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BEGIN MET BOUWEN BIJ HOOFDSTUK 6 BIJ DE VOORGESOLDEERDE VERSIE !
© Handleiding Sky Walker (2016): AREXX Engineering (NL).
Niets uit deze handleiding mag op welke wijze en voor welke doeleinde dan ook
worden overgenomen zonder toestemming van de Europees importeur:
AREXX Engineering te Zwolle (NL).
De fabrikant en importeur stellen zich niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor de gevolgen van ondeskundige handelingen en/of eventuele fouten bij
het bouwen en bij het gebruik van dit product door het niet opvolgen van deze handleiding.

Begin met hoofdstuk 6 bij een
voorgesoldeerde kit

Fabrikant:
Jama Co., Ltd.
Tachung TAIWAN

Importeur:
AREXX Engineering
ZWOLLE The Netherlands

© 2007 AREXX Engineering
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Meer info!

www.arexx.com

1. PRODUCTBESCHRIJVING SKY WALKER
De MOON WALKER is een robot met twee sensoren. De lichtsensor detecteert
verschillen in lichtsterkte. De geluidssensor detecteert geluiden zoals bijv. een handklap. Als een van de sensoren geactiveerd wordt dan wandelt de MOON WALKER op
elegante wijze hoog op zijn vier benen een paar seconden vooruit en stopt dan
automatisch.
Het is niet alleen leuk om deze robot te zien rondlopen, ook aan het
bouwen valt veel plezier te beleven. Bovendien leer je op een prettige
manier meer over robots en techniek in het algemeen.

Specificaties:
Spanning :
1,5 V d.m.v. 1 penlite batterij
		(niet inbegrepen)
Stroom :
ong. 400 mA
Looptijd :
ong. 9 seconden
Hoogte :
135 mm
Diameter :
105 mm
Gewicht :
170 gram

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 een volle batterij.
• Plaats de batterij op de correcte wijze.
• Zorg dat de batterij en de batterijhouder niet nat worden. Als dit toch gebeurt, verwijder dan de batterij en
maak alles goed droog.
• Verwijder de batterij uit de robot na gebruik.
• Kinderen onder de 12 moeten de robot onder toezicht van een volwassene bouwen.
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2. 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 !

2.1 Gereedschap:

Tin
0,8- tot 1mm

Soldeerbout
(15 tot 30W)
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
geenandere vloeimiddelen gebruiken.

Soldeerstandaard

Kniptang & Punttang

Om de hete soldeerbout veilig
weg te leggen

Gebruik kleine elektronicatangen 15 cm.

Desoldeerwick (Litze)

Schroevendraaierset

Zorg voor een set goed PASSENDE
elektronica schroevendraaiers.

Om soldeerfouten te herstellen.
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2.2 Het insolderen van componenten:
Gebruik elektronica
soldeertin. Maak nooit
gebruik van soldeerpasta’s.

PASTE

De juiste houding bij het solderen

Hou de soldeerbout vast
als een pen. Verhit het soldeerblak en de component een paar
seconden

1. Verhit het gebied wat gesoldeerd moet worden SAMEN met
de kcomponentdraad met de punt
van de soldeerbout. NIET oververhitten!

2. Voer een beetje tin
toe aan het soldeervlak.
NIET TEVEEL EN NIET
OP DE PUNT VAN DE
SOLDEERBOUT!

4. Haal de soldeerbout weg. Print
EN COMPONENT NIET MEER
BEWEGEN!!

5.Knip de componentdraad weg
net boven het soldeervlak.

Voeg dan pas tin toe
met de andere hand
3. Haal de tin weg en laat de
soldeer UITVLOEIEN.

Het eindresultaat is een mooie
glimmende soldeerverbinding die
goed verbinding maakt met de
print en het component.

Let erop dat de componenten op de juiste manier op de print worden gesoldeerd, zie de tekeningen.

FOUT

GOED
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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 soldeerverbin-

Twee soldeereilandjes
door de omponentdraad
verbonden.

Een goede
soldeerverbinding

Printplaten bestaan uit koperbanen, die 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 een defecte printbaan.
Repair of a damaged PCB:
Als de baan is onderbroken, of het

krab dan de laklaag van 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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3. ALLES OVER DE ELEKTRONICA
Als een component een markering heeft voor de polariteit is dat erg belangrijk! !
Aaansluitingen met een foute polariteit kunne het component of de print beschadigen!

Component

Montage

Print symbool Circuit symbool

Regelbare
weerstand

Weerstand

Keramische
condensator

Electrolytische
condensator
(ELCO)

+
Transistor

B en E zijn aleen als voorbeeld, de echtepositie kan
anders zijn,
PNP type

NPN type
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Component

PHTR

Montage

Print symbool

Circuit symbol

E
C

E

Transparant
of zwart

C

Schakelaar

Vertin eerst het aansluitpunt en
de draadjes.Verhit de draad of de
aansluitpunt en voer een beetje tin
toe, laat de tin goed uitvloeien !

