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Wekplanning:
Bodemplaat

1

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

2

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.

3

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Top Plane. Op
dit vlak gaan we nu een
tekening maken.

We gaan in deze tutorial een Bonanza wagen maken. We
zullen veel met Sheetmetal gaan werken. Ook komen de
opties, Extrude en Extrude Cut aan de orde. We starten
met de bodemplaat van de Bonanza.
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4

Vervolgens klik je bij het
tabblad Sheet Metal, op
Base Flange/Tab.
Er zal nu automatisch
een Sketch Menu
verschijnen

5

Nu gaan we een
centerlijn tekenen:
1: klik op Rectangle,

echthoek

2: dan ga je vanuit de
Origin een rechthoek
tekenen zoals hiernaast.
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6

Nu gaan we de bodem
plaat schetsen.
1: klik op line.
2: vervolgens klik je op
de lijn en vandaar uit ga
je schematisch de figuur
die je hiernaast ziet
schetsen.

7

We gaan nu de
overtollige lijnen weg
halen.
Klik op Trim Entities en
zorg dat trim to closest
geactiveerd is.
Klik met het schaartje op
de overtollige lijnen.
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8

We gaan nu wat extra
relaties aanleggen.
Klik eerst op het Origin
Houd de shift ingedrukt
en klik op het hoek punt
rechts van het origin.
Laat de shiftknop los en
klik op Horizontal en dan
op OK.
Als het goed is de
horizontale lijn zwart
geworden.
Doe dit ook voor de
verticale lijn.

9

Nu gaan we de figuur
bematen, dat doen we
met Smart Dimension.
1: klik in de Command
Maneger op Smart
Dimension,
2: klik vervolgens op de
lijn ,
3: dan verander je de
maat, deze moet 75mm
zijn,
4:tenslote klik je op het
Vinkje , de OK toets
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10

Ga nu de hele figuur
bematen zoals je in de
vorige oefening gedaan
hebt.
Gebruik de zelfde maten
als hiernaast gebruikt
zijn.
Als het goed is, is de
gehele figuur zwart.

11

Als je de sketch sluit
verschijnt automatisch
het menu hiernaast.
Bij Sheet Metal
Paramerter.
Verander je de maat in
1,5 mm.
Druk vervolgens op OK.

12

Zie hiernaast het
resultaat.
In de volgende stappen
gaan we de
gatenpatronen in maken
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13

We gaan een nieuwe
sketch maken.
Klik op het bovenste vlak
van de feature.
En vervolgens klik je op
Sketch.

14

Nu gaan we op het
bovenste vlak een sketch
maken.
Klik eerst op Normal To,
zodat we recht tegen de
bodemplaat aankijken.
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15

1: Klik boven in de
toolbar op Circle en
teken zoals hiernaast 15
cirkels van 3,5 mm
schematisch op de plaat.
2: Teken een Centerline
in het midden van de
bodemplaat.
Vandaaruit gaan we
dadelijk de maten
aangeven.
3: Bemaat de cirkels
zoals hiernaast is
aangegeven
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We gaan eerst even wat
relaties aanleggen
1: eerst gaan we cirkels
die bij elkaar horen in
elkaars verlengde leggen
(horizontaal)
Dit doe je door in het
midden van de cirkel te
klikken, CTRL inhouden
en dan de volgende
cirkel te selecteren. Klik
dan op Horizontaal.
Herhaal de vorige stap
nu ook bij de andere
cirkels
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17

Tussen het bemaatte
gaten en de andere
gaten gaan we ook een
relatie aanbrengen zodat
alle gaten gelijk aan
elkaar zijn.
1: de CTRL-knop
ingedrukt houden en dan
alle cirkels selecteren
2: dan op Equel (=)
klikken

18

Daarna selecteer je de
cirkels die recht boven
elkaar moeten staan en
de Centerline,
1: Dit doe je door de
CTRL-toets ingedrukt te
houden en dan de cirkels
en de lijn aan te klikken.
2: Vervolgens klik je op
het icoontje Symmetric
3: De andere cirkels
worden dan exact
hetzelfde als de cirkels
die nu bemaat zijn.
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19

De figuur ziet er nu zo
uit.
Alle gaten zijn zwart en
staan recht boven elkaar

20

Teken nu de overige
cirkels zoals hiernaast is
aangegeven met de
bijbehorende maten en
zorg voor de juiste
relaties, zodat alle gaten
zwart zijn.

21

Klik nu op de tab
Features
1: Vervolgens op Extrude
Cut
2: Verander bij Direction
de optie Blind in Up to
Next
3. En klik op OK
Je zult zien dat alle gaten
nu doorboord zijn
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22

De bodenplaat ziet er nu
uit zoals hiernaast.
De volgende stap die we
gaan doen , is een drietal
draadgaten aanbrengen.

