen.

De IR warmtestralen worden
door de aarde NIET meer teruggekaatst, omdat ze worden
tegengehouden door allerlei
gassen zoals kooldioxide.

Experimenten met de SUMO MAN:
Tot slot nog enkele tips en experimenten, die je kunt doen
met de SUMO MAN.

SUMO MAN met Handen:
IEen grappig experiment is om de SUMO MAN te voorzien
van menselijk uitziende handen. Je kunt deze eenvoudig
maken met papier en behangplaksel.
Op die manier kun je de robot er net zo uit laten zien als
de SUMO MAN hiernaast

SUMO MAN met verbeterde elektronica:
Je kunt de gevoeligheid van de sensor op twee manieren verbeteren. De
eerste is het meest eenvoudig, namelijk door de keramische condensator
C9 te verwijderen. Het nadeel van deze manier is dat de sensor te gevoelig
kan worden.
Een andere manier is om extra LEDʼs aan te brengen op de hoeken van de
SUMO MAN, zie de tekening hiernaast.
Koop bij een elektronicawinkel twee infrarood LEDʼs en soldeer deze met
draden parallel over de bestaande IR LED (denk aan de polariteit, A en K).
Monteer een stukje ondoorzichtige slang over de LEDʼs, zodat het IR licht recht
naar voren schijnt. Anders straalt de LED teveel naar de zijkant en beïnvloedt
zo de ontvanger. Monteer niet meer dan twee extra IR LEDʼs en experimenteer
met de slang over de LEDʼs en de plaats van de LEDʼs.
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VEEL PLEZIER MET DE SUMO MAN!

