TECHNOLOGIE TECHNIEK
Vervangende opdracht voor
‘produceer de sleutelhanger’.

H.O. Boorsma.

Woord vooraf..
In het vierde leerjaar GL/GT Technologie werken de leerlingen die techniek
gekozen hebben aan het project gadgetfabriek.
Het leuke is dat ze ook een werkstukje maken. Normaal gesproken is dat een
led in een behuizing. Deze behuizing wordt getekend en later ook gefreesd op
de KM3 freesmachine. De technische aspecten zijn goed uitgewerkt, maar het

ArduIno–Nano

werkstuk was net niet een echte gadget.
Gezien de lage prijzen van de gebruikte onderdelen en de roep om leerlingen
kennis te laten maken met programmeren heb ik dit lesmateriaal geschreven.
Er wordt een interface op basis van een Arduino Nanogemaakt. Er is software
beschikbaar on te testen, voor animaties en om te werken als lichtorgel.
De onderdelen bestel ik op BANGGOOD.COM en ben in de levering nog
nooit teleurgesteld. Denk er aan dat door de douane de kosten soms hoger
kunnen uitvallen.
Uiteraard kan dit lesmateriaal ook voor PIE leerlingen enz. gebruikt worden.

H.O. Boorsma.
www.EduTechSoft.nl
Genoeg ge-gadget, vanaf nu een leesbaar lettertype.

Dit lesmateriaal is ook te downloaden van…
http://www.mettech.nl/Arduino PCB/
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Door het maken van dit werkstuk krijg je een beetje inzicht in elektronica en leer je wat er
allemaal bij komt kijken om een product te maken.

Printed Circuit Board. (PCB)
De onderdelen die je gebruikt moeten
elektrisch met elkaar verbonden worden.
Vroeger werden onderdelen gewoon aan
elkaar gesoldeerd.
Omdat het erg onoverzichtelijk was en
het veel tijd kostte, worden de
onderdelen op een printplaat geplaatst.
Hiernaast staat zo’n printplaat van een
mobieltje. Koperen banen op en tussen de platen zorgen voor de elektrische verbindingen.
Een printplaat wordt meestal Printed Circuit Board (PCB) genoemd.
De onderdelen van je gadget
worden op een universele
PCB geplaatst. Universeel wil
zeggen dat het voor
verschillende toepassingen
geschikt is.
Een PCB heeft 2
verschillende kanten.




Componenten zijde.
Aan deze kant
worden de
onderdelen geplaatst.
Soldeer zijde.
Aan deze kant worden de onderdelen gesoldeerd. Hier zie je de koperbanen zoals
hierboven in de afbeelding.

Omdat het een universele PCB is moeten een
aantal extra verbindingen gemaakt
worden.
Die verbindingen maak je met draden. Die
draden worden ook wel draadbruggen genoemd.
De meeste draadbruggen zijn al op maat en gebogen, een
enkele moet je zelf op maat maken.
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Kun je een voorstelling maken van jouw wereld zonder elektronica? Kun je jouw gevoel
beschrijven wanneer je mobiel stuk is? Veel mensen menen dat ze zonder niet meer kunnen
‘leven’. Elektronica wordt voor steeds meer mensen belangrijker maar ook onbegrijpelijker.

Solderen.
Het verschil tussen solderen en lassen is…
Bij solderen smelt alleen het toegevoegde materiaal en is de temperatuur veel lager, bij Lassen
smelt het materiaal zelf ook.
Veel elektronische onderdelen kunnen niet goed tegen hitte, daarom worden ze gesoldeerd.
Het soldeermiddel dat je gaat gebruiken bevat lood. Omdat lood giftig kan zijn moet je na het
solderen altijd je handen wassen.
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Een soldeerbout wordt heet, ongeveer 320 0C dus wees voorzichtig.
Wanneer de bout heet is laat je een klein beetje soldeer aan de punt smelten. Dat
zorgt voor een betere warmteoverdracht.
Solderen doe je aan de kant waar het koper zit.
Verwarm met de punt van de bout het uitstekende draadje van het te solderen
onderdeel en het koper heet. (Een paar seconden)
Voeg voldoende maar niet te veel soldeertin toe door het te laten smelten.
Trek het soldeertin (draad) terug en even later de bout.
Ín het soldeertin zit een vloeimiddel (Hars) dat er voor moet zorgen dat het soldeertin
goed verspreid wordt.

Draadbruggen.
 Plaats de draadbruggen
zoals hiernaast afgebeeld
is.
Buig aan de soldeerzijde
de draadje een beetje om
te voorkomen dat ze er
weer uitvallen.
 Werk nauwkeurig, tel de
gaatjes enz.
 Een enkele brug moet je
zelf op maat maken.
 Soldeer de draadbruggen
aan de koperzijde van het PCB. Voorkom dat het soldeer contact maakt met een andere
koperbaan.
 Knip de uitstekende draden kort af met een zijkniptang.
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Regelbare weerstanden.

