Wijzer! Natuur en techniek groep 8 – H2 Techniek in huis
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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 2
Doel: Om te leren

Techniek om je heen

Overal om je heen heb je met techniek te maken. Het zit in alle
apparaten die je gebruikt. Sommige apparaten werken draadloos. Veel
apparaten werken op een batterij of accu. Er zijn ook apparaten die
volledig automatisch werken. Elektrische apparaten maken deel uit van
een stroomkring. Ze werken alleen als de stroomkring gesloten is.

Les 2

Spiegels en lenzen

Glad materiaal, zoals water of een spiegel, weerkaatst lichtstralen. Je
ziet dan een spiegelbeeld. Een ruw oppervlak verstrooit het licht.
Lichtstralen worden gebroken als ze van lucht in water of glas komen.
Dat heet lichtbreking. Een lens verandert de richting van lichtstralen zo,
dat je een beeld kunt zien. Een bolle lens werkt vaak als een
vergrootglas. Met een holle lens lijken voorwerpen kleiner. In het
brandpunt van een lens komen lichtstralen samen. Een aantal lenzen
achter elkaar heet een objectief. Ze worden bijvoorbeeld in camera’s
gebruikt.

Les 3

Chips in huis

Een apparaat dat iets automatisch regelt, maakt deel uit van een
regelsysteem. In zo’n systeem is alles volledig geautomatiseerd. Alles
wordt er geregeld door chips. Deze kleine onderdelen zijn
geprogrammeerd om een programma uit te voeren. Een sensor geeft
informatie aan de chips door. De chips voeren stap voor stap een
programma uit. Die software is door een programmeur gemaakt. In een
stroomschema kun je zien welke stappen een chip uitvoert. Chips
kunnen ook informatie bevatten die je met een scanner afleest.
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Les 4

Draadloos

Een afstandsbediening is een zender die met behulp van onzichtbaar
infrarood licht informatie naar een ontvanger stuurt. Infrarood is een
vorm van warmtestraling. Draadloos informatie versturen kan ook met
radiogolven. Dat lukt alleen met behulp van een antenne. Dat
onderdeel ontvangt en verzendt radiogolven. Ultraviolet licht of
uv-licht is onzichtbare straling in zonlicht. Het maakt vitamine D in de
huid aan, maar kan ook schadelijk zijn. De huid kan rood verbranden en
het kan soms huidkanker veroorzaken. Tegen te veel uv-straling
kun je je beschermen.

