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Geï ntegreerde Proef: ARKey 

1 Voorwoord 

 
In het zesde jaar kregen we de opdracht om een Geïntegreerde Proef uit te werken. Het 
werd snel duidelijk dat we met heel de klas rond één project zouden werken. In het vijfde 
jaar al konden we onderwerpen indienen om in het zesde jaar uit te werken, maar daar 
kwam niet echt een onderwerp uit dat iedereen aansprak.  
 
In het begin van het zesde jaar hebben we van onze mentor de hr. Verhaeghe de opdracht 
gekregen om het onderwerp van het jaar 2006-2007, het orgel, te renoveren en om daarna 
het orgel door middel van een mechanisme automatisch te laten bespelen. 
 
Dat mechanisme, dat we zelf ARKey genoemd hebben, een afkorting van All Round Keyboard 
player, is eigenlijk het belangrijkste deel van onze Geïntegreerde Proef.  
 
We zouden graag onze mentor (en klastitularis) de hr. Verhaeghe bedanken, want zonder 
hem zou dit niet mogelijk geweest zijn. Ook mevr. Boeyden verdient een dankwoordje 
omdat zij ons op weg hielp bij het vormgeven en schrijven van dit GIP-boek. Zij heeft ook 
geholpen met het organiseren van de vertaling van de website. Er is ook een dankwoordje 
gericht aan mevr. De Laere. Zij hielp ons met de wiskundige kant van de Geïntegreerde 
Proef. Ook de hr. Hemeryck moeten we bedanken voor ons meer bij te leren over de 
elektriciteit en elektronica die erachter zit. De jury verdient ook een bedanking voor de tips 
die ze ons gaven tijdens de GIP-vergaderingen. 
 
 
  



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 3 

Inhoudsopgave 
 

1 Voorwoord .......................................................................................................................... 2 

2 Algemeen .......................................................................................................................... 13 

2.1 Voorgeschiedenis orgel ............................................................................................. 13 

2.1.1 Opbouw van een orgel ....................................................................................... 13 

2.1.2 De soorten orgels ............................................................................................... 13 

2.1.3 The joy of making music with a self-acting music machine ............................... 14 

2.1.3.1 Inleiding ....................................................................................................... 14 

2.1.3.2 Opbouw van het orgel ................................................................................ 14 

2.2 Doelstelling ................................................................................................................ 14 

2.3 Chronologisch verloop ............................................................................................... 15 

3 Theoretische achtergrond................................................................................................. 17 

3.1 Geluid ......................................................................................................................... 17 

3.1.1 Inleiding .............................................................................................................. 17 

3.1.2 Eigenschappen van geluid .................................................................................. 17 

3.1.3 Voortplanting van geluid .................................................................................... 17 

3.1.3.1 In gassen ...................................................................................................... 18 

3.1.3.2 In vloeistoffen ............................................................................................. 18 

3.1.3.3 In vaste stoffen............................................................................................ 18 

3.1.4 Echo en nagalm .................................................................................................. 18 

3.1.5 Ruimte-akoestiek................................................................................................ 18 

3.1.6 Soorten geluid .................................................................................................... 19 

3.2 Orgelbuizen ................................................................................................................ 20 

3.2.1 Gesloten orgelbuizen ......................................................................................... 20 

3.2.2 Open orgelbuizen ............................................................................................... 21 

3.3 Helmholtz resonator .................................................................................................. 22 

3.3.1 Doelstellingen ..................................................................................................... 22 

3.3.2 Gemeten waarden .............................................................................................. 22 

3.3.3 Berekende waarden ........................................................................................... 23 

3.3.4 Vergelijking gemeten/berekend ........................................................................ 25 

3.3.5 Besluit ................................................................................................................. 26 

3.4 Ontwerp van het orgel............................................................................................... 26 

3.4.1 Het register ......................................................................................................... 26 

3.4.2 De natuurlijke of diatonische toonladder .......................................................... 26 

3.4.3 Intoneren en stemmen van de buizen ............................................................... 27 

3.4.4 Instrumentenbouw............................................................................................. 27 

3.4.5 Gelijkzwevende stemming ................................................................................. 27 

3.4.6 Geschiedenis ...................................................................................................... 28 

3.4.7 Stemming ........................................................................................................... 28 

4 Orgel .................................................................................................................................. 29 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 4 

4.1 Restaureren van de blaasbalgen ............................................................................... 29 

4.1.1 Windbalgen ........................................................................................................ 29 

4.1.1.1 Onderdelen ................................................................................................. 29 

4.1.1.2 Constructie .................................................................................................. 32 

4.1.2 Voorraadbalg ...................................................................................................... 36 

4.1.2.1 Plooistof ...................................................................................................... 36 

4.1.2.2 Constructie van de planken ........................................................................ 37 

4.1.2.3 Constructie van de klep naar de windlade ................................................. 37 

4.1.2.4 Overdrukventiel .......................................................................................... 37 

4.1.2.5 Opmerkingen .............................................................................................. 38 

4.1.2.6 Monteren van de voorraadbalg .................................................................. 39 

4.1.3 Het krukassysteem ............................................................................................. 40 

4.2 Stemmen van de orgelbuizen .................................................................................... 41 

4.2.1 Orgelbuizen ........................................................................................................ 41 

4.2.1.1 Tekeningen: ................................................................................................. 41 

4.2.2 Wat willen we precies bepalen .......................................................................... 41 

4.2.3 Theoretische achtergrond .................................................................................. 41 

4.2.3.1 Het register van de getemperde toonladder .............................................. 41 

4.2.3.2 Berekenen van de frequenties die de orgelbuizen normaal moeten hebben 

  ..................................................................................................................... 42 

4.2.3.3 Berekenen van de orgelbuisafmetingen ..................................................... 42 

4.2.3.4 Tabel met berekende waarden ................................................................... 43 

4.2.4 Praktische toepassing ......................................................................................... 44 

4.2.4.1 Doelstelling ................................................................................................. 44 

4.2.4.2 Meetopstelling ............................................................................................ 44 

4.2.4.3 Benodigdheden ........................................................................................... 44 

4.2.4.4 Meetopstelling ............................................................................................ 44 

4.2.4.5 Gemeten waarden ...................................................................................... 45 

4.2.4.6 Besluit na de metingen ............................................................................... 46 

4.2.4.7 Oplossing voor de regelen van de frequentie............................................. 46 

4.3 Liftsysteem ................................................................................................................. 47 

4.3.1 Inleiding .............................................................................................................. 47 

4.3.2 Werking .............................................................................................................. 47 

4.3.3 Elektrische motor ............................................................................................... 47 

4.3.3.1 Waarvoor dient de liftmotor ....................................................................... 47 

4.3.3.2 Wat verwachten we van deze motor? ........................................................ 47 

4.3.3.3 De universele motor ................................................................................... 48 

4.3.3.4 Opbouw van de universele motor .............................................................. 49 

4.3.3.5 Het elektrisch schema van de universele motor ........................................ 49 

4.3.3.6 Het omdraaien van de draaizin ................................................................... 50 

4.3.3.7 Het plaatsen van de eindeloopschakelaars ................................................ 50 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 5 

