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1. Wat is €Sense?
€ Sense is een USB meet-interface, die gebruikt kan worden om geluid, licht en
temperatuur te meten. Hij bevat drie ingebouwde sensoren: een geluidsensor (a), een
lichtsensor (b) en een temperatuursensor (c). Ook wordt er een externe
temperatuursensor (d) meegeleverd met de €Sense. Deze wordt aangesloten op
ingang (e). De bovenop geplaatste LED (f) geeft aan dat het apparaat opstart nadat
het is aangesloten op een USB poort (g) van de computer. Deze LED en de
ingebouwde zoemer kunnen ook gebruikt worden als actuatoren die kunnen worden
aangestuurd..
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Afbeelding 1. €Sense met de externe temperatuursensor.

2. Hoe werkt het meetsysteem?
Sensoren meten veranderingen in de omgeving en vertalen deze hoeveelheden naar
elektrische signalen. De €Sense interface zet de signalen van de sensoren om en geeft
deze door aan de computer via een USB-ingang. De computer kan via het
softwareprogramma Coach 7 Lite de actuele meetgegevens tonen en opslaan tijdens
de meting. De interface slaat de gegevens niet op – hij stuurt ze alleen door naar de
computer.
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3. De Coach 7 Lite software
Om de door €Sense verzamelde gegevens op de computer te kunnen laten zien heb
je de Coach 7 Lite (of Coach 7) software nodig. Met Coach 7 Lite kun je:
n heel precies meten
n hele snelle en langzame processen volgen
n gegevens tonen op het scherm als waarden of op een meter
n gegevens tonen in tabellen en grafieken
n voorspellingen schetsen
n de verzamelde gegevens analyseren
n de bestudeerde resultaten bewaren en afdrukken.

4. Installation of Coach 7 Lite
OM COACH 7 LITE TE INSTALLEREN:
! Registreer je op: http://intranet.cma-science.nl/orderc7/orderlite.php om via
een e-mail de download link te krijgen samen met de installatie informatie. De
bijgeleverde naam en code zijn persoonlijke gegevens die gebruikt worden om
Coach 7 Lite te installeren.
! Via de link in de e-mail kan het installatie bestand gedownload worden. Voor
Windows is dit het .MSI bestand, voor MAC het .DMG bestand.
! Installeren van Coach 7 Lite:
! Voor Windows: Dubbel klik op het Coach 7 MSI installatie bestand, klik op
OK en Setup. Volg de instructies op het scherm.
! Voor Mac: Open het Coach 7 DMG installatie bestand. Sleep het Coach 7
icoon naar het applicatie icoon, of kopieer het coach 7 icoon handmatig
naar de plaats waar het geïnstalleerd moet worden. Wanneer nodig; geef de
Coach 7 App toestemming bij systeem voorkeur.
! Wanneer Coach 7 Lite voor het eerst opstart vraagt het om de persoonlijke
gegevens die eerder via de e-mail zijn verstuurd.
! Basis Natuurwetenschappelijke Activiteiten voor €Sense is beschikbaar in het
programma nadat het is geïnstalleerd.
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5. Aansluiten van €Sense op de computer
Stop eenvoudig de USB-connector van €Sense in een vrije USB-ingang van de
computer. De LED van het apparaat zal gedurende korte tijd gaan branden. Dit
betekent dat de interface opstart.

6. €Sense’s sensors
6.1. Lichtsensor
De lichtsensor heeft drie meetbereiken, 0 .. 1500 lux, 0 .. 15000 lux, en 0 .. 150 000 lux.
Dit komt achtereenvolgens overeen met licht binnenshuis, fel licht binnenshuis, en
zonlicht buiten. De sensor met het juiste bereik is al voorgeselecteerd in de Coachactiviteiten.

6.2. Geluidsensor
De geluidsensor van €Sense heeft twee meetbereiken tussen -9,5 en 9,5 Pa (Pascal)
voor het meten van geluidsgolven en tussen 50 en 110 dB (decibels) voor het meten
van geluidsintensiteit. De sensor met het juiste bereik is al voorgeselecteerd in de
Coach-activiteiten.

6.3. Interne temperatuursensor
De interne temperatuursensor heeft een meetbereik tussen 5 en 45 °C. De sensor is
geschikt voor het meten van luchttemperatuur. De sensor wordt niet gebruikt in
Coach-activiteiten, omdat hij traag reageert (de hele interface moet op de juiste
temperatuur komen).