23

We gaan nu de
draadgaten aanbrengen.
Ga naar Features en kies
Hole Wizard
Ga naar het Tabblad
Type.
Kies dan Hole Type en
klik dan op Straight tap.
Ga naar Standard en kies
dan ANSI Metric.
Ga naar Type en
selecteer Bottomming
Tapped Hole.
Ga naar Hole
specifications en kies bij
size M3x0.5
Bij End Condition,
Through All
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24

Ga nu naar tabblad
Position
Selecteer de bovenkant
van de bodemplaat
Wijs de drie posities aan
en klik.
Vervolgens zetten we de
maten er bij.
Klik dan op OK om de
Hole Wizard af te sluiten.

25

De volgende stap die we
gaan doen, is het buigen
van de zijkanten.
Klik nu op de bovenkant
van de bodemplaat en
klik dan op Sketch we
gaan nu 4 buiglijnen
tekenen.
Teken nu de 4 lijnen
zoals je hiernaast ziet.
Sluit de Sketch niet
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26

1: Selecteer eerst het
Tabblad SheetMetal .
Klik dan op
Sketched Bend in de
featere manager.
Het menu dat je aan de
linkerzijde zit verschijnt
dan.
2: Klik op de bodemplaat
en zorg ervoor dat het
zwarte bolletje aan de
binnenzijde van de
getekende lijnen zit.
(dit gedeelte blijft staan
na buiging)
3: vervolgens selecteer je
bij Bend position
laatste optie

, de

4: we willen de gebogen
delen naar beneden
buigen. Dit kunnen we
veranderen door de

27

Direction
te
veranderen.
De bodemplaat ziet er nu
zo uit.
Hij is nu klaar en kan
worden opgeslagen
Sla hem op als
Bodemplaat.sldwprt
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28

Werkplanning
Achterwiel ophanging

29

Start en open een nieuw
bestand: klik op New
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30

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.

31

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Top Plane. Op
dit vlak gaan we nu een
tekening maken.
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32

Vervolgens klik je bij het
tabblad Sheet Metal, op
Base Flange/Tab.
Er zal nu automatisch
een Sketch Menu
verschijnen

33

Teken de sketch zoals
hiernaast en voorzie
deze van maten.
De gaten moet je van de
juiste Relaties voorzien
Wil je de relatie icoontjes
zien?
Ga dan naar:
View
Hide – Show
Sketch reletions
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34

Dan sluit je de sketch en
dan krijg je links weer
het menu van Base
Flange
Zorg dat de dikte 1,5mm
is, als dat klopt drukk je
vervolgens op OK.

35

Open een nieuwe sketch
boven op de strip.
Teken dan de buiglijn
met de daarbij
behorende maat
18,5mm.
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36

Klik op de Tab Sheet
Metal en dan op Sketch
Bend om de strip om te
zetten.
Zorg ervoor dat het
zwarte puntje op het
grootste vlak komt.
Kijk of bij Bend Position
of het laatste vakje
aangevinkt is.
Klik nu op OK.

37

Zie hiernaast het
resultaat.
De achterwiel ophanging
rechts is nu klaar.
Sla hem nu op onder de
naam: achterwiel
ophanging
rechts.sldwprt
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38

We gaan nu de linker
achterwiel ophanging
maken.
Open het bestand
achterwiel ophanging
rechts
We krijgen weer het part
te zien.

39

We gaan eerst het part
herbenoemen
Ga naar Save As
Veranderd de naam in
achterwiel ophanging
links
Klik op Opslaan
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40

We gaan nu van een
rechtse uitvoering een
linkse uitvoering maken.
Dat doen we als volgt.
1: Ga naar de Feature
Maneger en klik op

2: in het menuutje wat
nu opent klik daarin Edit

Feature

3: klik nu op Reverse
Direction en de flap
wordt omgebogen. En
dan OK

41

Het part ziet als het goed
is er nu zo uit.
Dus een linkse uitvoering
Klik op Save om het part
op te slaan.
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Werkplan
Ophanging Omniwheel

43

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

44

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.
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45

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Top Plane. Op
dit vlak gaan we nu een
tekening maken.

46

Vervolgens klik je bij het
tabblad Sheet Metal, op
Base Flange/Tab.
Er zal nu automatisch
een Sketch Menu
verschijnen
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47

Teken de sketch zoals
hiernaast en voorzie
deze van maten.
De gaten en lijnen
moeten van de juiste
Relaties zijn voorzien
Wil je de relatie icoontjes
zien?
Ga dan naar:
View
Hide – Show
Sketch reletions

48

Dan sluit je de sketch en
dan krijg je links weer
het menu van Base
Flange
Zorg dat de dikte 1,5mm
is, als dat klopt druk je
vervolgens op OK.
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49

Open een nieuwe sketch
boven op de plaat.
Teken dan de buiglijn
met de daarbij
behorende maat
28,5mm, voor de eerste
buiging

50

Klik op de Tab Sheet
Metal en dan op Sketch
Bend om de strip om te
zetten.
Zorg ervoor dat het
zwarte puntje op het
grootste vlak komt.