4.3.3.8 Toerental en koppel berekenen .................................................................. 51 

4.3.4 Reductor: ............................................................................................................ 52 

4.3.4.1 Algemene uitleg: ......................................................................................... 52 

4.3.4.2 Waarom geplaatst? ..................................................................................... 53 

4.3.5 Koppelen van motor aan reductor: .................................................................... 53 

4.3.6 Liftas en hefstuk: ................................................................................................ 54 

4.3.7 Asbelasting van het liftsysteem ......................................................................... 55 

4.3.7.1 Het liftsysteem ............................................................................................ 55 

4.3.7.2 Soorten belastingen van de as .................................................................... 55 

4.3.7.3 Kniksterktediagram ..................................................................................... 56 

4.3.7.4 Druk ............................................................................................................. 56 

4.3.7.5 Knik .............................................................................................................. 57 

4.3.7.6 Buiging ......................................................................................................... 57 

4.3.7.7 Wringing ...................................................................................................... 57 

4.3.7.8 Samengestelde belasting ............................................................................ 58 

4.4 Besturen van het orgel .............................................................................................. 59 

4.4.1 Inleiding .............................................................................................................. 59 

4.4.2 Hardware aansturing .......................................................................................... 59 

4.4.2.1 K8000 Interface ........................................................................................... 59 

4.4.3 Relaiskaart .......................................................................................................... 63 

4.4.4 Aaneenschakelen ............................................................................................... 64 

4.4.5 Vaststellingen ..................................................................................................... 64 

4.5 De spanningsbron ...................................................................................................... 65 

4.5.1 Keuze spanningsbron ......................................................................................... 65 

4.5.2 Principiële werking ............................................................................................. 65 

4.5.3 Beveiliging .......................................................................................................... 66 

4.5.3.1 Kortsluiting .................................................................................................. 66 

4.5.3.2 Personenbeveiling ....................................................................................... 66 

4.6 Programma aansturing .............................................................................................. 66 

4.6.1 Programma starten & stoppen .......................................................................... 66 

4.6.2 K8000 aansturen met het toetsenbord .............................................................. 67 

4.6.3 Algemeen aansturen via het toetsenbord ......................................................... 67 

4.6.4 Data over het internet ........................................................................................ 68 

5 ARKey ................................................................................................................................ 69 

5.1 Aansturen ARKey ....................................................................................................... 69 

5.1.1 Mogelijke systemen ........................................................................................... 69 

5.1.1.1 Pneumatisch ................................................................................................ 69 

5.1.1.2 Elektrisch ..................................................................................................... 69 

5.1.2 Voor- en nadelen ................................................................................................ 69 

5.1.3 Keuze van systeem ............................................................................................. 69 

5.1.4 Plaatsing ............................................................................................................. 70 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 6 

5.2 Pianoklavier ............................................................................................................... 71 

5.2.1 Een klavier .......................................................................................................... 71 

5.2.2 toetsen ............................................................................................................... 71 

5.3 Elektromagneetsterkte .............................................................................................. 72 

5.3.1 Wat is een magneet ........................................................................................... 72 

5.3.2 Elektromagneet .................................................................................................. 72 

5.3.3 Begrippen ........................................................................................................... 72 

5.3.4 Proef ................................................................................................................... 73 

5.3.5 Foto’s proefopstelling ........................................................................................ 73 

5.3.6 1ste ontwerp  ARKey .......................................................................................... 74 

5.3.7 Onderdelen ......................................................................................................... 75 

5.4 Tegen EMK ................................................................................................................. 76 

5.4.1 Probleemstelling................................................................................................. 76 

5.4.2 Schakelen van een spoel .................................................................................... 76 

5.5 Proefopstelling 1-toets .............................................................................................. 78 

5.5.1 Onderdelen ......................................................................................................... 78 

5.5.2 Opstelling............................................................................................................ 79 

5.5.3 Besluit ................................................................................................................. 79 

5.6 De Keyboard besturing .............................................................................................. 80 

5.6.1 Waarvoor dient het keyboard besturing ............................................................ 80 

5.6.2 Wat is een interface? ......................................................................................... 80 

5.6.3 M-Audio .............................................................................................................. 81 

5.6.4 MultitrackStudio ................................................................................................. 81 

5.6.5 Hoe installeren we de interface aan het programma? ...................................... 81 

5.6.6 Wat zijn al de mogelijkheden van het programma? .......................................... 82 

5.7 Evolutie van het ontwerp van de ARKey ................................................................... 83 

5.7.1 De kantelbalken: ................................................................................................. 84 

5.7.2 Witte toets: ........................................................................................................ 84 

5.7.3 Zwarte toets: ...................................................................................................... 84 

5.7.4 Tussenondersteuning: ........................................................................................ 84 

5.7.5 De zijkanten: ....................................................................................................... 85 

5.7.6 De grondplaat: .................................................................................................... 85 

5.7.7 Magneetbevestiging witte toetsen: ................................................................... 86 

5.7.8 Magneetbevestiging zwarte toetsen: ................................................................ 86 

5.7.9 Balkhouders: ....................................................................................................... 86 

5.7.10 Verdere opbouw: ............................................................................................... 87 

5.7.11 Samenstelling van de ARKey: ............................................................................. 87 

6 De website (www.gip6iw.be) ............................................................................................ 88 

6.1 Inleiding ..................................................................................................................... 88 

6.2 Basisbegrippen........................................................................................................... 88 

6.3 De rootdirectory ........................................................................................................ 88 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 7 

6.3.1 Engels, Frans ....................................................................................................... 89 

6.3.2 Images ................................................................................................................ 89 

6.3.3 Startpagina ......................................................................................................... 89 

6.3.4 Nieuws ................................................................................................................ 90 

6.3.5 GIPS .................................................................................................................... 90 

6.3.6 Play online .......................................................................................................... 92 

6.3.7 Zoeken ................................................................................................................ 93 

6.3.8 Gastenboek ........................................................................................................ 93 

6.3.9 Contact ............................................................................................................... 93 

6.3.10 Links .................................................................................................................... 94 

6.3.11 Archief ................................................................................................................ 94 

6.3.12 Website GIPs ...................................................................................................... 94 

6.3.13 Data, Engine en scripts ....................................................................................... 94 

6.3.14 Andere ................................................................................................................ 95 

6.4 Gebruikte programma's ............................................................................................. 96 

6.4.1 Faststone Capture .............................................................................................. 96 

6.4.2 Dreamweaver ..................................................................................................... 96 

6.4.3 Photoshop CS4 ................................................................................................... 97 

6.4.4 Dropbox (www.dropbox.com) ........................................................................... 98 

6.4.5 Filezilla Client ...................................................................................................... 99 

6.5 Lay-out ..................................................................................................................... 100 

6.5.1 Achtergrondafbeelding .................................................................................... 100 

6.5.2 Menubalk .......................................................................................................... 100 