6.4. Externe temperatuursensor
De externe temperatuursensor wordt samen met €Sense geleverd. De sensor kan op
elk moment worden aangesloten op en losgekoppeld van €Sense door de jack-plug
aan te sluiten op de sensor-ingang aan de voorzijde van het apparaat. De sensor heeft
een meetbereik dat loopt van -10 tot 120 °C en is geschikt voor temperatuurmetingen
in vloeistoffen (water, licht-zure oplossingen) en lucht.
WAARSCHUWING!
Gebruik de sensor niet om temperaturen te meten boven 120 °C en houd nooit een
deel van de sensor in een vlam of op een warme kookplaat. Vermijd het
onderdompelen van de sensorstaaf voorbij het roestvrij stalen gedeelte. Het handvat
is niet waterdicht.
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7. Starten van Coach 7 Lite
Om Coach 7 Lite starten:
Windows
n Klik op de Windows Start knop, ga naar Programma’s, dan naar CMA Coach 7
Lite en klik op het Leerling (Student), of
n Klik op de Coach 7 Lite icoon op het bureaublad, of
n Dubbelklik een Coach 7 Activiteit-bestand (*.cma7), of een Coach 7 Resultaatbestand (*.cmr7).
MAC
n Klik op de Coach 7 app in Applications
Om Coach 7 Lite af te sluiten klik je op de knop Afsluiten
van de hoofdknoppenbalk.

in de linkerbovenhoek

8. Openen van een Coach Activiteit
Om een Coach-activiteit te openen druk je op de knop Openen
, navigeer je in
het venster naar de gewenste Activiteit en dubbelklikt er op. De geselecteerde
Activiteit wordt geopend.

Afbeelding 2. Het Coach Activiteitscherm.
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HET COACH ACTIVITEITSCHERM BESTAAT UIT:

! De titelbalk met de naam van de huidige map en de Activiteit/Resultaat.
! Activiteit-knoppenbalk, die verschillende knoppen kan bevatten.
! Coach-vensters die kunnen bestaan uit een €Sense venster, of vensters met
teksten, plaatjes, video’s, meters, waarden, grafieken en tabellen.
! Statusbalk – toont het activiteitniveau en het versienummer van Coach 7 Lite.

9. €Sense panel
Het Paneelvenster toont een plaatje van de €Sense-interface en het icoon van de
actieve sensor. In het icoon wordt de daadwerkelijke meetwaarde van de sensor
getoond.

Afbeelding 3. Houd de muis boven het sensoricoon om de sensorinformatie en meetbereik te zien.

In de meeste activiteiten zijn de sensoren al geactiveerd en klaar om te meten. In
sommige gevallen moet het meetbereik van de lichtsensor nog aangepast worden.
EEN ANDER MEETBEREIK INSTELLEN VOOR EEN SENSOR:
n Klik met de rechter muisknop op het icoontje van de sensor. Kies Ingangsbereik
instellen en kies het gewenste meetbereik.
In de activiteit ‘Eigen lab’ kunnen leerlingen hun eigen experiment opzetten. Het
€Sense panel is leeg.
EEN SENSOR ACTIVEREN:
n Klik met de rechtermuisknop op een lege sensoringang van de €Sense en kies
voor Inschakelen.
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n Om de sensor uit te schakelen klik met de rechtermuisknop op het sensor icoon
en kies Uitschakelen.
Klik op de sensor en kies Weergeven als om vervolgens de waarde als diagram,
grafiek of waarde.
Om de data weer te geven in een tabel klik op Datatabel
venster weer te sluiten.

, klik op

Om het display van de €Sense weer te geven klik op de Interface knop

om dit

, klik op

om het weer weg te stoppen.

10. Meten
Zolang het meten niet gestart is wordt de huidige meetwaarde van de sensor
getoond in het sensoricoon en in activiteiten vaak als een grote waarde of op een
meter.
Nadat de meting gestart is worden de gegevens gedurende een bepaalde tijd (de
tijdsduur) opgeslagen, en getoond in een grafiek of tabel.
OM DE METING TE STARTEN:
n Klik op de knop Start

.

n Gegevens van de actieve sensor worden verzameld volgens de opgegeven
meetinstellingen.
n De meting stopt automatisch wanneer de ingestelde tijdsduur is bereikt.
n Het proces van het verzamelen van de meetgegevens kan herhaald worden
weergegeven door op Terugspelen te klikken. Stel de afspeelsnelheid in
(standaard ingesteld op 100%) of stel het tijdsinterval in waarin de meting
afgespeeld moet worden. Klik vervolgens op Start.
OM DE METING TE ONDERBREKEN:
n Klik op Stop

of druk op <Esc>.

OM DE MEETTIJD TE WIJZIGEN:
n Klik op Meetinstellingen

en typ een nieuw in te stellen tijdsduur.
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TO SAVE THE MEASUREMENT:
n Klik op Opslaan als

en tiep een naam.

