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Fietsantibotssysteem

Secundair onderwijs, 1ste graad: kan als
oriënterende module in het 1ste jaar of als
deel van basisoptie STEM-wetenschappen
en STEM-technieken in het 2de jaar.

Doelgroep

18 - 30u

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: mobiliteit, veiligheid

Keywords: Probleemoplossend denken en
ontwerpen, veiligheid, snelheid, SI-grootheden,
introductie tot programmeren, Arduino,
sensoren, formule omtrek cirkel, tekenen en
bouwen van een behuizing voor het systeem

De leerlingen doorlopen het probleem oplossend proces: Vanuit die uitdaging wordt eerst het probleem
van veilig fietsen verder uitgediept: Welke problemen kunnen er zijn? Welke oplossingen (al dan niet met
computer) zijn er mogelijk? Omdat het vermijden van botsingen deel uitmaakt van veiliger fietsen, wordt er
gekozen voor het ontwerp van een antibotsingsysteem, waarbij Arduino’s en sensoren aan bod komen (het
systeem kan ook met Lego Mindstorms uitgewerkt worden). De leerlingen ontwerpen een
computerprogramma in eigen woorden en een behuizing voor het systeem. Tenslotte wordt alles in
prototype gemaakt, gebouwd en getest.

De submodules die de theorie bevatten (bvb snelheid, sensoren,...) worden best ‘just in time’ aan de
leerlingen aangeboden, met name op het ogenblik dat zij de nood aan die leerstof ervaren.

Korte samenvatting

Ontwerp en realiseer een niet-zichtbare
beveiliging die bij elke poging tot diefstal het
alarm doet afgaan en een foto neemt van de
dader om hem/haar te identificeren.

Centrale uitdaging
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Afwerkingsgraad*: 

*
Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.
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