6.5.3 Titelbalken nieuws............................................................................................ 101 

6.6 Site ARKey ................................................................................................................ 102 

6.6.1 Website algemeen ............................................................................................ 102 

6.6.1.1 Doelstelling ............................................................................................... 102 

6.6.1.2 Hoe? .......................................................................................................... 103 

6.6.2 Inhoud .............................................................................................................. 103 

6.6.2.1 Algemene pagina ...................................................................................... 103 

6.6.2.2 Startpagina ................................................................................................ 104 

6.6.2.3 Nieuws ....................................................................................................... 105 

6.6.2.4 Projecten ................................................................................................... 105 

6.6.2.5 Onze klas ................................................................................................... 105 

6.6.2.6 Gastenboek ............................................................................................... 106 

6.6.2.7 Contact ...................................................................................................... 106 

6.6.2.8 Links........................................................................................................... 106 

6.6.2.9 Zoeken ....................................................................................................... 106 

6.7 Nieuwe Site .............................................................................................................. 106 

6.8 Tips ........................................................................................................................... 108 

6.9 Dankwoordje/ gebruikte bronnen ........................................................................... 108 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 8 

7 Individuele theorievoorstellingen ................................................................................... 109 

7.1 De ventilator- Jonas Boone ...................................................................................... 109 

7.1.1 Wat is een ventilator ........................................................................................ 109 

7.1.2 Radiaalventilator of centrifugaalventilator ...................................................... 109 

7.1.3 Axiaalventilator ................................................................................................ 110 

7.1.4 Overige Types ................................................................................................... 110 

7.1.5 Druk-debietverhouding .................................................................................... 111 

7.1.6 Druk .................................................................................................................. 111 

7.1.7 Condensatormotor ........................................................................................... 112 

7.2 Orgelbuizen – Glenn Castelein ................................................................................ 113 

7.2.1 Rubens tube ..................................................................................................... 113 

7.3 Frequentieregelaar – Thomas Deruyter .................................................................. 114 

7.3.1 Wat is een frequentieregelaar? ....................................................................... 114 

7.3.2 Werking frequentieregelaar ............................................................................. 114 

7.3.3 Altivar 16 .......................................................................................................... 115 

7.3.3.1 Technische specificaties frequentieregelaar ............................................ 115 

7.4 Besturen van het orgel – Ben Kinds ......................................................................... 118 

7.5 Hoe kunnen we de geluidssnelheid in een fluïdum bepalen – Jolly Mahieu .......... 118 

7.5.1 Wat willen we precies bepalen ........................................................................ 118 

7.5.2 Theoretische bepaling ...................................................................................... 118 

7.5.2.1 Voorbeeld .................................................................................................. 120 

7.5.3 Praktische bepaling .......................................................................................... 120 

7.5.3.1 Doel ........................................................................................................... 120 

7.5.3.2 Benodigdheden ......................................................................................... 121 

7.5.4 Meetopstelling 1 .............................................................................................. 121 

7.5.4.1 Schema ...................................................................................................... 121 

7.5.4.2 Bespreking ................................................................................................. 121 

7.5.4.3 Meetopstelling 2 ....................................................................................... 122 

7.5.4.4 Schema ...................................................................................................... 122 

7.5.4.5 Oscilloscoopbeeld ..................................................................................... 122 

7.5.4.6 Bespreking ................................................................................................. 123 

7.5.5 Controle ............................................................................................................ 123 

7.5.6 Besluit ............................................................................................................... 123 

7.6 De liftmotor – Jonathan Mortreu ............................................................................ 124 

7.6.1 Rendement van de motor ................................................................................ 124 

7.7 Elektromagneetsterkte – Pieterjan Pertz ................................................................ 124 

7.8 Rendement – Jens Rommelaere .............................................................................. 124 

7.8.1 Arbeidsvergelijking: .......................................................................................... 124 

7.8.2 Algemeen: ........................................................................................................ 124 

7.8.3 Rendement voor een werktuig: ....................................................................... 125 

7.8.4 Rendement voor een reeks werktuigen: .......................................................... 125 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 9 

7.8.4.1 De universele motor: ................................................................................ 125 

7.8.4.2 De reductor: .............................................................................................. 125 

7.8.4.3 De schroefdommekracht of vijzel: ............................................................ 126 

7.8.4.4 Het liftsysteem: ......................................................................................... 127 

7.9 Asbelasting v/h liftsysteem – Stefaan Sys ............................................................... 127 

7.10 KA-Motor of kortsluitmotor – Adriaan Vande Walle .............................................. 127 

7.10.1 Samenstelling ................................................................................................... 127 

7.10.2 Klemmenbord ................................................................................................... 127 

7.10.3 Werking ............................................................................................................ 127 

7.10.3.1 Schematische voorstelling werking .......................................................... 129 

7.10.4 Aanpassing aan de belasting ............................................................................ 130 

7.10.5 Omkeren van de draai zin van de motor .......................................................... 130 

7.10.6 De slip ............................................................................................................... 130 

7.10.7 Karakteristieken ............................................................................................... 131 

7.10.7.1 Koppel-rotatiefequentiekarakteristiek ..................................................... 131 

7.10.7.2 Rendementskarakteristiek ........................................................................ 132 

7.10.7.3 Rotatiefrequentie-koppelkarakteristiek ................................................... 132 

7.10.7.4 Vermogen en rendement .......................................................................... 133 

7.11 ARKey - Daan Vandewalle ........................................................................................ 133 

7.12 Werking van een transformator – Jochen Van Steelant ......................................... 134 

7.13 Fourieranalyse – Michiel Vanwelsenaere ................................................................ 135 

7.13.1 Inleiding ............................................................................................................ 135 

7.13.2 Ontstaan Fourier-reeks .................................................................................... 135 

7.13.3 Basisbegrippen ................................................................................................. 135 

7.13.4 Toepassingsgebieden reeksen van Fourier ...................................................... 136 

7.13.4.1 Wiskunde .................................................................................................. 136 

7.13.4.2 Natuurkunde ............................................................................................. 136 

7.13.4.3 Elektronica ................................................................................................ 136 

7.13.4.4 Akoestiek ................................................................................................... 136 

7.13.4.5 Geluid en beeld ......................................................................................... 137 

7.13.5 Voorbeeld Fourier-ontbinding ......................................................................... 137 

7.13.6 Uitgewerkt voorbeeld: de eenzijdige gelijkrichter ........................................... 138 

7.13.6.1 Berekenen a0/2 ......................................................................................... 138 

7.13.6.2 Berekenen an ............................................................................................. 139 

7.13.6.3 Berekenen bn ............................................................................................. 140 

7.13.6.4 Bekomen fourierreeks .............................................................................. 140 

7.13.1 Besluit ............................................................................................................... 141 

7.13.2 Dankwoordje, bronvermelding ........................................................................ 141 

7.14 Programma K8000 – Thijs Vermeersch ................................................................... 142 

7.14.1 Wat is de K8000? .............................................................................................. 142 