TechnologIe–GadgetfabrIek

Op het PCB komen 5 regelbare weerstanden. De werking van je gadget is
afhankelijk van de stand van het draaiknopje. Een regelbare weerstand
heeft 3 aansluitingen zoals je hiernaast kunt zien.
 Plaats de regelbare
weestanden zoals
hiernaast afgebeeld is. Let
goed op de platte zijde.
 Werk nauwkeurig, tel de
gaatjes enz.
 Soldeer de regelbare
weerstanden aan de
koperzijde van het PCB.
Voorkom dat het soldeer
contact maakt met een
andere koperbaan.
 Knip de uitstekende pootjes kort af met een zijkniptang.

AdaFruit RGB Led Strip.
 Plaats de Led strip zoals
hiernaast afgebeeld is. Let
er op dat de 2 gaatjes aan
de bovenzijde zitten.
 Werk nauwkeurig, tel de
gaatjes enz.
 Soldeer de Led strip aan
de koperzijde van het
PCB. Voorkom dat het
soldeer contact maakt
met een andere
koperbaan.
 Knip de uitstekende pootjes af met een zijkniptang.
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Arduino Nano.
 Vraag de docent om de Arduino Nano. Hij controleert of deze werkt en zorgt er voor dat
het juiste programma er in staat.
 Plaats de Arduino Nano
zoals hiernaast afgebeeld
is. Let er op dat de USB
aansluiting aan de
bovenzijde zit.
 Werk nauwkeurig, tel de
gaatjes enz.
 Soldeer de Arduino Nano
aan de koperzijde van het
PCB. Voorkom dat het
soldeer contact maakt
met een andere
koperbaan.
Onderbreken van koperbanen.
Een aantal koperbanen van de PCB moeten onderbroken worden omdat er anders kortsluiting
ontstaat. Je doet dat met boortje van 6 mm in een boormachine. Niet door het hele printje
boren! Een kleins stukje is voldoende. Hieronder zie je waar de koperbanen onderbroken
dienen te worden.
Vraag de docent of hij er het even voor wil doen.

Aansluiten op de computer.
Het door jou gemaakte werkstuk moet gecontroleerd worden op juiste werking. Dat doe je
door een testrapport in te vullen.
 Voordat je het werkstuk aansluit op een computer laat je de docent jouw werkstuk
controleren.
 Zet de meest linkse regelbare weerstand in de stand zoals
hiernaast getekend is. (Dus iets voorbij het midden.)
 Sluit jouw werkstuk met een USB kabel aan op een computer.
 Na even wachten moet de derde led gaan branden.
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 Start op de computer het programma Test Arduino Nano.
Als het goed is verschijnt het onderstaande programma op jouw scherm.

Wanneer in het venster

staat, heeft de computer de
interface niet gevonden.
Controleer of op de Arduino Nano een rode led
brandt. Eventueel een keer loshalen van de
computer en opnieuw aansluiten.
Wanneer het niet lukt moet je de docent even raadplegen.

 Klik op
 Linksonder op het scherm moet

veranderen in

.
Het kan zijn dat er een geluid afgespeeld wordt.
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Testrapport. (Checklist)
Van jouw werkstuk moet met behulp van een checklist de werking gecontroleerd worden.

ArduIno–Nano

De checklist krijg je van de docent.

 Klik met de muis op
en als het goed is veranderen er 2 dingen.
- Op het scherm verandert de kleur van de led en de achtergrond van
de tekst er onder.
- Op jouw interface moet de meest linkse leb branden in de
achtergrondkleur van de tekst D2 – E1. De kleur hoeft niet geel te
zijn. Dat is afhankelijk van de instellingen.
 Wanneer de led brandt zet je op de checklist onder E1 achter de ‘groene’ led een
vinkje, brandt de led niet zet dan een kruisje onder E1 achter de ‘rode’ led.

 Klik nogmaals op
en klik op
 Vul voor alle led’s de checklist in.

om de tweede led te testen.

De regelbare weerstanden kunnen op de ingangen van de Arduino Nano een waarde geven
van 0 tot 1024. Omdat het in stapjes gemeten kan worden noemen we het analoog. Deze 5
analoge ingangen test je op de volgende manier.

 Verdraai de meest linkse regelbare weerstand
en bekijk op het
scherm wat er verandert.
o De waarde in het blauwe venster zal veranderen waarbij de lengte
van de blauwe balk een maat is voor de ingangswaarde.
o Op een bepaald moment zal de drukknop niet meer groen zijn.
(Linksom draaien.)
o Wanneer de knop weer groen wordt, zal er een geluidseffect gespeeld
worden.
 Wanneer het bovenstaande klopt zet je op de checklist onder A0 achter de ‘groene’
regelbare weerstand een vinkje, verandert er niets bij het verdraaien zet dan een
kruisje onder A0 achter de ‘rode’ regelbare weerstand.
 Herhaal deze test voor de rest van de regelbare weerstanden en vul de checklist in.
 Lever de volledig ingevulde checklist en jouw interface in bij de docent.
Wanneer de docent het goedgekeurd heeft krijg je uitleg hoe je de benodigde software voor
Windows kunt gebruiken en krijg je een met de 3D printer gemaakte behuizing zoals je zelf ook
getekend hebt in Solid Edge.
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