Zelf een hellingsensor maken
Een sensor is ergens gevoelig voor. Deze sensor ‘voelt’ het
als je hem draa i t, als hij kantelt. Dan laat de sensor stroom
door. Een hellingsensor kun je kopen, maar veel leuker is het
om er zelf eent j e te maken! Het kost b ij na n i ks en je kunt
hem in allerlei werkstukken inbouwen.

nodig

• ijzerdraad 0,5 tot 0,7 mm dik
(niet dikker)
• stukje stevig karton 10 x 7 cm
• knikker
• schuurpapiertje
• ontdekdoos met spullen voor
een stroomkring om de sensor
op aan te sluiten
gereedschap
prikpen
priklap
schaar
liniaal
kniptang
buigtang

1. Knip een stuk karton van
ongeveer 10 bij 7 centimeter.
Teken drie stippen op het
karton, zoals op de foto.
Prik door elke stip een gaatje .
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2. Pak de kniptang. Knip 70 cm
ijzerdraad
Schuur het ijzerdraad tot het glimt.
Knip het in drie stukken:
- 54 cm, 8 cm en 8 cm

3. W ikkel het lange ijzerdraad om
een knikker, zodat hij er niet meer uit
valt.
Buig bovenaan een haakje.

4. Steek de korte stukken ijzerdraad
zó in het karton. Maak boven een
klein rondje. Maak onder een grote
opening.
Buig aan de achterkant de
uitstekende ijzerdraadjes uiteen.

www.technika10.nl

5. Sluit je sensor met twee snoertjes
aan op een motortje of een lampje
en op een batterij.
Kun je met je sensor de stroom aanen uitschakelen?

Probleem

Oplossing

IJz erdraa d l aat n a ee n t ij d je d e stro om

S ch uur met e en stu k je s c huu r pa pi er de

m i nde r g oe d d o or. Oo k a l s je er m et vet t e

d el en ij ze rd r a a d d ie co nta ct met e l ka a r

vingers aankomt , w ordt h et contact slechter.

moeten kun nen ma ken .

Omcirkel bij elke foto het goede antwoord
aan of uit

aan of uit
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