Onderkant

gnd

sig

gn
d

sig

Microfoon

ECM

Gnd is verbonden
met de behuizing

Lamp

Rood

Aansluitpin
Geen symbool
MOTOR (PIN) M1, M2
SW (PIN) S1, S2

Motor

+
Batterij (niet

meegeleverd)
Soldeer de batterij-houder vast
zonder batterij! Plaats pas bij het
testen de batterij!!
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3.1 Lijst ELEKTRONISCHE componenten:
Weerstand 0,25 Watt; 5%			Markering:			Aantal:
… 15 Ω		
… 1 KΩ		
… 3.9 KΩ		
… 27 KΩ		
… 47 KΩ 		
… 100 KΩ		
… 2.2 MΩ		

R13			
R1, R3, R7, R8		
R2, R4, R12
R11			
R10			
R5, R6			
R9			

(Bruin, Groen, Zwart, Goud)
(Bruin, Zwart, Rood, Good)
(Oranje, Wit, Rood, Goud)
(Rood, Violet, Oranje, Goud)
(Geel, Violet, Oranje, Goud)
(Bruin, Zwart, Geel, Goud)
(Rood, Rood, Groen, Goud)

1 St.
4 St.
3 St.
1 St.
1 St.
2 St.
1 St.

Regelbare weerstand			Markering:			Aantal:
… 100 KΩ
VR1, VR2			
(104)			
2 St.
Keramische condensator			Markering:			Aantal:
… 22 nF		
… 1 nF		

C3, C4			
(223)			
C6 * Zit al op de motor ! 				

2 St.
*1 St. (motor C)

ELCO’s					Markering:			Aantal:
… 3.3 µF		
… 100 µF		

C1, C5			
C2			

(3.3 µF/50V)		
(100 µF/16V)		

2 St.
1 St.

Halfgeleiders				Markering:			Aantal:
… A1015 or A733
… C1815 or C945
… D2001 or D734
… Fototransistor

TR1, TR5			
(2SA1015 or 2SA733)		
2 St.
TR2, TR3, TR4		
(2SC1815 or 2SC945)		
3 St.
TR6			
(2SD2001/2SD2120 or 2SD734) 1 St.
PHTR			(SFH309)			 1 St.

Divers					Markering:			Aantal:
		
… Print		
AREXX DG-SKY		
(arexx)			
1 St.
… Microfoon
EMC			
(Condensor type for PCB)
1 St.
… Schakelaar		
SW		
(Schuifschaskelaar met draad)
1 St.
... Aansluitpin
S1, S2, M1, M2		
(1 mm Type)		
4 St.		
… Motor		
M			
(1,5 Volt DC Motor)
1 St.
… Motor kabel
With terminals at each end
(Blauw, Oranje)		
2 St.
… Batterij-houder
VCC			
(1 St. AA type)		
1 St.
... Lamp		
Lamp1, Lamp2		
(rode lamp)			
2 St.
... Zwarte draad
voor de lamp 		
(ongeveer 8 cm draad)		
1 St.
... Isolatie		
White and Black		
(ongeveer 5 cm draad)		
1 St. / Kleur

Draden solderen:

Verwijder ongeveer 5mm
van de kunststof isolatie.

Desolderen

5mm

Draai de draadjes in
elkaar indien nodig

De koper draadjes alvast voorsolderen.
Nu is het gemakkelijker geworden om de
draad later ergens aan te solderen.

Je kunt met desoldeer wick eenvoudig de componenten weer verwijderen als je een fout maakt.
Plaatst soldeerlitze
over de soldering.
Verwarm de litze en de
soldering.
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Haal de soldeerbout
en litze tegelijk weg
als alle tin is opgezogen door de litze.

3.2 Het soldeerwerk:
Controlleer eerst met behulp van de onderdelenlijst of alle componenten aanwezig zijn.
Begin met het solderen van de componenten
op de printplaat. Hou aan de hand van de
componentenlijst bij welke onderdelen je al
geplaatst hebt.
We beginnen altijd met de laagste en niet
kritische onderdelen dit zijn meestal de
weerstanden en condensatoren. Als laatste
solderen we de gepolariseerde onderdelen
zoals diodes, transistoren, LEDs en elco's.
Knip de soldeerdraden direct weg na het
vastsolderen anders zitten ze in de weg bij
het solderen van de andere componenten.
DE POSITIE EN POLARITEIT VAN ICs, ELCOs, DIODES, TRANSISTOREN, LEDs EN PHTR ZIJN ERG BELANGRIJK, DE
ROBOT WERKT NIET OF COMPONENTEN EN DE SCHAKELING KAN DEFECT RAKEN BIJ FOUTIEVE MONTAGE!!

1) Start met de weerstanden.
2) Dan de regelbare weerstand (potentiometers).
3) Soldeer dan de 4 aansluitpinnen.
4) Soldeer nu de keramische condensatoren.

Micofoon!
Gnd is meestal verbonden
met de metalen behuizing.

Nu gaan we de kritische onderdelen solderen. Het is ERG belangrijk dat je het JUISTE
TYPE met de JUISTE POLARITEIT soldeerd. Je mag de kritische componenten niet
oververhitten! dus niet te lang de soldeerbout op de componentdraad houden.
5) Start met de Elcos en let op de correcte polariteit met de plus en min markering.
6) Soldeer nu de transistoren, controleer type en correcte polariteit (E, B en C).
7) Solder de microfoon en letop de correcte polariteit (+ en -)!
8) Tot slot soldeer je de PHTR. Deze polariteit is erg belangrijk (E en C)!
TOT SLOT solderen we de laatste componenten zoals;
de lampen, aansluitpinnen en de batterij-houder
**LET OP BIJ DE LAMPEN:
Het is erg belangrijk (bescherming kortsluiting) dat je de draden van de lampen isoleert met de stukjes buis (20mm) doe deze over de draden van de lamp!