7.14.2 Programma ....................................................................................................... 142 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 10 

7.14.3 Server................................................................................................................ 144 

7.15 Toon - Wouter Wittesaele ....................................................................................... 145 

7.15.1 Toon .................................................................................................................. 145 

7.15.2 Intensiteit ......................................................................................................... 145 

7.15.3 Foon of phon .................................................................................................... 146 

7.15.4 In betrekking met het gehooroppervlak .......................................................... 146 

8 Bijlage .............................................................................................................................. 147 

8.1 Labo: Meting op orgelbuizen ................................................................................... 147 

8.1 Rotero (RT 12x12) .................................................................................................... 167 

8.2 Mailverkeer .............................................................................................................. 169 

8.3 1-toetsverslag .......................................................................................................... 172 

8.4 Informatie IC’s ......................................................................................................... 179 

8.4.1 4N33 ................................................................................................................. 179 

8.4.2 PCF8574A ......................................................................................................... 181 

8.4.3 TDA8444 ........................................................................................................... 185 

8.4.4 PCF8591 ............................................................................................................ 191 

8.4.5 74LS125 ............................................................................................................ 197 

8.4.6 6N136 ............................................................................................................... 199 

8.5 Liftsysteem ............................................................................................................... 201 

8.5.1 Foto’s ................................................................................................................ 201 

8.5.2 Tekening liftsysteem ........................................................................................ 202 

8.5.3 Koppelstuk ........................................................................................................ 203 

8.5.4 Liftas ................................................................................................................. 204 

8.5.5 Spie motor ........................................................................................................ 205 

8.5.6 Spie liftas .......................................................................................................... 206 

8.6 Logboeken ............................................................................................................... 207 

8.6.1 Jonas Boone ...................................................................................................... 207 

8.6.2 Glenn Castelein................................................................................................. 209 

8.6.3 Thomas Deruyter .............................................................................................. 215 

8.6.4 Ben Kinds .......................................................................................................... 221 

8.6.5 Jolly Mahieu...................................................................................................... 224 

8.6.6 Jonathan Mortreu ............................................................................................ 229 

8.6.7 Pieterjan Pertz .................................................................................................. 233 

8.6.8 Jens Rommelaere ............................................................................................. 239 

8.6.9 Stefaan Sys ....................................................................................................... 250 

8.6.10 Adriaan Vande Walle ........................................................................................ 255 

8.6.11 Daan Vandewalle .............................................................................................. 260 

8.6.12 Jochen Van Steelant ......................................................................................... 263 

8.6.13 Michiel Vanwelsenaere .................................................................................... 266 

8.6.14 Thijs Vermeersch .............................................................................................. 273 

8.6.15 Wouter Wittesaele ........................................................................................... 278 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 11 

8.7 Bijlage logboeken ..................................................................................................... 281 

8.7.1 Thomas Deruyter .............................................................................................. 281 

8.7.1.1 22.9.2011 basis html code ........................................................................ 281 

8.7.1.2 06.10.2011 Metingen Orgelbuizen ........................................................... 294 

8.7.1.3 07.10.2011 Afleiding wiskunde ................................................................. 296 

8.7.1.4 10.10.2011 archief GIP .............................................................................. 296 

8.7.2 Jonathan Mortreu ............................................................................................ 297 

8.7.2.1 03.03.12 De Lift motor .............................................................................. 297 

8.7.3 Pieterjan Pertz .................................................................................................. 300 

8.7.3.1 26.09.2011VBA handleiding ...................................................................... 300 

8.7.3.2 28.09.2011Samenstelling zonder klavier .................................................. 300 

8.7.3.3 28.09.2011bediening ARKey 1 .................................................................. 300 

8.7.3.4 03.10.2011voor en nadelen cilinders ....................................................... 302 

8.7.3.5 07.10.2011 Afleiding wiskunde ................................................................. 302 

8.7.3.6 10.10.2011Verslag voorweerstand voor een ventilator ........................... 303 

8.7.3.7 17.10.2011Helmholtz Resoncance ........................................................... 306 

8.7.3.8 19.10.2011Helmhotz resonance gemeten waarden ................................ 306 

8.7.3.9 25.10.2011Meting op een pianotoets ...................................................... 308 

8.7.3.10 02.05.2012Aansturen ARKey .................................................................... 309 

8.7.3.11 06.05.2012Elektromagneetsterkte ........................................................... 309 

8.7.3.12 03.06.2012Tegen EMK .............................................................................. 309 

8.7.4 Jens Rommelaere ............................................................................................. 309 

8.7.4.1 05.10.2011 Eventuele bijkomstigheden ................................................... 309 

8.7.4.2 07.10.2011 Afleiding wiskunde (mathematiseren en oplossen van 

problemen) .................................................................................................................. 310 

8.7.4.3 12.10.2011 Railsysteem + verlengsnoer ................................................... 310 

8.7.4.4 18.10.2011 Helmholtz resonantie (flesjesproef analytisch) ..................... 311 

8.7.4.5 20.10.2011 Verwerken resultaten ............................................................ 312 

8.7.4.6 Andere bijlage ........................................................................................... 313 

8.7.5 Stefaan Sys ....................................................................................................... 313 

8.7.5.1 Foto’s ......................................................................................................... 313 

8.7.5.2 07.10.2011eerste meeting op orgelbuizen ............................................... 314 

8.7.5.3 Opstellen van de lengte-breedte-diepte-formule .................................... 316 

8.7.5.4 Andere bijlagen ......................................................................................... 316 

8.7.6 Jochen Van Steelant ......................................................................................... 317 

8.7.6.1 28.09.2011 principeschets_01 .................................................................. 317 

8.7.6.2 20.10.2011 verslag flessenproef ............................................................... 318 

8.7.7 Michiel Vanwelsenaere .................................................................................... 327 

8.7.7.1 21.09.2011 doelstellingen website ........................................................... 327 

8.7.7.2 06.10.2011 2010-2011 telescoop ............................................................. 327 

8.7.7.3 07.10.2011 Afleiding wiskunde ................................................................. 327 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 12 

8.7.7.4 19.10.2011 centreren webpagina in Dreamweaver ................................. 328 

8.7.8 Thijs Vermeersch .............................................................................................. 328 

8.7.8.1 15.09.2011Dropbox .................................................................................. 328 

8.7.8.2 20.09.2011 Ideeën .................................................................................... 329 

8.7.8.3 21.09.2011 Verslag 21 september 2011 ................................................... 331 

8.7.8.4 22.09.2011 Verslag 22 september 2011 ................................................... 331 

8.7.8.5 25.09.2011 Verslag 23 september 2011 ................................................... 332 

8.7.8.6 25.09.2011 Reductor site pdf.................................................................... 333 

8.7.8.7 08.10.2011 Sites kleuren ........................................................................... 334 

  



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 13 

2 Algemeen 

2.1 Voorgeschiedenis orgel 

2.1.1 Opbouw van een orgel 

 
Een orgel is een muziekinstrument dat bestaat uit 
meerdere losse pijpen, waardoor lucht stroomt op 
een tong. Het orgel is een blaasinstrument, dat zijn 
oorsprong heeft in de fluit. In de loop der tijd 
evolueerde het door kleine aanpassingen tot zijn 
huidige vorm.  
 