51

Kijk of bij Bend Position
of het laatste vakje
aangevinkt is.
Klik nu op OK.
We gaan de plaat nu
Joggelen (dubbele
zetting)
Open een nieuwe sketch
boven op de plaat.
Teken dan de buiglijn
met de daarbij
behorende maat van
65.5mm.
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Klik op de tab Sheet
Metal en dan op Jog
Het vlak (Face) tussen de
twee buigingen
selecteren (het zwarte
puntje)
Zorg dat D1=17mm is en
dat bij Dimension
position en bij Jog
Position de juiste vakjes
zijn geselecteerd en dat
bij Jog Angle op 90
graden staat.
Klik nu op OK

53

Zie hiernaast het
resultaat.
De ophanging
Omniwheel is nu klaar.
Sla hem nu op onder de
naam: ophanging
Omniwheel.sldwprt
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Werkplan
Achterwielen

55

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

56

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.
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57

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Top Plane. Op
dit vlak gaan we nu een
tekening maken.

58

Klik dan op Sketch en
maak de Sketch zoals
hiernaast staat aan
gegeven met de
bijbehorende maten.
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59

Nu gaan we het wiel
maken met de optie
Revolved Boss/Base.
1. Klik op de tab
Feateres
2: Klik daarna op
Revolved Boss/Base.
Je krijgt dan het menu
dat je hiernaast te zien is
Alles staat al goed
ingesteld.
Druk vervolgens op OK

60

Het onderdeel komt er
nu zo uit te zien.
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61

We gaan nu een speciaal
gat maken in het wiel.
We draaien wiel naar ons
toe (zie nevenstaande
part)
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62

We gaan eerst het gat
opboren met behulp van
Hole wizard.
1: Klik op de tab Feateres
en dan op Hole wizard.
2: We gaan eerst het gat
specificeren bij de tab
Type
Hole type -> Hole
Standard -> ANSI Metric
Type -> Drill sizes
Hole sizes -> ø 4,5mm
Blind -> 15mm
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63

We gaan eerst het gat
opboren met behulp van
Hole wizard.
1: Klik op de tab Feateres
en dan op Hole wizard.
2: We gaan eerst het gat
specificeren bij de tab
Type
Hole type -> Hole
Standard -> ANSI Metric
Type -> Drill sizes
Hole sizes -> ø 4,5mm
Blind -> 15mm
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3: We gaan nu de
Positions van het gat
aangeven.
Klik Positions aan en
selecteer het vlak tussen
de twee kleine cirkels

65

Als het goed is krijg zoals
hiernaast de figuur te
zien.
Klik met de muis op het
centrum van het gat.
Klik dan op OK.
Het gat wordt
automatisch verder aan
gemaakt
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66

We gaan nu het gat een
speciale vorm geven.
We gaan eerst een
nieuwe sketch maken.
1: Klik op het vlak tussen
de cirkels 8 en 4,5.
2: teken een cirkel van
5,5mm
3: de cirkel van 4.5mm
moet bij de sketch
betrokken worden.
Dit doen we door de
cirkel van 4,5mm aan te
klikken en dan op
Convert Entities te
klikken.
4: Dan trekken we
horizontale lijnen en
maken deze Equel (Gelijk
aan elkaar) en zetten een
maat erbij van 4,5mm
5: Extrude Cut selecteer
de twee vlakken en bij
Blind zetten we 10mm
neer.
Klik op OK
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67

Het wiel is nu af.
Sla het op onder naam
Achterwiel.
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68

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

69

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.

70

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Top Plane. Op
dit vlak gaan we nu een
tekening maken.
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71

Vervolgens klik je bij het
tabblad Sheet Metal, op
Base Flange/Tab.
Er zal nu automatisch
een Sketch Menu
verschijnen

72

Teken de sketch zoals
hiernaast en voorzie
deze van maten.
De gaten en lijnen
moeten van de juiste
Relaties zijn voorzien
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74

Wil je de relatie icoontjes
zien?
Ga dan naar:
View
Hide – Show
Sketch reletions
Ga naar tabblad Sheet
Metal en klik op Base
Flange het menu zie je
links weer.
Zorg dat de dikte 1,5mm
is, als dat klopt druk je
vervolgens op OK.
Open een nieuwe sketch
boven op de plaat.
Teken dan de buiglijn
zoals hiernaast, voor de
eerste buiging
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75

Klik op de Tab Sheet
Metal en dan op Sketch
Bend om de strip om te
zetten.
Zorg ervoor dat het
zwarte puntje op het
grootste vlak komt.
Kijk of bij Bend Position
of het laatste vakje
aangevinkt is.
Klik nu op OK.
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We maken weer een
nieuwe sketch aan voor
de tweede buiging.
Zoals hiernaast.
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Klik op de Tab Sheet
Metal en dan op Sketch
Bend om de strip om te
zetten.
Zorg ervoor dat het
zwarte puntje op het
grootste vlak komt.
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Kijk of bij Bend Position
of het laatste vakje
aangevinkt is.
Bij Band Angle vul je 45⁰
in
Klik nu op OK.
De Bumper is nu af. Sla
hem op onder de naam
Bumper voor
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79

We gaan nu de bumper
geleider maken.

80

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

81

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.

42

82

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Top Plane. Op
dit vlak gaan we nu een
tekening maken.

83

Maak een sketch volgens
neven staande tekening.