Lamp voorbereiding (alleen wannee de draden te kort zijn)!
Buig de lampdraden op 15mm tot 10mm
lengte, zoals op de tekening.

1) knip 25 mm draad af n verwijder 5mm
isolatie (zie blz. 9 draden solderen).

2) Soldeer de draden aan de lamp.
Buis wit 20mm

3) knip 2 stukjes van
20 mm witte buis af.

4) Schuif de witte buis van 20mm over de
draden van de lamp als bescherming.

Als laatste monteren we de batterij-houder,
ook hier is de polariteit (rood + en zwart -)
heel erg belangrijk!!
De batterij-houder zelf zet je vast met de
dubbelzijdige plakband.
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3.3 Electronische schakeling test
Voordat je aan het mechanische deel begint kun je eerst het elektronische gedeelte afzonderlijk testen om te
kijken of het goed in elkaar is gesoldeerd.
LET OP!
We hebben de gemonteerde lampen niet
getekend op deze print maar het is erg belangrijk
dat de witte buisjes om de draden zitten tegen
kortsluiting.

VOORBEREIDING
Sluit alle draden aan zoals te zien is op de tekening. PAS als alle kabels zijn aangesloten, doe je de batterij in de
houder en zet je de schakelaar aan.
Monteer de batterij.

LET OP DE POLARITY! (+ en -).

Als je aan een regelabare weerstand
draait gebruik dan een kleine passende schroevendraaier en draai
zonder kracht te gebruiken!

Tot Slot: Zet de regelbare weerstanden in de middenpositie.

TEST
*) Schakel de robot aan, de lampen zullen gaan branden. Gebeurt dat niet, verwijder dan
onmiddellijk de batterij en controleer eerst alle draden en daarna de
printplaat (zie Elektronica foutzoeken blz. 17).
1) Klap
in je handen.
2) De motor moet even gaan draaien en dan automatisch weer stoppen.
3) Scherm de licht sensor af met je hand
4) De motor moet even gaan draaien en dan automatisch weer stoppen.
LET OP!
Je kunt de geluidsensor gevoeligheid afregelen met VR1.
Je kunt de lichtsensor gevoeligheid afregelen met VR2.
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om de gevoeligheid van de licht sensor
te verbeteren kun je een stukje buis
van (5mm) over de PHTR sensor.
Zie de tekening hierboven

3.4 ELEKTRONICA FOUTZOEKEN:
PROBLEEM				CONTROLEER
De Lampen doen het niet.

• Controleer de batterij polariteit.
• Controleer of de batterij vol is.
• Controleer de montage van de batterij-houder,
zitten de Plus en de Min aan de goede kant?

De lampen werken maar de Sky Walker reageert niet
op geluiden.

• Controleer de gevoeligheid van de microfoon.
• Controleer de componenten en solderingen van de
volgende componenten in het microfoon circuit:
ECM, R1, VR1, R8, C4, TR3, TR4 en TR5, TR6.
• Controleer de gevoeligheid van de lichtsensor.
• Controleer de polariteit van de PHTR.
• Controleer C1, R2, VR2, TR1, TR8, R4-R7 en C3

De transistoren worden erg warm.

• Controleer de transitor types, posities en polariteit.

Tips en Advies

De lampen branden maar de Sky Walker reageert niet
op veranderingen van de licht intensiteit.

- 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.
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4. Informatie elektronische componenten:
Lamp

een van de meestvoorkomende onderdelen die je in elke huishouding tegenkomt.
Omdat we met een hele lage batterijspanning werken van 1,5 Volt gebruiken we een
standaard lamp met een gloeidraad. Deze lamp zet electriciteit om in licht en warmte.
Omdat ze (te)veel energie verliezen aan warmte worden ze steeds minder gebruikt.
De elektronica
kent enkele
belangrijke basisbegrippen:

Begrip:
Stroom
Voltage
Weerstand
Vermogen

Symbool:
I			
V			
R			
P			

Gemeten in (SI waarde)
Ampere (A)
Volt (V)
Ohm (Ω)
Watt (W)

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
Vermogen = Voltage x Stroom ; P=UxI

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 dichtknijpenvan 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 kleurcde.
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			Waarde				Vermenigvuldigen met
Zwart			0				1
Bruin			1				10
Rood			2				100
Oranje			3				1000
Geel			4				10000
Groen			5				100000
Blauw			6				1 Million
Violet			7				10 Million
Grijs			8				100 Million
Wit			9				1000 Million
Goud			
x 				
0,1 of 5 % afwijking
Zilver			
x 				
0,01 of 10 % afwijking
Example: Voorbeeld; Een weerstand (br,zw,or,gd) betekent 10000 Ohm (10 KΩ) 5% nauwkeurig
TIP:
Een truuk om de kleurcode te onthouden;
Zij brengt rozen op gerrits graf bij vies grauw weer (De eerste letter geeft de kleur weer)
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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. De uitvoering die gebruikt wordt in de
Dome is bedoeld voor montage rechtstreeks op de print. De waarde is 100KΩ. De regelbare weerstand wordt hier gebruikt om de gevoeligheid van de microfoon en PTHR in te
stellen.