Een orgel is in feite een reeks van pijpen die geluid 
produceren door middel van er lucht door te blazen. 
Die lucht komt van de windlade waar alle pijpen op 
gemonteerd zijn. De blaasbalgen zorgen ervoor dat er 
voldoende druk en lucht is in de windlade. De 
ventielen tussen de kanalen (mondstukjes van de 
pijpen) en de windlade zorgen voor een scheiding 
tussen de twee die men kan bedienen via de toetsen 
van het orgel. Wanneer men dus op de toetsen duwt worden de ventielen geopend en 
automatisch terug gesloten. 
 
De onderdelen die nodig zijn om een gewoon orgel te laten functioneren, zijn: 

 De pijpen 

 De doos waarop de pijpen opgesteld staan: de windlade. 

 Het mondstuk waardoor de pijpen aangeblazen worden: de kanalen. 

 De zak die zorgt voor de windvoorraad en de juiste druk van de orgelwind: 
de blaasbalgen 

 De klepjes die de windtoevoer naar de pijpen afsluiten: de ventielen. 

 De hefboompjes om die klepjes te openen en te sluiten: de toetsen. 
 
 

2.1.2 De soorten orgels 

 
Er zijn verschillende soorten orgels, met verschillende toepassingen: 

 pijporgel 

 draaiorgel: een automatisch spelend pijporgel 

 waterorgel: het oudste type pijporgel. Werking: door water samen te persen wordt 
  lucht rechtstreeks door natuurkrachten (bijvoorbeeld een waterval)  
  door pijpen wordt geblazen. 

 kistorgel: een klein pijporgel in de vorm van een kist 

 kabinetorgel: een klein pijporgel dat zich in een kast bevindt die met deurtjes 
  gesloten kan worden 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buis_%28voorwerp%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluit_%28muziekinstrument%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijporgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Draaiorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterorgel_%28muziek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kistorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinetorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijporgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kast
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Afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden, kan men orgels typeren als: 

 kerkorgel 

 huisorgel 

 theaterorgel 

 concertorgel 
 
Onder elektronische orgels (formeel geen orgels) vindt men: 

 Ondes-Martenot: maakt gebruik van een elektronenbuis om een geluidsgolf 
   te genereren. 

 hammondorgel: de golfvormen gemaakt door 
   mechanische toonwielen.  

 keyboard:  het toetseninstrument heeft 
   naast talloze klanken ook een 
   begeleidingsautomaat aan boord die via akkoorden wordt  
   aangestuurd. 

 synthesizer:  een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden  
   kunstmatig (meestal elektronisch) opwekt of kan nabootsen. 

 
(Wikipedia, Orgel. Geraadpleegd op 1 mei 2012 op het World Wide Web: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel) 

 
 

2.1.3 The joy of making music with a self-acting music machine 

2.1.3.1 Inleiding 

 
Het orgel dat wij hebben gebruikt in ons project is het orgel dat gebouwd is in 2006-2007 
door 6IW. Het orgel dat zij hebben ontworpen had de bedoeling om bespeelbaar te zijn op 
internet via een computer. 
 
 

2.1.3.2 Opbouw van het orgel 

 
De opbouw van het orgel kun je vergelijken met een pijporgel. De pijpen ervan zijn gemaakt 
van hout. De ventielen die zich in de windlade bevinden zijn elektronisch bestuurbaar via de 
computer. De lucht en de druk voor het bespelen van het orgel wordt door een ventilator 
en/of blaasbalgen geproduceerd. 
 
 

2.2 Doelstelling 

 
We zouden dus graag een machine maken: de ARKey. Hiermee zullen we proberen een 
keyboard te bespelen. De bediening zou gebeuren met behulp van de bestaande elektronica 
van het orgel (Gip 2006-2007). Daarom restaureerden we eerst het orgel volledig: 
windladen, orgelpijpen, elektronica…  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huisorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theaterorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Concertorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronisch_orgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondes-Martenot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronenbuis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hammondorgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toonwiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keyboard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkoord_%28muziek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synthesizer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel
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Tijdens en na het restaureren van het orgel dachten we na hoe we een machine kunnen 
realiseren die een pianoklavier kan bespelen. Daarbij kwamen we op het idee om met 
kantelbalkjes te werken, die drukken op de toetsen, die worden aangedreven. Bij het 
bedenken van de aandrijving hebben we 2 principes vergeleken met elkaar. Met 
pneumatische ventielen of met elektromagneten. Na vergelijken van verschillende voor- en 
nadelen, kwamen we tot het besluit dat het met elektromagneten het beste zou werken. We 
bedachten dan een principe. Het principe van onze machine is kantelbalkjes op een as 
aangedreven door elektromagneten waardoor één kantelbalkje één toets/noot kan 
bedienen. Zo zouden 38 noten bediend worden. 23 hele tonen op een rij en 15 halve tonen 
op een andere rij. De beide rijen werden boven elkaar geplaatst wegens plaatsgebrek. 
Omdat dit veel complexer is dan deze laatste zinnen, wordt alles uitvoerig besproken in dit 
boek. 
 
 

2.3 Chronologisch verloop 

 
1. Wat wordt het GIP voor het schooljaar 2011-2012 08/09/2011 
2. Eerste afspraken maken over wat moet gebeuren aan het orgel 15/09/2011 
3. Wie doet welk onderdeel van de restauratie van het orgel en wie doet 18/09/2011 

al opzoeking voor het maken van de ARKey 
4. Orgelbuizen aanpassen 29/09 tem 1/12/2011 
5. Het liftsysteem automatiseren 2/10 tem 14/10/2011 
6. Blaasbalgen restaureren 12/11 tem 18/12/2011 
7. Betere bedrading in de orgel                20/10/2011 
8. Buitenzijde van het orgel beter afwerken   25/10/2011 
9. Onderzoeken hoe de interface ten opzichte van de computer werkt 28/10/2011 
10. Opzoekwerk over de interface     3/11/2011 
11. Opnieuw monteren blaasbalgen en orgelbuizen                28/12/2011 
12. Stemmen van de orgelbuizen volgens luchtdruk van de balgen                29/12/2011 
13. Eerste opzoekwerk over hoe maken van de ARKey    3/01/2012 
14. Eerste ontwerpen ontstaan door vrije creativiteit            5-10/01/2012 
15. Keuze maken tussen pneumatica of elektronica                11/01/2012 
16. Onderzoek over de piano          12-14/01/2012 
17. Labo’ s op elektromagneten (solenoïdes)                20/01/2012 
18. Keuze maken van soort elektromagneet                30/01/2012 
19. Testen als de elektromagneet op het schakelbord kan aangesloten worden 1/02/2012 
20. Contact bedrijf Rotero en bestellen van de 40 magneten 02/02/2012 
21. Maken van eerste ontwerp voor besturing van 1 toets en proefopstelling 03/02/2012 
22. Hoe  van 1 toets tot een volledige piano bespelen 05/02/2012 
23. Aluminium of hout voor de ARKey 07/02/2012 
24. Begin ontwerp vastleggen van hoe de ARKey er zal uitzien 10/02/2012 
25. Aluminium verder uitgewerkt 12/02/2012 
26. Besluit aluminium te luidruchtig als er een toets inschakelt 15/02/2012 
27. Twee manieren zoeken van kantelbalken (zwarte en witte toets) 16/02/2012 
28. Hout verder uitgewerkt          16/02 tem 23/02/2012 
29. Eerste detailontwerp ARKey 26/02/2012 
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30. Eerste bestelling aluminium statief 01/03/2012 
31. Beginnen met monteren van statief 05/03/2012 
32. Eerste problemen: plaatsgebrek en hoe monteren twee rijen  