84

Ga nu naar Feature
Manerger klik vervlogens
Revolved Boss/Base aan.
Klik een lijn waarom het
geheel moet draaien
(blauwelijn).
Klik op OK
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85

We gaan op de as
schroefdraad maken.
Ga naar ,
Insert
Annotations
Cosmetic Thread
Klik de linker cirkel aan
van de as.
Standard: ANSI Metric
Type: Machine Threads
Size: M3 x 0,5
Blind: 3 mm
Klik op OK

86

Zie je geen draad
verschijnen ga dan naar.
Command tree
Annotations(rechter
muisknop klikken)
Annotation Prorties
Sheded cosmetic
threads aan vinken.

87

Zie hier het resultaat.
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88

Doe dit ook voor de
andere kant met een
draad lengte van 5mm

89

De Bumper geleider is nu
af. Sla hem op onder de
naam Bumper geleider.
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90

We gaan nu de stud voor
arduino case maken.

91

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

92

Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu
zoals hiernaast eerst op
de knop Part en daarna
op OK.
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93

Klik in de
FeatureManager (linker
kolom) op Front Plane.
Op dit vlak gaan we nu
een tekening maken.
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Ga nu naar Feature
Manerger klik vervlogens
Revolved Boss/Base aan.
Klik het vak aan bij Axis
of Revolve en klik dan de
lijn aan (blauw)
Klik in het vak Selected
Contours en vervolgens
in het vlak wat rond
gedraaid moet worden.
Kijk bij Thin Feature dat
er geen vinkle staat.
Klik op OK
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95

De stud voor arduino
case is nu af. Sla hem op
onder de naam Stuk
voor arduino case.

48

96

Werkplan
Assembleren van de
BONAZA mechanisch

97

Start en open een nieuw
bestand: klik op New

98

We beginnen nu met het
maken van een
Assembly. Klik daarom in
het menu zoals hiernaast
eerst op de knop
Assembly en daarna op
OK.

.
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99

Klik op Browse om de
onderdelen die je
gemaakt hebt in te
laden.
Doe dat eerst met de
Bodemplaat en klik
vervolgens OK.
Ga met het onderdeel
ongeveer in het midden
van de tekenruimte
staan en klik.

100

Het eerste onderdeel
wordt automatisch
gefixeerd in de
tekenruimte.
Dit onderdeel kan dus
niet meer verschoven
worden.

101

Om een nieuw
onderdeel toe te voegen
aan de Assembly, doen
we als volgt.
Ga naar tab Assembly en
klik dan Insert
Components.
Ga naar Browse en zoek
het onderdeel op
Ophanging achterwiel
links op.
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102

Sleep het onderdeel in
de buurt waar hij moet
komen en klik.

103

Daarna laad je op de
zelfde manier de
Ophanging van
achterwiel rechts op.
We gaan nu eerst deze 2
onderdelen aan de
bodemplaat bevestigen.
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104

Als een onderdeel niet
goed staat kan deze
verschoven of verdraait
worden.
Ga naar het tabblad
Assembly en dan Move
Component en klik op
het driehoekje.

105

Draai en sleep het
onderdeel in de
gewenste positie.
Zodat het dadelijk
makkelijker te selecteren
is en dat het op de juiste
wijze vast gemaakt kan
worden.
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105

We gaan de onderdelen
nu vast maken.
Ga naar tabblad
Assembly en klik Mate
aan.
Je ziet nu het menu
zoals hiernaast.
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106

We gaan eerst de
rechter achterwiel
ophanging vastmaken.
Selecteer eerst het gat
van de basisplaat en
daarna het gat van de
ophanging.
Solidworks kiest
automatisch de juiste
Mate (Concentric) er bij.
Klik op OK en de gaten
liggen in elkaars
verlengde.

107

Dit doen we nogmaals
voor het andere gat
volgens stap 100
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108

Nu moeten we de
bovenkant van de
ophanging en de
onderkant van de
basisplaat selecteren. De
Mate (Coincident) wordt
weer automatisch
geselecteerd en klik op
OK.
Het onderdeel is nu
volledig gedefinieerd.

109

We gaan nu de andere
achterwiel ophanging
vastmaken.
Volg de stappen 100 t/m
102
Klik op OK en nogmaals
op OK zodat de Mate
functie wordt afgesloten.
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110

Ga naar tab Assembly en
klik dan Insert
Components.
Ga naar Browse en zoek
het onderdeel op
Ophanging Omniwheel.
Om het Omniwheel vast
te maken volg weer de
stappen 100 t/m 102 en
sluit weer af met Ok.

111

Basisplaat en ophanging
Omniwheel zijn nu
volledig gedefinieerd.
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112

We gaan nu de
onderdelen toevoegen
voor de bumper.
Laad de volgende
onderdelen in:
Bumper extra voor
Bumper geleider
Veer voor Bumper

113

We moeten van de veer
en de geleider twee
stuks hebben, dat
kunnen we op de
volgende twee manieren
doen.
1 We kunnen via Insert
Components nogmaals
de onderdelen inladen
of.
2 We kunnen de Ctrlknop indrukken en met
de muis op het
onderdeel staan de
linker knop ingedrukt
houden en een eindje
verschuiven en de knop
loslaten.
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114

Als eerste plaats je de
bumper geleiders in de
ophanging

115

Daarna plaats je de
bumper.
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116

mocht deze verkeert
geplaatst
worden dan
deze
omdraaien.