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 keramische
en 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.

Diode
De belangrijkste eigenschap van de diode is dat de stroom maar in één richting van A
(Anode) naar K (Kathode) wordt doorgelaten. Dankzij deze eigenschap wordt de diode
veel gebruikt als gelijkrichter in voedingsschakelingen.
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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 (A-C) regelen.

A en C kan de Transistor
E (Emitter) of C (collector) zijn,
Afhankelijk van het NPN of
PNP type.

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.

Batterij

See also Appendix A
for more information.

We already mentioned the battery on page 13. The one we are using in the Sky Walker
has a voltage (V) of 1.5 Volts. Voltage means the difference of the electrical potential
between the PLUS and MINUS pole of a battery. When you see electricity in
analogy with water, you can imagine that voltage is almost the same as pressure.
When the battery is in a closed circuit, the electrons will flow from - to + and generate a
current (I) which will flow in the circuit. The current value is measured in Ampere.
The Power consumption (P, in Watts) in a circuit is Voltage x Current: P=UxI
When the Sky Walker is moving, it will use a current of 200 mA (0.2A). The battery
voltage is 1.5 Volt.
P=UxI
P = 1.5V x 0.2A
So the Sky Walker's power consumption is 0.3 Watt = 300 mW
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IC = Integrated Circuit

"Integrated Circuit" betekend een complete schakeling op een chip. Normaalgesproken
zitten alle componenten zoals de transistoren, weerstanden en condensatoren in een
behuizing. Chips of ICs zijn er in alle soorten en maten denk bijvoorbeeld ook aan de
processor van een computer.
Dit is momenteel wel het belangrijkste en meest voorkomende onderdeel in de electronica ook al gebruiken we het niet in de Sky Walker robot we willen het toch even
vermelden.

Fototransistor (PHTR)

E
C

De fototransistor kan verschillende lichtnivo’s detecteren. Hij werkt als een normale
transistor zonder basisaansluiting. De basis is hier gemaakt van fotogevoelig materiaal.
Als er licht opvalt gaat de fototransistor in geleiding. De hoeveelheid licht bepaalt de
mate van geleiding en de hoeveelheid stroom die er gaat lopen.

Microfoon

De microfoon kennen we allemaal, maar misschien weet je niet wat er exact gebeurt
in de microfoon. De microfoon zet geluidsgolven om in elektrische signalen. Deze
elektrische signalen kunnen dan weer verwerkt worden (bijv. versterkt) in elektronische schakelingen. In de Moon Walker wordt de microfoon gebruikt om het geluid
te detecteren van bijv. een handklap. Dit is voor de SKY WALKER het signaal om in
actie te komen.

LED = Light Emitting Diode

A

C

C

A

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. LEDS zijn er in diverse kleuren, ze worden
vaak gebruikt als controlelampje maar ook als energiezuinige verlichting.

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. ELECTRONICS
5.1 HET BLOKSCHEMA

Voeding &
Lamp sectie

Lichtsensor
sectie

Motor
sectie

Filter
sectie

Timer
sectie

Microfoon
sensor sectie

Om moeilijke elektronische schema’s te begrijpen maken we gebruik van blokschema’s.
In het blokschema is op een eenvoudige manier te zien hoe de robot werkt. Ook wordt
snel duidelijk waar de belangrijkste elektronischecomponenten voor dienen.
We bespreken kort de afzonderlijke blokken zodat de elektronische deel schakelingen
duidelijk worden.

5.2 Uitleg blokschema
Voeding en Lamp sectie
Dit blok stelt de 1,5 V batterij voor met de lampen als aan en uit indicatie.
Licht sensor sectie
Het lichtsensorblok detecteert licht en versterkt de signalen.
Sound sensor section
Het microfoonblok vangt geluidssignalen op en versterkt die.
Timer sectie
Een RC netwerk, deze regelt de tijd dat de motor draait.
Filter sectie
In het filterblok wordt de voedingsspanning ontdaan van (motor)stoorpulsen.
Motor sectie
Het motorbesturingsblok laat de motor draaien.
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5.3 Werking ELEKTRONISCHE gedeelte::

Aan de hand van het bovenstaande elektronica-schema van de Sky Walker leggen we uit
hoe de werking van de elektronica is. In het blokschema kun je zien hoe de diverse
blokken werken en wat ze precies doen. We gaan de blokken nu in detail bespreken.

Microfoon sectie
In dit schema wordt een Elektronische Condensator Microfoon
gebruikt. Deze microfoons zijn erg gevoelig. Een bijzondere
eigenschap van deze microfoon is dat ze een voedingsspanning
nodig heeft om te kunnen werken. Deze spanning wordt aangevoerd via weerstand R1. De regelbare weerstand VR1 zorgt
ervoor dat het geluid van bijv. een handklap verzwakt doorgelaten wordt.

