HAND EN

uit de mouwen !

Wat je nodig hebt :
- wat kosteloos materiaal om de robot te bouwen: doosje, keukenrol, actimel-potjes, ...
- materiaal om een stroomkring te maken (met LEDjes of gewone gloeilampjes):
batterij (4,5V), 2 lampjes en 2 fittings,
- restjes elektriciteitsdraad (dunne en dikkere 2,5 mm² voor de armen)
Hoe ga je te werk ?
Bouw met kosteloos materiaal je eigen robot.
Gebruik het doosje als lichaam,
daarin verstop je later de batterij!
Dat zie je hieronder.

Draai dikke elektriciteitsdraad
rond een potlood voor de armen!

Zorg dat de stroomkring onderbroken is
tussen de handen van de robot.
Gebruik je robot om te testen of iets een
geleider is of niet.
Denk goed na hoe je de stroomkring moet maken.
Maak eerst een schema.
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Tips voor de leerkracht bij :

HAND EN

uit de mouwen !

De stroomkring
De stroomkring voor WALL-E is een eenvoudige stroomkring zoals bijvoorbeeld in een elektro.
Eenvoudige stroomkring
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Wordt de stroomkring gesloten,
door een geleider tussen de
‘handen’ te houden, dan zal de lamp
gaan branden.

Hier de stroomkring onderbreken!

De stroomkring met ledjes.
Als je een stroomkring wil maken met led-lampjes moet je met 2 dingen rekening houden:
- De stroom kan er maar in een richting door daarom moet je een led goed aansluiten.
- Sluit een Led nooit rechtstreeks aan op een batterij maar gebruik altijd een weerstand.
De stroombegrenzende weerstand kun je met onderstaande formule berekenen:
I: stroomsterkte, Us: voedingsspanning, Ui: werkspannings van de led,
R: weerstand.
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Voor Wall-e gebruikte ik 2 rode leds van 2V (U i) en 25 mA(I)

De berekening voor 2 leds parallel geschakeld is dus als volgt:

4,5 V

2V
50 Ohm
0,05

Met 4,5 V : onze batterij, 2 V de werkspanning van de ledjes,
0,05 (= 50 mA) de totale stroomsterkte van beide ledjes.
De grootte van de te gebruiken de weerstand is 50 Ohm.
We gebruiken de weerstand met de dichtsbij liggende (hogere) waarde: 56 Ohm.
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Kostprijs : (Opitec)
2 V,25 mA

Batterij 4,5V: ~0,80 €
Weerstandje: ~0,30€/10st
Ledjes: ~0,85€/10st
Fitting: ~0,10€/st
Lampjes: ~0,10€/st