117

Plaats de andere geleider
in het gat.

118

Laat de geleiders 3mm
uitsteken.
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119

Doe dit ook aan de
achterkant van de
ophanging.

120

Plaats beide geleiders op
gelijke hoogte.

121

We gaan bij de veer een
hulp-as aanbrengen.
Klik op de veer, er komt
dan een windown te
voorschijn klik dan op dit
icoontje
Open Part.
Het veertje wordt dan in
een nieuw scherm
geopend.

60

122

Ga naar features en naar
Reference Geometry klik
op het driehoekje en kies
Axis

123

Klik Two Planes aan.

124

Klik in dit geval op Front
Plane en Right Plane.
Sluit af met OK.
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125

Als het goed is zie je dit
resultaat.

126

Deze hulpas hebben we
dadelijk nodig voor het
selecteren van een Mate

127

Selecteer de Axis 1 en de
geleidepas en sluit af
met .
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128

De afstand van de
uiteinde van de veer tot
aan de bumper doen we
pas als er een ring en
moer geplaatst is.

129

We gaan nu de volgende
onderdelen inladen:
achterwiel voor O-ring
en de 0-ring.
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301

We gaan bij de O-ring
eerst een hulp as
toevoegen (zie stap 115
t/m 120) en daarna
weer afsluiten met OK.
En sla het onderdeel
weer op.

131

We gaan weer terug naar
de assembly.
We gaan de onderdelen
dupliceren zoals in stap
107

132

We gaan weer een Mate
aan brengen tussen de
O-ring en het achterwiel
(zie stap 120 en 121)
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133

Klik op de O-ring en op
de rand van de inkeping
en klik op OK.
De zelfde exercitie doe je
ook bij het andere wiel.
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We gaan de wielen voor
het gat plaatsen.
Mocht het wiel verkeert
om staan ga dan naar
Mate alignment en klik
dan op Aligned.
Het wiel eventueel
verschuiven zodat deze
in de buurt staat van de
ophanging.
De definitieve plaatsing
kan pas plaats vinden als
de motoren zijn
geplaatst.
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136

We voegen de led stop
in deze assambly en
dupliceer deze 6x, 2 voor
en 4 achter.
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Plaats de led stops met
een Mate.
2 voor

138

En 4 Achter
We gaan nu het laatste
maak onderdeel
toevoegen de:
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We gaan nu het laatste
maak onderdeel
toevoegen de: Vulring2.
Plaats deze op
bodemplaat (3x)8+
.
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140

We gaan nu de
ingekochte onderdelen
er aan toevoegen
Werkplan
Assembleren van de
BONAZA elektrisch
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We gaan nu de
ingekochte onderdelen
aan de assembly
toevoegen.
Ga naar Insert
Components, Browse en
zoek de map op
Gekochte delen, wegaan
het volgen de inladen:
9v battery
Doorvoertule
Klemring LED
Led geel
Led wit
Micro switch
Motor
Sam Arduino + Case
Sam Zwenkwiel
SPDT Toggle Switch
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Zorg dat bij het inladen
van samenstellingen de
knop Filter Assemblies
aanklikt anders zie je de
bestanden niet.
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We gaan een aantal
onderdelen
vermeerderen.
2x doorvoertule
2x Led geel
2x Led wit
2x Micro switch
2x Motor
4x Klemring led
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We gaan een aantal
onderdelen draaien
en/of verschuiven (Move
of Rotate Component)
zodat ze ongeveer in de
juiste positie staan.
Zodat we dadelijk de
onderdelen makkelijker
vast kunnen maken.
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145

We gaan eerst de micro
switches vast maken
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Het zwenkwieltje.
Let op de stand van de
bodemplaat van de
trolly, Anders komt het
gaten patroon niet
overeen.
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146

Let bij het plaatsen van
de batterij houder dat de
contacten naar voren
wijzen en dat de nokjes
van de houder de
bodemplaat raken.
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We gaan nu de motoren
plaatsen.
Om het makkelijker te
maken verplaatsen we
de wielen naar buiten
zodat we er makkelijker
erbij kunnen.
We passen met Mate
twee maal concentric
toe en plaatsen de motor
tegen de binnenkant van
de ophanging
Doe dit ook voor de
andere motor.
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We gaan nu de wielen
monteren met Mate
selecteren we de platten
vlakken van de motoras
en het gat in het wiel.
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149

daarna schuiven we het
wiel op de as

150

We gaan nu de thoggle
switch plaatsen.
Zorg ervoor dat de
getande ring de
bovenkant van de plaat
raakt en dat de switch
netjes evenwijdig staat
t.o.v. de zijkant staat.
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We gaan nu de doorvoer
tules plaatsen
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152