Voeding & lamp sectie
Dit is het meest simpele deel van de schakeling en tegelijkertijd
het belangrijkste. In het blokschema kun je zien dat de voeding is
verbonden met alle andere secties. De reden is simpel alle
electronica schakelingen hebben spaning nodig om te kunnen
fiunctioneren. De 1,5 Volt batterij zorgt voor spanning die de
elektronica en de motor voedt. De spanning kan aan en uit worden gezet met de schakelaar.
De 1,5 Volt is te weinig om een LED te laten branden daarom
gebruiken we twee gloeilampjes, daarmee kun je eenvoudig zien
of de robot aan staat.
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Lichtsensor sectie

Power voltage

Signal

De fototransistor kan het verschil zien tussen licht en donker. Als er voldoende licht is
dan geleidt fototransistor PHTR. TR1en TR2 zijn dan gesperd en staat bijna de volle
spanning op het knooppunt van R5 en C3.
Als er weinig of onvoldoende licht op de fototransistor valt, dan zal PHTR minder goed
gaan geleiden en gaat TR1 in geleiding. Hierdoor gaat ook TR2 in geleiding. De spanning op het knooppunt R5 en C3 wordt dan lager. Hierdoor ontstaat een korte puls over
C3. Elco C1 zorgt ervoor dat de sensor niet op kleine storingen reageert.

Timer sectie

Input

Motor sectie

De transistoren TR3 en TR4 werken als een tijdschakelaar die reageert op een puls. Als er een positieve spanning komt op de basis van TR3 zal deze gaan geleiden.
TR4 die standaard gesperd is zal dan ook gaan geleiden
en de uitgang word laag (0 Volt).
Door een positieve terugkoppelpuls, die via C5 naar de
basis van TR3 terugloopt, blijft de uitgang nog even een
paar seconden laag. De elco C5 zorgt er
dus voor dat er een vertraging ontstaat (het timereffect)
als de uitgang laag is. Het duurt dus een paar seconden
voordat het weer hoog wordt.The duration of this positive
feedback is called RC time.
Het signaal van de timer heeft onvoldoende vermogen om de
motor aan te sturen. Dit blok zorgt ervoor dat er voldoende
stroom naar de motor gaat. Als de timer uitgang hoog is
(standaard) dan zijn TR5 en TR6 gespert en draait
de motor niet. Als de timer uitgang laag word gaan TR5 en
TR6 geleiden en draait de motor. Condensator C6 filtert de
Motor storing.

Filter sectie

Het filter zorgt ervoor dat er geen storing van de motor in de
versterker terechtkomt. De storingspulsen van de motor gaan
in de spanningstoevoer zitten.
Een R/C filter kan storingspulsen uit de spanningstoevoer
filteren, zodat er een schone spanning over blijft zonder storingspulsen.
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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 zenodig hebt.
Soms zijn ze genummerd in de set. De nummers staan NIET op de onderdelen zelf.
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:

Hobby mesje

Pincet

Kleine plastic hamer

UITSNIJDEN VAN ONDERDELEN
Gebruik voor het uitsnijden een
scherp hobbymes of knip ze uit met
een scherpe tang. Snij of knip
voorzichtig en zo glad mogelijk
langs het onderdeel.
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 ze 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 (Parker)

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. Scroef indraaien
2. Schoef een beetje uitdraaien
3. Dan weer vastdraaien

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

BOUTEN EN MOEREN

Dikte

Moer

Lengte
Borgmoer

Bouten en moeren kun je het beste goed vastdraaien, zodat ze op den duur niet lostrillen. Borgmoeren hebben een plastic binnenwerk zodat ze niet meer los kunnen trillen.
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. Anders kun je de schroeven
nooit meer losdraaien als dat nodig mocht zijn.
Het type bout wordt aangegeven d.m.v. de dikte en de lengte. Bijv. een bout met
de aanduiding M3 x 20 is 3mm dik en 20mm lang. Bij moeren geven we alleen de
diameter weer. Bijv. M3 is een moer voor een bout van 3mm.

Borgmoer vastzetten

STEEKSLEUTEL
Soms wordt er een kleine steeksleutel
meegeleverd. Hiermee kun je de bouten
en moeren goed vastzetten.

Om een borgmoer vast te zetten moet je altijd
een steeksluetel of tang gebruiken,
zie de tekening hiernaast.
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6.1 Lijst MECHANISCHE onderdelen:
Controleer voordat je begint eerst of alle onderdelen aanwezig zijn !
Schroef

Schroef kort

 M3x30 4 St.
 M3x20 2 St.



Moer M3

M3x12 6 St.

Rubber Ring

18 St.



Veerring

Ring M3



4 St.



8 St. M3



Schroef M2

Afstandsbus

Verbindingsstrip

Metalen schijf M3

2 St.

Moer M2

Kruk
2 St. M3



Hoek

Tandwiel





2 St.

Koppeltandwiel
groot

1 St.

Printplaat



1 St.

ø3x5 10 St.

Motor



Benen set





6 St.



Motorhouder

1 St.

1 St.



Sleutel M2/M3



4 St.

Tandwielas

Koppeltandwiel
klein

1 St.






 14 St. M2x5

Veerring M2




ø3x12 2 St.

