Omschrijving bij bestellijst project Robot – Brainbox Robot

“Prototype Darth Vader – half maart 2017 definitieve mechanische ontwerpen”
De elektronica is volledig getest en klaar om in productie te gaan. We zijn echt tevreden over het resultaat
want met deze PCB kunnen we veel meer dan met onze vorige robotkamp elektronica en het geheel is een stuk
goedkoper geworden:
Luidspreker (alarm - ringtones maken)
4 leds - indicatie
2 lijnvolgsensoren (lijnen volgen)
2 vrij te programmeren drukknoppen - keuze
2 afstandsensoren (obstakels vermijden)
2 lichtsensoren (naar licht richten / rijden)
Te voeden via USB powerpack of 4xAA batt
2 DC motoren aan te sturen – tot 500mA
Programmeerbaar met:
Eerste graad: Nieuwe versie Ardublock voor BBR, oude Ardublock, Snap 4 Arduino
Tweede graad: Arduino IDE, Flowcode,
Derde graad: AVR Studio c en asm
Optie: Besturen met Smartphone via Appinventor en
Optie: I2C communicatie met allerhande sensoren en
Bluetooth
actuatoren – zie voorbeeld LCD
Optie: besturing van Servomotoren of RC cars met
Optie: communicatie via USB (Visual basic, …)
servo signalen
De volledige functionaliteit kan u bekijken op de webpagina van Brainbox Robot.
http://e2cre8.be/?page_id=1347
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U ontvangt een pakket met:
Printplaat (zal vermoedelijk in rood worden
uitgevoerd)
-met alle smd componenten professioneel gesoldeerd
en getest (professioneel, met 3D AOI inspectie)
(u ziet hier componenten die met de hand op het
prototype gesoldeerd zijn)

Een zakje met alle through-hole componenten die de
leerlingen er zelf nog op kunnen solderen
De PCB is ontworpen om door kinderen te laten
solderen. Soldeerhandleiding en nascholing volgen
nog.
De drie connectoren met een rood kruis (voor LCD,
Bluetooth en Servomotor) zitten niet mee in het
pakket met standaardonderdelen. – voor bijbestelling
– zie lijst onder.

De prijs werd bepaald door deze componenten:
-

466.63€ ontwikkelkost (3 prototypes, componenten Farnell/RS, samples uit China)
421€ opstartkosten productie (programmatie, zeef, opstartkost SMD)
Kosten aankoop PCB en componenten, plaatsing SMD componenten, 3D AOI inspectie, TH
componenten in zakjes steken, programmatie processor (door Vlaams bedrijf)
Er werd voor de ontwikkeling géén uurloon aangerekend

Al deze bedragen samen maken dat we toch een mooie prijs kunnen aanbieden voor de elektronica - zeker als
de aantallen wat groter worden – zie prijslijst. (Ik denk dat we er al vanuit mogen gaan dat we nu al minimaal
300 stuks hebben want één school heeft al laten weten er 200 te willen bestellen.)
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Om het aankoopproces voor scholen wat te vergemakkelijken bieden we ook aan om de mechanische
onderdelen ineens mee aan te kopen. We hebben daarvoor een contactpersoon in China die ons de hardware
binnen 1 week opstuurt via DHL – met officieel factuur. DHL zorgt dan dat de douane en btw in orde komen
zodat ik dit materiaal officieel kan doorverkopen. Voor een aantal onderdelen is het niet rendabel om in China
aan te kopen – die kopen we hier – het aankoopland is telkens mee vermeld. De foto’s en omschrijving kan u
hieronder terugvinden – de prijzen staan in de bijhorende bestellijst.

BBR01

Aankoop in China
DC motor 3-6V +gearbox + wiel
Deze motoren trekken ongeveer 250mA in vollast wat
mooi binnen de grenzen is van onze motordriver.
Hiervan heb je er 2 nodig per robot.