We aan nu de leds
plaatsen .
Let op de witte leds
komen voor en de rode
achter op de bodemplaat
Mate de led en de
klemring eerst
Concentric en dan OK.
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We gaan de led nu in de
klemring plaatsen.
We selecteren de
onderkant van de led en
de bovenkant van de
klemring.
We klikken de Mate
Distance aan en vul de
waarde in van 5mm in.
Klik even naast het
invulvak en ziet dat de
onderdelen ten opzichte
van elkaar verschuiven
Schuiven de onderdelen
uit elkaar klik dan even
in het vakje bij Flip
dimension.
Je ziet dat de onderdelen
in elkaar schuiven.
Plaats nu het geheel in
de bodemplaat.
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Herhaal de stappen 149
t/m 151 voor de overige
drie leds
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156

We gaan het laatste
onderdeel nu op zijn
plaats zetten.
De case moet op de drie
vulbusjes gezet worden.
Schuif de Case
voldoende hoog zodat je
aan de onderkant bij
kunt om de gaten te
selecteren.
Om een volledige
positionering te krijgen is
het voldoende om twee
gaten te selecteren en
de case bovenop de
vulringen te plaatsen.
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De assembly is nu klaar
en sla deze nu op.
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Het BONANZA Project

COMPLEET ++

Bijlagen:
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Werkplan
Ophanging Sensor voor

Start en open een nieuw
bestand: klik op New
Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu zoals
hiernaast eerst op de knop
Part en daarna op OK.
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Klik in de FeatureManager
(linker kolom) op Top
Plane. Op dit vlak gaan we
nu een tekening maken.

Vervolgens klik je bij het
tabblad Sheet Metal, op
Base Flange/Tab.
Er zal nu automatisch een
Sketch Menu verschijnen
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Teken de sketch zoals
hiernaast en voorzie deze
van maten.
De gaten moet je van de
juiste Relaties voorzien
Wil je de relatie icoontjes
zien?
Ga dan naar:
View
Hide – Show
Sketch reletions

Dan sluit je de sketch en
dan krijg je links weer het
menu van Base Flange
Zorg dat de dikte 1,5mm is,
als dat klopt drukk je
vervolgens op OK.
Open een nieuwe sketch
boven op de strip.
Teken dan de buiglijn met
de daarbij behorende maat
19mm
Klik op de Tab Sheet Metal
en dan op Sketch Bend om
de strip om te zetten.
Zorg ervoor dat het zwarte
puntje op het grootste vlak
komt.
Kijk of bij Bend Position of
het laatste vakje aangevinkt
is.
Klik nu op OK.
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Zie hiernaast het resultaat.
De ophanging sensor voor
links is nu klaar.
Sla hem nu op onder de
naam: ophanging sensor
voor links.sldwprt

Herhaal de voorgaande
stappen nogmaals, maar
buig het plaatje nu alleen
andersom.
Sla hem nu op onder de
naam:ophanging sensor
voor rechts.sldwprt
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Werkplan
Ophanging achter sensor

Start en open een nieuw
bestand: klik op New
Uiteraard beginnen we
weer met het maken van
een nieuw part. Klik
daarom in het menu zoals
hiernaast eerst op de knop
Part en daarna op OK.

Klik in de FeatureManager
(linker kolom) op Top
Plane. Op dit vlak gaan we
nu een tekening maken.
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Vervolgens klik je bij het
tabblad Sheet Metal, op
Base Flange/Tab.
Er zal nu automatisch een
Sketch Menu verschijnen

Teken de sketch zoals
hiernaast en voorzie deze
van maten.
De gaten moet je van de
juiste Relaties voorzien
Wil je de relatie icoontjes
zien?
Ga dan naar:
View
Hide – Show
Sketch reletions

Dan sluit je de sketch en
dan krijg je links weer het
menu van Base Flange
Zorg dat de dikte 1,5mm is,
als dat klopt druk je
vervolgens op OK.
Open een nieuwe sketch
boven op de strip.
Teken dan de buiglijn met
de daarbij behorende maat
13mm
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We gaan de plaat joggelen
(het doorzetten van plaat)
dat doen we als volgt ga
naar:
Tab Sheet Metal
Kies Jog
Je krijgt het menu zoals
hiernaast
Jog settings:
Use default radius = On
End condition = Blind
Depth = 3mm
Dimention position =
Overall Dimention
Fix projected lenght = Out
Jog position = Bend
centerline
Jog Angle = 30
Klik dan op Ok
Het part is nu klaar sla hem
op onder de naam:
Ophanging achter sensor
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Mechatronica
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Wanneer je een template maakt is het handig om dit secuur te doen, het kost weliswaar veel meer
tijd op het moment dat je het maakt maar je hebt er later als je de template gaat gebruiken keer op
keer gemak van.
We gaan eerst een nieuwe 2D- tekening openen:
New->Drawing->Ok
Je ziet nu een window: Sheet Format/size, zorg dat het vinkje aanstaat bij Only show standard
formats en en het vinkje moet aan staan bij Display sheet format en kies dan A4 (ISO) -> Ok
Allereerst selecteer onder muis->rechtsklik->edit sheet format om in het sheet format menu te
komen. Alle lijnen worden nu blauw en zijn nu bewerkbaar.
De genormaliseerde afmetingen van een schoon gesneden vel papier en de netto tekenruimte zie je
hier in de tabel.
Formaat aanduiding
A0
A1
A2
A3
A4 staand
A4 liggend:

Formaat tekenblad in mm
841 X 1189
594 X 841
420 X 594
297 X 420
210 X 297
297 x 210

Tekenruimte in mm
801 X 1149
554 X 801
400 X 574
277 X 400
180 X 277
277 x 190

Voor A4 ziet dat er zo uit:
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We gaan eerst op het vel papier alle lijnen verwijderen.
Zet de rechter verticale lijn op:x=205 y=10
Dit doe je door de punt rechts onderin aan te klikken(waar de onderlijn en de rechterverticale lijn bij
elkaar komen),

En dan in het command mannager de waardes aan te passen:

Als je deze lijn verticaal hebt staan(zie het command manager).

Teken van daaruit de vierkant zoals hierboven weergegeven.
Als je dat vierkant(van 180 x 277) klaar hebt en de lijnen staan allemaal horizontaal of verticaal.
Is het tijd om de buitenste lijnen toe te voegen.
Dit doe je door in de sketch gewoon de lijnen toe te voegen
Zet de lijnen op 5 van de linker buitenste lijn en bovenste lijn(zie plaatje hierboven)
Als die lijnen op hun plek staan ga je de schaalverdelings streepjes toevoegen.
Doe dit ook doormiddel van lijnen toevoegen.
Zet in het midden van het blad(zowel aan de twee zijkanten als aan de bovenkant) een lijntje dat een
lengte heeft van 10, aan de buitenkant gelijk ligt met de buitenste lijn en naar binnen uitsteekt.
Als die drie streepjes op hun plek staan ga je de vak verdeling toevoegen.
doe dit door op een afstand van 50(van het middelste streepje) een streepje
toe te voegen die tussen de twee grote lijnen invalt(lengte van 5), (zie
hierlangs)
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Omdat het blad groter is dan 100(2 streepjes vanuit de middenlijn) trek je ook
vanaf de kleinere streepjes op 50 een nieuw lijntje voor de verdeling(zie
hiernaast),

Als je alle lijntjes hebt toegevoegd zul je zien dat je aan alle zijkanten niet uitkomt maar dat is niet
erg.
Nu moeten er nog letters en cijfers in de hokjes die je net hebt getekend,
Voeg in elk hokje een letter toe doe dit door: op in het annotation tabblad de functie note te
activeren en op het tekenvel te staan, waarde toe te voegen en te sluiten.
Als je dit hebt gedaan sleep dan de letter naar het midden van het vak waar het in moet.
De horizontale verdeling is:1,2,3,4… en verder
De verticale verdeling is:A,B,C,D… en verder
Als je al deze stappen hebt doorlopen is het tijd om de rechter-onderhoek op te maken(bij A4
eigenlijk de onderkant).
Hier maak je ook gewoon bij sketch lijnen in het edit sheet format menu(dus niet edit sheet klikken)
Teken de sketch zoals hieronder weergegeven:
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Als je alle lijnen hebt staan zie je dat alle lijnen dezelfde dikte hebben.
Dit willen wij graag veranderen namelijk:
De lijnen waarbinnen je tekent,(zie onderstaand)

Willen we graag een lijndikte geven van 0.7MM
Om dit te kunnen doen moeten we eerst een klein command menu toevoegen doe dit door boven in
de bovenste balk te gaan staan rechts klik en dan op line format te klikken je zult zien dat er een klein
command manager tevoorschijn komt,
Sleep dit ergens heen waar je er geen last van hebt(bv in de onderste balk)
Zie de illustratie op de volgende pagina:
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Nadat je deze hebt toegevoegd kun je de lijndiktes veranderen
door deze in te stellen op 0.7 mm.
Selecteer eerst wel de lijnen die je wilt veranderen(in dit geval
de vier lijnen die de tekenruimte bepalen).

Als die lijnen 0.7mm zijn wordt het tijd om ook de andere lijnen de gewenste dikte te geven:
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Hieronder staan de lijnen afgebeeld die we een dikte van 0.5MM gaan geven:

Doe dit op dezelfde manier als hierboven(dus lijnen selecteren en dan lijn dikte toevoegen).
Nu moeten we alleen de horizontale lijnen nog van de rechteronderhoek deze krijgen een dikte van
0.25MM:

Doe dit op dezelfde manier als hierboven(dus lijnen selecteren en dan lijn dikte toevoegen).
De verdelings streepjes voor de vakken laten we gewoon de standaard dikte.

Als we alle lijnen op de juiste dikte hebben en op de juiste positie
staan selecteren we alle lijnen en fixen we deze in het command
manager.
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We gaan nu eerst de summery informatie toevoegen.
Je ziet hier in het begin niets maar dat veranderd nog.