2 St.

Kroontandwiel

1 St.



1 St.

Schakelaar

1 St.



1 St.

1 St.

kap

Chassis paneel
Rubber buis




1 St.

Zijpaneel rechts



1 St.





1 St.

Zijpaneel links



1 St.

Zelftappende schroef




-22-

1 St.

1 St.

M2.3 x 5 1 St.
M2.6 x 6 3 St.

6.2 Bouwbeschrijving MECHANISCHE
Voor de montage hebben we nodig:
Verzamel eerst alle onderdelen, en leg deze
netjes neer, voordat je begint met de montage

Montage motor en schakelaar

1 St. Motor
1 St. Tandwiel (voor de motor)
1 St. Schakelaar
1 St. Chassis paneel
1 St. Motorhouder
1 St. Zelftappende schroef M2.3x5
6 St. Scroef M2x5
4 St. MoerM2
4 St. Veerring M2

Tandwiel plaatsen

Aan deze ijde zitten
de 2 assen !

Voorzichtig slaan op de as
met de plastic hamer, niet op
de aansluiting slaan!.
BETER nog:
Druk het tandwiel erop met
de hand.

Zorg ervoor
dat de motoras
doorloopt
tot het eind van
het tandwiel.

Installeer de motor op de motorhouder en zet
het vast met de 2.3x5mm zelftappende schroef.
Sluit met behulp van de tang
de oranje en gele kabeltjes

Oranje (+)

Blauw (-)

Voer de draden door de gaten van het chassis paneel
zoals te zien is op de tekening.

LET OP !
Platte zijde bij motoras
naar beneden
Vergeet niet de motor vast te zetten met kleine 2,3 mm
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Assemblage zijpanelen:
Voor de assemblage van de zijpanelen hebben we nodig:
Monteer in numerieke orde:

Zijpaneel
Links

2 St. Zijpaneel L & R
4 St. Hoek
4 St. M2x5 schroef

Zijpaneel
Rechts

LET OP!
Assen zitten aan
deze zijde

Let op !
De hoeksteunen moeten goed haaks staan ten
opzichte van de bovenkant van het paneel.

Montage van de kruk en tandwielas
Voor de montage van de kruk
en Tandwielas hebben we nodig;

Kruk

1 st. Zijpaneel links
1 St. Afstandsbus Ø 3x5
1 St. Tandwielas
1 St. Kruk

Sla voorzichtig met een plastic hamer
NOG BETER,
Druk de kruk op de as met je handen.

Ø 3x5
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Assemblage zijpanelen:
Voor de assemblage van de zijpanelen hebben we nodig:

1 St. Zijpaneel links
1 St. Zijpaneel Rechts
1 St. Afstandsbus Ø 3x5
1 St. Kruk

Sla voorzichtig met een plastic hamer (gebruik eventueel een houten blokje).
NOG BETER,
Druk de kruk op de as met je handen.
Houten blokje

Ø 3x5

Kruk

BELANGRIJK!
Zorg ervoor dat alles goed parallel staat t.o.v. elkaar

Poot assemblage

M3 moer

Zet de poten inelkaar zoals
te zien is op de tekeningen

Voor de assemblage heb je nodig:

Voorpoot

M3 moer
M3 ring

Achterpoot
M3 moer

Ø 3x12

M3 moer

Ø 3x5

Rubber ring

Metalen ring

M3 ring
Ø 3x5

M3x12

Maak 2 sets !

!

M3x30

Kleine voet

M3x20

Verbindingsstrip

Ø 3x5

2 St. Voorpoot
2 St. Achterpoot
2 St. Verbindingsstrip
8 St. M3 Moer
4 St. Ring M3
2 St. M3x30 schroef
2 St. M3x12 schroef
2 St. M3x20 schroef
2 St. Ø 3x12 Afstandsbus
6 St. Ø 3x5 Afstandsbus
2 St. Metalen ring
2 St. Rubber ring

De verbindingstrips moeten zich vrij over
de afstandsbussen kunnen bewegen.

Grote voet
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Maak 2 sets !

Montage achterpoten aan zijpanelen
Voor de montage van de poten hebben we nodig:
M3

M3 veerring

!

Boven

!

1 St. Geassembleerde zijpanelen
2 St. Geassembleerde achterpoten
2 St. Veerring M3
2 St. M3 moer

Kruk

Onder

Kruk
Rechts achter

BELANGRIJK!
Zorg ervoor dat de poten
t.o.v. elkaar 180° verschoven zitten op de KRUK.
Zie tekening.

Links achter

Boven

LET OP!

De plaats in
de kruk !
Onder

RECHTS = BOVEN
LINKS = ONDER

Montage voorpoten aan de zijpanelen
Voor de montage van de voorpoten hebben we nodig:

M3 veerring

1 St. Geassembleerde zijpanelen
2 St. Geassembleerde voorpoten
2 St. Veerring M3
2 St. M3 moer

M3 moer
Monteer de poten zoals op de tekening te zien is

-26-

Montage verbindingsstrips aan de voorpoten
Voor de montage van de verbindingsstrips
hebben we nodig:

1 St. Geassembleerde zijpanelen
2 St. M3x12 scroef
2 St. VeerringM3
2 St. M3 moer
2 St. Ø 3x5 afstandsbus

M3x12

Ø 3x5

Ø 3x5

Monteer de poten zoals op de tekening te zien is

Linksachter

M3x12

Afmonteren achterpoten
Voor de montage hebben we nodig;
1 St. Geassembleerde zijpanelen
2 St. M3 x 30 schroef
2 St. M3 moer
2 St. Veerring M3

Zijpanelen
Nut M3

Poot

Veerring M3
Schroef M3x30
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Rechtsachter

Tandwielen monteren:
Voor de montage hebben we nodig:
Kroontandwiel

Koppeltandwiel groot

1 st. Geassembleerde zijpanelen
1 St. Chassis paneel
1 St. Kroontandwiel
1 St. Koppeltandwiel GROOT
1 St. Koppeltandwiel KLEIN
4 St. M2x5 schroef

Monteer de tandwielen in
nummer volgorde 1, 2, 3.