BBR02

Aankoop in China
Alu beugel met bijhorende schroeven en moeren zoals
afgebeeld. Dit is de beste manier om onze DC motor
loodrecht en stevig vast te maken op een acrylaat of
houten plaat van 3mm dik.
Hiervan heb je er 2 nodig per robot.

BBR03

Aankoop in China
Batterijhouder 4xAA – naast elkaar
Vast te maken op de robot met wat dubbelzijdige tape
1 per robot – niet nodig indien je de robot via een USB
powerpack laat werken.
Aankoop in China
Draad 150mm – rood (enkel per pakket van 200 stuks)
Om motoren te verbinden met de PCB
2 nodig per robot

BBR04

BBR05

Aankoop in China
Draad 150mm – zwart (enkel per pakket van 200 stuks)
Om motoren te verbinden met de PCB
2 nodig per robot

BBR06

Aankoop in China
Draad 50mm – rood (enkel per pakket van 200 stuks)
Om lijnvolgPCB te verbinden met hoofdPCB
In totaal 3 nodig per robot

BBR07

Aankoop in China
Draad 50mm – zwart (enkel per pakket van 200 stuks)
Om lijnvolgPCB te verbinden met hoofdPCB
In totaal 2 nodig per robot

BBR08

Aankoop België
M3x30 afstandbus met schroefdraad langs beide kanten
Dient om de 2 acryl platen van ons robotontwerp op de
juiste afstand te houden
4 nodig per robot – enkel per pakket van 50 te kopen
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BBR09

Aankoop België
M3x12 afstandbus met schroefdraad langs beide kanten
Dient om de lijnvolgPCB op de juiste afstand te houden
4 nodig per robot – enkel per pakket van 50 te kopen

BBR10

Aankoop België
M3 x 10 bout
Enkel per doosje van 100st
12 nodig per robot (8 voor afstandhouders en 4 voor
PCB)

BBR11

Aankoop België
M3x6
Enkel per doosje van 100st
4 nodig per robot (voor lijnvolger)
Aankoop België
Moer M3
Enkel per doosje van 100st
4 nodig per robot
Aankoop België
Bout M8 x 30 – Nylon
Samen met 2 nylon moeren vormt deze bout het
‘sleepwieltje’ en we kunnen hiermee ook de afstand van
de lijnvolgsensoren tov de grond afstellen
1 nodig per robot
Aankoop België
Moer M8 - Nylon
2 nodig per robot

BBR12

BBR13

BBR14

OPTIONEEL – OPTIONEEL - OPTIONEEL
BBR15

China
USB printer kabel 1.5m
Nodig om de robot te programmeren

BBR16

China
HC06 Bluetooth module
Nodig om de robot te besturen met een zelfgemaakte
app (in bijvoorbeeld Appinventor)

BBR17

China
LCD 2x16
LCD met 2 regels van 16 karakters – blauwe achtergrond
en volledig aan te sturen via I2C protocol (zit mee op ons
PCB – voorbeeldprogramma’s meegeleverd)

BBR18

China
LCD 4x20
LCD met 4 regels van 20 karakters – blauwe achtergrond
en volledig aan te sturen via I2C protocol (zit mee op ons
PCB – voorbeeldprogramma’s meegeleverd)
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BBR19

China
4 pin female connector
Nodig om HC06 Bluetooth aan te sluiten
Nodig om I2C LCD aan te sluiten

BBR20

China
Latje met 40 pin connector – afbreekbaar
Nodig indien je servomotoren wil aansluiten
(2x3pin)

BBR21

China
Dit is een compleet robot chassis – al wat je op deze foto
ziet zou mee in het pakket zitten (niet getest). Er zullen
nog wel enkel gaten moeten geboord worden om onze
elektronica hierop te laten passen.
Voordeel: je hebt meteen een mooi eindresultaat en dit
is een beetje goedkoper dan alles apart kopen.
Nadeel: alle robots zullen identiek zijn en de creatieve
fase zal je ergens anders moeten zoeken.
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