elektromagneten         06/03 tem 08/03/2012 
33. Magneten gescheiden plaatsen               10/03/2012 
34. Magneten samen plaatsen apart plaatsen niet stevig genoeg               13/03/2012 
35. Oplossingen zoeken verbinding kantelbalk tot elektromagneet               20/03/2012 
36. Bedrading plaatsen op de ARKey   3/04/2012 
37. Testen van computer op de magneten   5/04/2012 
38. Interface werkt niet meer na het testen besluit storingen op de  

magneten        06/04 tem 14/04/2012 
39. Plaatsen van diodes om storing te voorkomen         29/04 tem 02/05/2012 
40. Fout gezocht op de interface               02/05/2012 
41. Eerste fout al gevonden en bestellen van de onderdelen               03/05/2012 
42. Oplossen van problemen met besturingspaneel bestellen stukken en plaatsen  

van de kapotte stukken op besturingspaneel 01/05/2012 tem 20/05/2012 
43. ARKey voor de eerste keer laten volledig zelfstandig spelen van  

witte toetsen 28/05/2012 
44. ARKey voor de eerste keer laten volledig zelfstandig spelen van witte toetsen 

en zwarte toetsen  
45. ARKey speelt volledig zelfstandig  
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3 Theoretische achtergrond 

3.1 Geluid
1
 

3.1.1 Inleiding 

 
In het dagelijkse leven wordt iedereen constant geconfronteerd met geluid. Je moet je maar 
eens inbeelden hoe het zou zijn volledig zonder geluid. Het schijnt dat dat ondraaglijk is. 
Niemand kon het ooit langer uithouden dan 45 min in de 'dode kamer'2 van het Orfield 
Laboratorium in het zuiden van het Amerikaanse Minneapolis. Deze ‘dode kamer’ is de 
stilste plaats op aarde. Je hoort je eigen hart slaan, je maag lijkt opeens te brullen. In de 
dode kamer hoor je enkel alle geluiden van het eigen lichaam. 
 
 

3.1.2 Eigenschappen van geluid 

 
Geluid ontstaat door trilling van een veerkrachtig lichaam. Het in trilling brengen kan door 
om het even welke trillingsbron. Geluid kan echter en alleen maar worden waargenomen, 
als er een elastische middenstof aanwezig is tussen het oor (trommelvlies) en het trillende 
voorwerp. De geluidstrillingen worden vanaf het oor door zenuwimpulsen naar de hersenen 
gestuurd, die ze interpreteren als geluid. De middenstof kan gas, vloeistof of een vaste stof 
zijn. Geluid plant zich dus niet voort in vacuüm. De overdracht van geluid gebeurt via 
longitudinale golven d.w.z. dat de richting van de trilling is gelijk aan de 
voortplantingsrichting van de golven. Geluidsgolven kunnen we dus zien als golven van 
regelmatige verdichting en verdunning van een elastische middenstof. Deze golven voeren 
kinetische energie met zich mee.  
 
 

3.1.3 Voortplanting van geluid 

 
Geluid kan dus door elk medium worden overgedragen. En alle geluidsgolven planten zich 
door elk medium bij constante temperatuur met een constante snelheid. De snelheid van 
het geluid door de lucht van 20°C is bijvoorbeeld 334 m/s . Door sommige media gaat het 
geluid echter sneller, afhankelijk van de elasticiteit en de dichtheid. Geluidsgolven gaan 
echter zeer moeilijk van het ene medium naar een ander met een hogere of lagere 
dichtheid.  
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Zie: GIP-boek 6IW 2006-2007 Orgel 

2
 Zie: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1418627/2012/04/04/Niemand-blijft-langer-dan-

45-minuten-in-stilste-kamer.dhtml 
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3.1.3.1 In gassen 

 
Voor de snelheid van geluid in gassen geldt de volgende formule  

 
cp: soortelijke warmte bij een constant druk  
cv: soortelijke warmte bij een constant volume  
p: de druk van het gas  
ρ: de massadichtheid van het gas  
 

 

3.1.3.2 In vloeistoffen 

 
Voor de snelheid van het geluid in water geldt de volgende formule  

K: compressiemodulus van de vloeistof  
ρ: soortelijke massa  
 

 

3.1.3.3 In vaste stoffen 

 
E: Elasticiteitsmodules van de vast stof  
 

 

3.1.4 Echo en nagalm 

 
De echo is het gevolg van het terugkaatsen van een geluidsgolf tegen een hindernis. Ons oor 
kan maar 2 geluiden als los van elkaar onderscheiden, als deze met een tussentijd van 
tenminste 0,1s ons oor treffen, dit wegens de na werking van ons gehoororgaan om een 
echo te verkrijgen bij een temperatuur van 15 °C, moet het geluid tenminste 340 m/s x 0.2s 
= 68m afgelegd hebben, voor het na terugkaatsing ons oor treft. Dus 0,1s voor de nawerking 
van het oor. De hindernis moet dus op 34m van de geluidsbron staan.  
In een zaal heeft men ook terugkaatsing van de geluidsgolven, onder meer tegen de muren. 
Als deze teruggekaatste golven het rechtstreeks waargenomen geluid zo snel opvolgen dat 
er voor de waarnemer geen echo is, zullen zij de waarnemingsduur van het geluid verlengen. 
Deze nagalm is afhankelijk van de grootte van de zaal en moet, wil de akoestiek in de zaal 
goed kunnen genoemd worden, begrepen zijn tussen 0,7s (voor het gesproken woord) en 
2,3s (voor muziekuitvoeringen). Is de nagalm hinderlijk, dan kan hij opgeheven worden door 
het aanbrengen van geluiddempende bekleedsels tegen de wand.  
 