Koppeltandwiel klein
Het rechterpaneel is op deze tekening weggelaten om het geheel
overzichtelijker te maken.

:
ren
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Side panel left
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rst 2 x 5 s
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s
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C
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o
Vo
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nta

o
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Monteer de hoofdplaat zoals
te zien is op de tekening. Zet hem
vast met de 4 stuks M2 x 5 bouten.
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7. SKY WALKER MECHANICATEST
7.1Mechanicatest:
Dit is een simpele test om te
zien of de poten goed bewegen.
Sluit de batterij direct aan op de
gele en oranje kabeltjes van de
motor zoalste zien is op
de tekening.
In deze stap is de POLARITEIT
niet belangrijk!

Als de poten niet goed bewegen controleer
dan het onderstaande schema.
PROBLREM		
Motor draait wel maar
de tandwielen doen niets

BELANGRIJK!
De tandwielen goed uitlijnen en het
soepel ronddraaien van de tandwielen
is erg belangrijk voor het goed functioneren van de Sky Walker!

CONTROLEER		
Tandwielen zijn mogelijk niet
op de goede plaats gemonteerd.
Motortandwiel
maakt geen contact
met het
kroontandwiel.
Zie tekkening.

OPLOSSING
Installeer de tandwielen
opnieuw.
Maak de zelftapper op
de motor los en verschuif de
motor naar rechts. Zie tekkening.

Je kunt eventueel vaseline gebruiken
op de tandwielen als smeermiddel
zodat ze soepel ronddraaien!

Poten bewegen niet.
De achterpoten lopen
uit de geleidingsschroef M3x28

Poten fout gemonteerd

Poten opnieuw mon-

Montage van de
hoekstukken is niet
goed.

Zorg dat deze hoeken
goed haaks staan!
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7.2 Afmonteren:

1 St. Geassembleerde Chassis
1 pc. Geassembleerde printplaat
3 pc. M2,6x6 Zelftappende schroef

Voor het afmonteren hebben we nodig:

Haal de vier draden door het
gat en schroef de printplaat vast.

Verbind de draden zoals in de tabel hieronder
Draadkleur
Blauw
(Motor)		
Oranje
(Motor)		
Zwart
(Schakelaar)
Zwart
(Schakelaar)

Aansluitpin
MM+
SW
SW

Gebruik een tang om de draden te verbinden!

Plaats de batterij:

Afregelen regelbare weerstand;

BELANGRIJK!

Als de Sky Walker achteruit gaat lopen in
plaats van vooruit, wissel dan de motordraden
om.
De POLARITEIT van de motor bepaald in welke
richting de motor draait (en de robot loopt).

Controleer zorgvuldig de
polariteit, zie tekening.
Begin met de regelbare weerstanden in de middenpositie
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Testen:
*) Zet de schakelaar aan, de lampen gaan nu oplichten
1) Klap
in je handen.
2) De Sky Walker moet nu een paar seconden gaan
lopen en automatisch stoppen.
3) verduister de lichtsensor met de hand.
4) De Sky Walker moet nu een paar seconden gaan
lopen en automatisch stoppen.

De gevoeligheid van de geluidssensor kun
je afregelen met VR1.
De gevoeligheid van de lichtsensor kun je
afregelen met VR2.
Als de Sky Walker niet goed werkt in verband met een tandwiel probleem, doe dan nogmaals de
mechanische test op bladzijde29. Als een laatste optie kun je de Sky Walker helemaal demonteren en weer opnieuw opbouwen. Controleer naukeurig alle stappen in de handleiding en kijk
goed naar de tekeningen. Dit is de beste manier om de oplossing te vinden. Bij electronica
problemen begin je weer op bladzijde 12 en volg dan alle stappen in de foutzoek tabel.

Monteer de kap:
Voor de montage heb je nodig;

1 St. Kap
2 St. M3x12 Schroef
2 St. M3 moer
1 St. Robot Chassis

Eerst plaats je heel
vorozichtig de twee
lampen in de Sky
Walker kap!