Eerst ga je naar file properties:

Dan open je het properties menu:

En voeg je alle tekst en opmerkingen toe zoals hierboven weergegeven.
Nadat je dat hebt gedaan sluit je de summery information door op ok te klikken.
Je zult zien dat er op het sheet niks veranderd maar dat geeft niet,
Daar komen we later bij.
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Nu gaan we eerst een verdeling maken voor de rechteronder hoek.
Dit gaan we doen door notes toe te voegen aan het sheet format(dus in geval dat het nog niet was,
edit sheet format zodat je de lijnen die je net hebt getekend zou kunnen veranderen)
Hieronder een afbeelding met wat je waar in moet zetten(letterhoogte is 2MM):

Voeg een note toe en sluit deze af zonder er iets in te zetten(er verschijnt een envelop)

Klik die envelop aan en klik op het incoontje hierlangs
weergegeven:

Als je op het icoontje klikt krijg je het venster van
hiernaast:

Klik op het pijltje naar beneden en selecteer
De gewenste note.
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Als je de link hebt aangemaakt, zul je zien dat de tekst veranderd in de toegewezen property.
Sleep de note in het gewenste hokje van de rechteronderhoek.
Niet alle notes staan ertussen dit komt doordat we op een andere manier ook notes gaan toevoegen.
Die notes gaan we op dezelfde manier toevoegen als hierboven alleen een heel groot verschil.
Het property dat we gaan toevoegen zal ik hieronder beschrijven:
Voor de schaal voeg toe: SW-Sheet Scale(Sheet Scale)
Voor de benaming voeg toe: SW-File Name(File Name)
Voor het Form. Voeg toe: SW-Template Size(Template Size)
Verander de letter groote voor deze notes 2.5MM
Behalve de benaming, nummer en formaat deze notes 5MM
Als je al deze notes hebt toegevoegd heb je onderstaand scherm zelf ook:

Nu gaan we een logo toevoegen in het hokje links onder.
Hiervoor ga je naar het flip-down menu insert en selecteer je picture.
Zie onderstaande afbeelding:
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Nadat je dat menu hebt geopend zoek de afbeelding die je wilt invoegen,
Selecteer deze en voeg deze toe aan je template.
Nadat je hem hebt toegevoegd kun je de afbeelding bewerken(formaat e.d.),
Ook kun je de afbeelding slepen zoals je deze normaal ook sleept.
Zet de afbeelding op zijn plaats en de afbeelding is toegevoegd.
Nadat je dit allemaal heb gedaan hoef je eigenlijk nog maar 2 dingen te doen en dat zijn de laatste
algemene notes toevoegen en het anchor point waarop de BOM zich gaat zetten
De notes die je nog moet toevoegen zijn:
De tolerantie note
En de afschuining note
Om deze toe te voegen moet je hetzelfde doen als hierboven met link to proportie alleen nu
selecteer je of tolerantie, of afschuining note
Deze notes verschijnen nu met een letterhoogte van 3MM dat is goed je moet ze alleen nog wel
dikgedrukt maken en een kader eromheen trekken
De note dikgedrukt maken doe je als je op de note dubbelklikt en dan in de opmaak regel vetgedrukt
aanvinken.
Om het kader eromheen te trekken ga je naar het command manager daar zie
je icoontje hiernaast en zet je aan: box met tight fit.

Nu moeten we nog het anchor point van de BOM vaststellen dit doe je door:
De template op edit sheet format te zetten waarin je alle notes en lijnen kan veranderen
En dan de punt selecteren die in de rechteronderhoek staat,
Tussen de rechteronderhoek en de rechterlijn , zie hieronder:

Door met rechtsklik naar set to anchor->bill of materials aan te klikken hebben we een anchor gezet.
Er rest ons nog een ding te doen en dat is het template opslaan,
Een template sla je op door het save as comand te openen,
En dan onder de bestandnaam het bestandtype selcteren in dit geval geen drawing maar template,
Selecteer dat en sla je zelf gemaakte template op.
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Bijlage 3:
Onderdelen-/Bestellijst
Aantal
1
2
1
1
1
2

Naam Onderdeel
Bodemplaat
Wielen
Omni wheel
Case Arduino UNO
Motor voor smart cars 3-6V
O-ring

2
1
2
1

Verindingsmoer
Male Header lang 40 pins
Micro switch
Printplaat

Materiaal
S235
PVC
S235
acryl
Fiton
Cu zn40
Pb2

1 U-profiel
2 Moter steun
1 Omni wheel steun
Led strip
Led Rood
Led Geel
Led Groen
1 Lily Pad Buzzer voor arduino
1 Arduino UNO

AL
S235
S235

Kabelgoot
3 IR-sensor
2 Box-header 2*3 pins
Printkroonsteen

kunststof

Afmetingen Bestel nr

Besteladres

rond 50-26
CY-15A

opencircuit.nl
bitsandparts.eu
bitsandparts.eu

M3 x 10
2*100*20

€ 3,00
€ 5,95
€ 3,75

€ 0,30
€ 0,50

10*10*10*2

bitsandparts.eu
bitsandparts.eu

kunststof

Prijs/stuk Gewicht

8*5-1000

132670989

€ 2,55
€ 11,95

conrad.nl

€ 1,99

opencircuit
opencircuit

€ 0,45
€ 0,35

0

Prijs/kg

Prijs totaal

1

Notities:

0