11. Werken met Metingen
Iedere keer dat je op de Start knop
klikt begint er een nieuwe meting en wordt er
een nieuwe meting toegevoegd aan de datatabel en aan de grafieken.
Een grafiek kan meerdere
metingen weergeven.
Verschillende metingen hebben
een verschillende kleur van elkaar.
De nieuwste meting heeft de
donkerste kleur. De nummers
rechtsboven de grafiek geven weer
hoeveel metingen er gedaan zijn.
Het kan nuttig zijn met meerdere
metingen te werken. Vooral
Figure 4. Two measurement runs recorded with the sound sensor
wanneer je data met elkaar wilt
vergelijken uit verschillende
experimenten. Vaker wil je 1 meting zien. Voor een duidelijkere grafiek is het handig
om een meting te verbergen of te verwijderen.
OM EEN METING TE VERBERGEN:
n Klik op het nummer

van de meting om het te verbergen.

n Klik op het zelfde nummer om het opnieuw weer te geven.
OM EEN METING VERWIJDEREN:
n Open het Gereedschapsmenu van de Datatabel of een Diagram. Selecteer
vervolgens Verwijder meting.
n Selecteer welke meting verwijderd moet worden. Met de opties Alle en Alle
behalve de recentste kunnen alle metingen of alle metingen behalve de laatste in
één keer verwijderd worden.
De geselecteerde meting wordt verwijderd. De resterende metingen worden
opnieuw genummerd. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden: datapunten in een
verwijderde meting kunnen niet teruggehaald worden.
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12. Analyseren van gegevens
12.1. In- en uitzoomen
n

Klik op
om automatisch in
te zoomen, of verplaats de
muiscursor tot boven het
diagram totdat de vorm
verandert in een vergrootglas.
Sleep dan een kader om op de
gegevens in dit gebied in te
zoomen.

n Als er ingezoomd is op de
gegevens, dan verschijnen er
Afbeelding 5. Inzoomen op een grafiek in een diagram.
blauwe pijltjes bij de assen.
Door op deze pijlen te klikken, verschuift de grafiek in de richting van de pijl.
n Klik op

om uit te zoomen.

12.2. Aflezen van coördinaten in grafieken
De optie Uitlezen kan gebruikt worden om de coördinaten van datapunten in het
diagram te lezen. Bij het inschakelen verschijnen rode gekruiste lijnen in het diagram
waarmee het uitgelezen punt wordt aangeduid. De coördinaten voor het punt in alle
actieve (weergegeven) metingen worden weergegeven in een vak in de
rechterbovenhoek van het diagram. Dit vak kan versleept worden.
n

Klik op de knop Uitlezen
in de werkbalk of kies de
optie Uitlezen in het
Gereedschapsmenu

n Klik op een punt in het
diagram. De coördinaten van
dat punt worden weergegeven.
Als er meerdere metingen of
variabelen in het diagram staan
uitgezet, dan worden de
coördinaten van elke meting en
elke variabele weergegeven.
n

Afbeelding 5. Waarden scannen

Klik met de muis om een ander punt uit te lezen, of gebruik hiervoor de
pijltjestoetsen
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n

N.B. Uitgelezen coördinaten kunnen niet automatisch opgeslagen worden.

n

Stop met uitlezen door weer op opnieuw op Uitlezen
te klikken in de
werkbalk of uit het Gereedschapsmenu de optie Stoppen met uitlezen te kiezen.

12.3. Een grafiek schetsen (voorspelling)
Met de optie Schetsen kan er handmatig een grafiek getekend worden in het
diagram. Deze optie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om metingen te voorspellen.
Nadat de meting is gedaan, kan de schets vergeleken worden met de meting.
n

Klik in de werkbalk op de
knop Schets
of selecteer
Grafiek schetsen in het
Gereedschapsmenu.

n Teken met de muis een
vloeiende curve door de muis
van links naar rechts door het
diagram te slepen of door op
verschillende plekken in het
diagram te klikken (punt naar
punt). Dubbelklik op een punt
in de schets om alle navolgende
punten te wissen.