Tot slot, monteren we de kap:
Controleer voordat je de schroeven vastdraait
dat de lampen goed in de gaten van de kap zitten.
Zet de kap vast met 2 St. M3 schroeven en
moeren.
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8. DE WERKING VAN DE MECHANICA
Het mechanisme van de SKY WALKER ROBOT bestaat voornamelijk uit twee delen.
Het eerste deel wordt gevormd door de overbrenging om de draaiing van de motor aan
de aandrijfas door te geven. Het andere deel dient ervoor te zorgen dat de draaiing van
de aandrijfas de beweging van de benen van de robot tot stand brengt.
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 aandrijfas d.m.v. vijf tandwielen
en een as (de metalen as van de motoras). Deze overbrenging wordt ook wel tandwiel
overbrenging genoemd. Het geeft de kracht die ontstaat bij de tanden door aan het volgende tandwiel. Het principe hiervan zijn drie bewegingen die tegelijkertijd plaatsvinden
namelijk
a. “het veranderen van de draairichting”,
b. “het veranderen van de draaisnelheid”
c. “het veranderen van de draaikracht”

Met de klok mee

Tegen de klok in

a. HET VERANDEREN VAN DE DRAAIRICHTING
Met het veranderen van de draairichting wordt bedoeld dat als het
eerste tandwiel met de wijzers van de klok meedraait, het daaropvolgende tandwiel tegen de wijzers van de klok indraait. Dus een
tandwiel verandert de draairichting.
b. 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 10
tandwiel een volledige draaiing heeft gemaakt, dan heeft het
Tanden
tweede tandwiel nog maar ¼ draaiing gemaakt. Dus om het
tweede tandwiel een volledige draaiing te laten maken, moet het eerste tandwiel
4x rond. Dit brengt de totale snelheid naar beneden.

A
Hefboom
Steun

De persoon die op de hefboom
drukt moet harder drukken als
de afstand A korter wordt of
wanneer de afstand B langer
wordt.

Tandwiel
verhouding =

Motor rotatie
Aantal laatste
tandwiel rotaties

Steun

A

B

40
Tanden

B

Hetzelfde geldt voor de tandwielen van de Soccer Robot.
De kracht aan de rand van de tandwielen wordt groter als het dichter bij het centrum van
het tandwiel komt. De tandwielen in de aandrijving zorgen daarvoor.
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Appendix A
AC EN DC SPANNING
1.5 Volt battery
Type AA or AAA
Op bladzijde 15 hebben we al wat informatie gegeven over de batterij als spanningsbron
(voeding), maar... er is nog wel wat meer te vertellen over dit onderwerp. De spanning
van de batterij is erg een lage DC spanning die constant 1,5 Volt is. Deze spanning is niet
gevaarlijk en je kunt het zonder problemen aanraken. De Netspanning thuis op de wandcontactdoos IS EEN GEVAARLIJKE AC (WISSELSPANNING) VAN 230 Volt. Bij deze
AC spanning wisselt de polariteit steeds van positief naar negatief in een sinusbeweging.
Je weet al lang dat je deze spanning en aangesloten open kabels en apparaten
nooit mag aanraken want dit (DE NETSPANNING) is een dodelijke spanning.

De beweging van de poten en de werking van de kruk
De Moonwalker beweegt d.m.v. vier poten, twee aan
elke zijde. Er zit één kruk aan elke zijde. De kruk
dient ervoor om de draaibeweging te veranderen in
een heen-en-weer gaande beweging en omgekeerd.
De voorste poot is d.m.v. een verbindingsstrip
gekoppeld aan de kruk en het gaat heen-en-weer
als de kruk draait. Dus de draaibeweging wordt
omgezet in een heen-en-weer gaande beweging.
De achterste poot is rechstreeks verbonden met de kruk.
De geleider die in de zij-opening van de poot is bevestigd, zorgt ervoor dat depoot een
continue beweging maakt. Wanneer de kruk ronddraait, maakt het onderste deel van
het been een kleine cirkelbeweging (ellipsvormig). Wanneer de achterste poten deze
ellipsvormige beweging maken zouden
ze ook omhoog moeten gaan. In plaats
daarvan gaan de voorste poten omhoog, omdat de achterste poten langer
en zwaarder zijn. Vervolgens doen de
voorste poten een stap naar voren,
waardoor het gewicht op de voorste
poten terechtkomt en ze daardoor op de
grond belanden. De rubberen wieltje die
aan de voorste poten zijn gemonteerd,
zorgen ervoor dat de robot loopt zonder
te slippen. Omdat depoten aan de kruk
180° graden ten opzichte van elkaar zijn
verschoven, bewegen beide kanten van
				
de robot precies na elkaar.
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PIMP DE SKY WALKER
Als je het leuk vindt kun je de Sky Walker.
nog wat pimpen. je kunt er van alles
opplakken en schilderen om het zo zijn
eigen karakter te geven.
De gepimpte Sky Walker hiernaast is gemaakt door
Mara uit Nijmegen.

Visit our Website:
www.arexx.com
Besuchen Sie unsere Website:
www.arexx.com
Visiter notre Website:
www.arexx.com
Bezoek onze Website:
www.arexx.com

Manufactured by:
JAMA Co., Ltd.
Taichung, TAIWAN

European Importer:

AREXX Engineering
ZWOLLE, THE NETHERLANDS

Belangrijk:
1. AREXX Engineering en JAMA zijn geregistreerde handelsmerken.
2. Alle rechten zijn voorbehouden. Kopieeren en hergebruik van deze handleiding is niet toeegestaan.
3. De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving vooraf door ons worden gewijzigd.
4. We accepteren gee\n verantwoordelijkheid als de aanwijzingen in de handleiding niet woren gevolgd.