 

3.1.5 Ruimte-akoestiek 

 
Aangezien de wanden en het plafond van een ruimte geluid weerkaatsen en dus de echo’s of 
nagalm produceren, sterft het geluid in besloten ruimten niet zo snel weg als in open lucht. 
De tijd die het duurt tot de intensiteit van het geluid tot een miljoenste van haar 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 19 

oorspronkelijke waarde is gedaald, noemt met de nagalmtijd. Die kan variëren van ongeveer 
tien seconden in een kathedraal tot minder dan een halve seconde in een zaal vol mensen 
en gedurende die tijd kan het geluid verscheidene honderden keren door de wanden zijn 
gereflecteerd. Ruimte- of zaalakoestiek houdt zich in hoofdzaak bezig met het zodanig 
ontwerpen van een ruimte dat een optimale nagalmtijd wordt verkregen voor het gebruik 
dat van de ruimte zal worden gemaakt. Een lange nagalmtijd doet muziek briljanter klinken 
en wordt dus nagestreefd in concertgebouwen. Voor het gesproken woord is echter een 
kortere nagalm tijd vereist, omdat anders de klanken onverstaanbaar worden. Om erachter 
te komen hoe geluidsgolven zich in een bepaalde ruimte zullen gedragen, maken architecten 
soms gebruik van een dwarsdoorsnedenmodel van de te bouwen zaal. Door te kijken hoe de 
watergolven binnen de ruimte worden gereflecteerd of geabsorbeerd krijgt men een goed 
idee van wat er met de geluidsgolven in de zaal zal gebeuren.  
 
 

3.1.6 Soorten geluid 

 

Met behulp van een oscilloscoop kunnen we geluiden als het ware zichtbaar maken. Doen 
we dit achtereenvolgens voor, handgeklap, verfrommelen van een stuk papier, het geluid 
van een stemvork, dat van een orgelpijp en het zingen en van een klinker. Geluiden zoals 
deze, voortgebracht door een stemvork of orgelpijp, noemt men tonen. Ze worden 
gekenmerkt door hun periodiciteit, d.w.z. die geluiden voren een periodieke trilling uit.  
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3.2 Orgelbuizen 

3.2.1  Gesloten orgelbuizen 

 
In de gesloten orgelpijp ontstaat een staande golf tussen  
een vaste wand en een vervormbare wand.  
De golven die zich kunnen voordoen in een gesloten  
orgelpijp hebben een knoop aan de vaste wand en  
een buik aan de vervormbare wand (lip van de orgelpijp). 
 
 
 
 
 
 
Golflengten(λ) van de staande golven   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

er =      
   

 
       et =          

 

 
  -  

  

 
) – π 

 
er en et in fase als: 
 
   

 
 = 2π (

 

 
  -  

  

 
) – π + k2π  met k is element van de natuurlijke getallen 

 
 

 
 = (

 

 
  -  

  

 
) + 

    –   

 
 

 

 λ = 
  

    
 

 
Indien de voortplantingssnelheid van de lucht door de orgelbuis v is dan is de frequentie  
 

f = 
 

 
  f = (2k – 1) 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

er 

et 
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3.2.2  Open orgelbuizen 

 
In een open orgelpijp ontstaat een staande golf  
tussen 2 vervormbare wanden. De golven  
hebben aan beide uiteinden een buik en in het  
midden een knoop. De lengte van de open pijp is 
dus gelijk aan een geheel aantal maal een halve 
golflengte. 
 
 
 
 
 
 
Golflengten(λ) van de staande golven   
 
 

 
 

er =      
   

 
        et =          

 

 
  -  

  

 
)  

er en et in fase als: 
 
   

 
 = 2π (

 

 
  -  

  

 
) + k2π  met k ϵ van de natuurlijke getallen 

 
 

 
 = (

 

 
  -  

  

 
) + k 

 

 λ = 2 
 

 
 

 
Indien de voortplantingssnelheid van de lucht door de orgelbuis v is dan is de frequentie  
 

f = 
 

 
  f = k 

 

  
 

 
  

er 

et 
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3.3 Helmholtz resonator 

3.3.1 Doelstellingen 

 
Aan de hand van een flesjesproef zullen we proberen te achterhalen wat het verband is 
tussen de hoeveelheid lucht in een flesje en de frequentie van het voortgebrachte geluid. 
Hiervoor blazen we over een flesje dat tot een bepaalde hoogte met water gevuld is. De 
frequentie wordt opgemeten met behulp van een computerprogramma. 
 
We zullen een vergelijking maken tussen gemeten waarden en berekende waarden. De 
berekende waarden worden achterhaald aan de hand van een reeks formules. Van beide 
waarden stellen we een grafiek op en vergelijken deze. 
 
Theoretisch zouden de grafieken van beide waarden hetzelfde moeten zijn maar we moeten 
rekening houden met meetnauwkeurigheid, tolerantie van het programma, omgeving waar 
de meting gebeurt,… 
 
 

3.3.2 Gemeten waarden 

 
We vullen het flesje met een hoeveelheid water, startend van 0 tot 
250ml met een stap van 25ml. Als laatste waarde vullen we het flesje 
tot aan de hals (263ml). Aan de hand van het programma Warlab zijn 
we in staat om de frequentie te meten. 
 
 

hoeveelheid toegevoegd water 
(ml) 

frequentie (Hz) 

0 231,9 

25 260,2 

50 275,9 

75 290,9 

100 314,9 

125 350,9 

150 386,9 

175 440,9 

200 503,8 

225 620,8 

250 854,7 

263(tot aan de hals) 1325,6 

 
We merken dat de waarden van de frequentie stijgen wanneer het volume lucht in het flesje 
mindert (het volume water stijgt). 
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Wanneer we de meetwaarden uitzetten op een grafiek bekomen we dit: 
Met op de x-as de hoeveelheid water in ml. 
Met op de y-as de frequentie in Hz. 

 
 

3.3.3 Berekende waarden 

 

1.Formule:    
 

  
 √

        

     
 

2.Symbolenverklaring:   = gamma 
    S = grondoppervlakte hals 
    Patm = atmosferische druk 
    V = volume lucht in cilinder (zonder hals) 
    L = lengte van de hals 
      = de massadichtheid van de omgeving (lucht) 
3.Gegeven: -           = 1,4 

-     Patm  = 1013 hPa =            
-     S      = te berekenen 
-     V      = veranderlijk 
-     L      = 50 mm 
-          =  1,293 kg/   
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4.Berekeningen: 

1)  
    

 
 

          

 
                     

      met d = binnendiameter hals 
2)                                     

  met V = volume lucht; Vc = totale volume cilinder (fles zonder hals); 
  Vw = volume water 

3)   
 

  
 √

                                

                                       
  

  

 

5.Opmerking: alles word in basiseenheden geplaatst. 
 
Aan de hand van deze formule zullen we (door het volume lucht in te vullen) de frequentie 
berekenen, net als bij de gemeten waarden stellen we een grafiek op en vergelijken deze 
met de gemeten waarden. Om in Excel de formule in te geven werd deze als volgt 
ingevoegd: 
 
(1/(2*PI()))*WORTEL((1,4*3,5*10^(-4) *1013*10^2 )/((0,265-0)*10^(-3)*5*10^(-2) *1,293)) 
 
Met op de x-as de hoeveelheid water in ml. 
Met op de y-as de frequentie in Hz. 
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3.3.4 Vergelijking gemeten/berekend 

 
We vragen aan Excel om een trendlijn (Regressie) toe te voegen aan de grafiek. Hiermee 
zullen we de vergelijking van de lijn bepalen die het beste aansluit bij de theoretisch 
bepaalde punten. 
 