Afbeelding 6. Een grafiek schetsen,
bijv. als voorspelling van een meetresultaat..

n Stop met schetsen door <Esc> in te drukken, of door opnieuw op de knop Schets
te klikken, of door in het Gereedschapsmenu Stoppen met schetsen te
kiezen.
n Om een schets te wissen rechtsklik je in het diagram en selecteer je Schets wissen.
Nadat de meting voltooid is, kun je de schets van de grafiek vergelijken met de
gemeten grafiek.
Er worden een nieuwe variabele ("Schets <variabele>") en nieuwe meting
toegevoegd ("Schets van <variabele>") aan de Datatabel. De naam van de variabele
komt overeen met de eerste variabele die op de y-as weergegeven was tijdens het
schetsen. De schets-variabele is een handmatige variabele, waardoor de datapunten
direct in de datatabel aangepast kunnen worden. Een schets wordt standaard zwart
getekend. Dit kan aangepast worden via Diagrameigenschappen.
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13. Notities maken in een diagram
Het is mogelijk om beschrijvende tekstlabels in een diagram te plaatsen (notities).
Deze kunnen worden gebruikt om de afzonderlijke grafieken te benoemen of om
interessante gebieden aan te duiden. Notities worden getoond in de grafiek maar
verschijnen ook in een afdruk of wanneer er naar het klembord gekopieerd wordt.
EEN NOTITIE TOEVOEGEN:
n Klik met rechts in het diagram en kies Notitie…
n Voer de tekst in. Indien gewenst klik je op de Lettertype-knop om de opmaak
van de tekst te veranderen. Markeer Omkaderd om de aantekening in een kader
te zetten (standaard = kader aan).
n Klik op OK om te bevestigen of op Annuleren om terug te keren naar de
oorspronkelijke grafiek.
n Sleep de notitie naar de gewenste plek van de grafiek (zorg ervoor dat de
muiscursor de vorm van een hand heeft).
EEN NOTITIE VERVIJDEREN
n Om een notitie te bewerken / te verwijderen: rechtsklik de notitie (als de muiscursor de vorm van een hand heeft) en kies Notitie bewerken of Notitie
verwijderen.

Afbeelding 7. Notities in grafieken.
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14. Opslaan en afdrukken van meetresultaten
Leerlingen slaan de resultaten van hun werk op in Coach Resultaatbestanden
(bestanden met de extensie *.cmr). Een Coach-resultaat bestaat uit alle onderdelen
van de Activiteit (zoals teksten, afbeeldingen, enz.) samen met de veranderingen die
de leerlingen hebben gemaakt – meetgegevens en hun aantekeningen.
Werken met Resultaten is vergelijkbaar aan het werken met Activiteiten.
n Om een Resultaat te openen druk je op de knop Openen
het gewenste Resultaat. Klik op Openen.

en navigeer je naar

n Om een Resultaat op te slaan druk je op de knop Opslaan als…
naam van het bestand, en druk je op Opslaan.

, typ je de

n Om een Resultaat te verwijderen klik je op de Open
knop en navigeer je in de
dialoog naar het gewenste Resultaat. Verwijder het bestand.
n Om het gehele Coach scherm af te drukken gebruik je de knop Afdrukken

.

n Om de inhoud van een venster af te drukken rechtsklik je in het venster dat je
wilt printen en kies je Afdrukken.

15. Problemen oplossen bij meten met €Sense
Het kan voorkomen dat de communicatie tussen €Sense en de computer
onderbroken wordt. Wanneer dit gebeurt moet je €Sense resetten. Dit kun je op twee
manieren doen:
1. Wanneer er geen communicatie is tijdens het openen van een CoachActiviteit/Resultaat toont Coach de melding toont dat de interface €Sense niet
kan worden geïnitialiseerd, koppel de interface dan los van de USB-poort en
verbind hem na ca. 10 seconden opnieuw, of stop hem in een andere USB-poort
van je computer. Druk op Herhalen in Coach.
2. Wanneer de communicatie met de interface verloren gaat tijdens het werken in
een Coach-Activiteit/Resultaat (de waarden van een sensor icoon veranderen
helemaal niet meer), dan:
n Rechtsklik je €Sense paneel in Coach en selecteer Reset Hardware.
Uitgebreide informatie over het werken met Coach 7 Lite vind je in het on-line Coach
7 Help Systeem.

Onderzoeken op de Basisschool met €Sense - 11

Appendix: Knoppen in Coach 7 Lite
Coach afsluiten
Activiteit beëindigen, terugkeren naar Hoofdmenu
Openen een Activiteit/Resultaat van CMA
Openen een Activiteit/Resultaat
Opslaan als… - sla een Activiteit/Resultaat op
Scherm afdrukken
Tonen/Verbergen Paneelvenster (met €Sense)
Instellingen openen
Meting starten
Meting stoppen
Tabel: een tabel in een venster tonen tonen/verbergen
Grafiek: een grafiek in een venster tonen
Meter: een meter in een venster tonen
Waarde: een waarde in een venster tonen
Tekst: een tekst van een auteur tonen
Afbeelding: een afbeelding in een venster tonen
Video: een video in een venster tonen
Leerlingentekst: een leerlingentekst in een venster tonen
Help…
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