De grafiek vertoont deze curve: 

 
Deze heeft als vergelijking: 
 y = 229,49e0,0049x 

 
Met deze vergelijking stellen we opnieuw een tabel op die een overzicht geeft tussen de 
berekende waarden, de gemeten waarden en de waarden volgens de trendlijn. 

 

Berekend Gemeten Trendlijn 

Hoeveelheid 
water (ml) 

Frequentie(Hz) frequentie (Hz) Frequentie(Hz) 

0 270,90 231,9 229,49 

25 284,66 260,2 259,40 

50 300,76 275,9 293,20 

75 319,94 290,9 331,41 

100 343,32 314,9 374,60 

125 372,71 350,9 423,42 

150 411,23 386,9 478,60 

175 464,85 440,9 540,97 

200 546,99 503,8 611,47 

225 697,28 620,8 691,15 

250 1138,66 854,7 781,22 
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3.3.5 Besluit 

 
De gemeten en berekende waarden liggen niet zo ver verspreid ten opzichte van elkaar, 
hiermee kunnen we toch al besluiten dat de meting goed verlopen is.  
Het verschil tussen beide waarden kan verschillende oorzaken hebben: 

- Vorm van het flesje 
- Foutmarge van het programma 
- Niet perfect bepalen van de afmetingen van het flesje 
- Omgevingsgeluiden die de meting beïnvloeden 

Ook merken we dat er een exponentiële verhouding is tussen de hoeveelheid lucht in het 
flesje en de toon die het flesje maakt wanneer we er over blazen. 
 
 

3.4 Ontwerp van het orgel 

3.4.1 Het register 

 
Het 38-toets orgel maakt net zoals de meeste andere orgels gebruik van 
de getemperde toonladder. Een serie orgelpijpen in een pijporgel met 
dezelfde klankkleur vormen samen “het register”. Dergelijke serie pijpen 
wordt als groep geactiveerd, en kan worden gecombineerd met andere 
registers om de gewenste klank te krijgen.  
 
 

3.4.2 De natuurlijke of diatonische toonladder 

 
Het was Pythagoras al opgevallen dat, wanneer men een gespannen snaar 
in haar midden ondersteunt, deze een toon laat horen die schijnbaar dezelfde indruk 
verwekt als de snaar in haar volle lengte. Wij noemen deze toon het “scherpe octaaf” van de 
grondtoon. Tussen een vrij te kiezen begintoon en zijn scherpe octaaf kan men een 
willekeurig aantal tussentonen inlassen. Deze tussentonen noemt men “noten” en samen 
vormen deze een toonladder. Daar zowel de gekozen begintoon als het aantal tussennoten 
vrij te kiezen is, bestaat de mogelijkheid van een zeer groot aantal toonladders. Alle 
beschikbare toonladders samen noemt men “Toonstelsel”. 
 
De indruk, die een melodie op het gehoororgaan maakt, verandert niet wanneer men alle 
tonen met een zelfde interval (met eenzelfde getal vermenigvuldigd) verhoogt of verlaagt. 
Het verhogen of verlagen van de tonen noemt men “transpositie”.  
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3.4.3 Intoneren en stemmen van de buizen 

 
Er is een marge, waarbinnen een toon in hoogte en klankkleur kan variëren, zonder dat hij 
als een andere toon wordt ervaren; het juist spelen van een toon binnen een bepaalde 
muzikale context noemt men intoneren 
 
 

3.4.4 Instrumentenbouw 

 
Bij het bouwen van bijvoorbeeld piano’s, orgels en harmoniums (ook wel traporgels 
genoemd) en bij het gieten van klokken heeft het begrip intonatie een bijzondere betekenis. 
De instrumentenbouwer werkt aan de klankkleur van het instrument door mechanische 
wijzigingen aan te brengen. In de meeste ateliers is er iemand gespecialiseerd in het 
intoneren, de intoneur. Deze doet niets anders dan alle noten van een instrument identiek 
dezelfde kleur geven. Het is voor de totale klank van het instrument of de registers ervan 
immers belangrijk dat alle pijpen hetzelfde klinken en dat er een mooie overgang is tussen 
de bas en de discant. Bij een orgel kan het instrument pas na het intoneren gestemd 
worden. De intonatie van orgels is van het tijdsbeeld afhankelijk. Zo klinkt een orgel uit de 
renaissance anders dan een orgel uit de barok of de romantiek. Er bestaan verschillende 
soorten stemmingen tot betrekking op de westerse muziek:  
 

1. Gelijkzwevende stemming  
2. Welgetemperde stemming  
3. Reine stemming  
4. Middentoonstemming 
5. 19-toonsstemming 
6. 31-toonsstemming 

 
In andere culturen zijn andere toonsystemen gebruikelijk  
 
 

3.4.5 Gelijkzwevende stemming 

 
De gelijkzwevende stemming of evenredig zwevende temperatuur is, voor instrumenten met 
vaste stemming, de meest gebruikelijke stemming, in 12 tonen per octaaf. Het octaaf wordt 
in 12 “even grote” afstanden verdeeld, d.w.z. de verhouding van de frequenties van twee 
opeenvolgende halve tonen is steeds dezelfde. Bijgevolg wijken alle intervallen, behalve het 
octaaf, af van de reine stemming, en klinken even vals, althans evenredig vals, vandaar de 
naam evenredig zwevende stemming. Voordeel van deze stemming is, dat ze gelijk blijft als 
op een andere toonsoort wordt overgegaan, en er dus niet opnieuw gestemd hoeft te 
worden.  
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3.4.6 Geschiedenis 

 
De eerste van wie bekend is dat hij zich met berekeningen betreffende de gelijkzwevende 
stemming bezighield en daarover in 1584 schreef, was Chu Tsai-Yu ten tijde van de Ming 
Dynastie. Vincenzo Galilei ( de vader van Glileo Galilei) bepleitte in 1581 al een dergelijke 
stemming. Ook Simon Stevin hield zich bezig met berekeningen aan intervallen van onder 
meer de gelijkzwevende stemming, maar het duurde tot het begin van de 20ste eeuw voor 
piano’s gebouwd werden met deze stemming. 
 
 

3.4.7 Stemming 

 
Stemming – soms temperaturen genoemd – is de manier waarop de frequentie van 
muzieknoten gekozen wordt. Daarbij wordt enerzijds de toonhoogte van een van de tonen 
vastgelegd en anderzijds de toonafstanden tussen die toon en de overige gebruikte tonen. 
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4 Orgel 

4.1 Restaureren van de blaasbalgen 

4.1.1 Windbalgen 

 
Om de orgelbuizen van ons orgel geluid te laten maken moet we beschikken over een 
voldoende lucht debiet bij een druk van minstens 200mm H2O. Daar dit aanvankelijk niet 
lukte met een ventilator zijn we gestart met de bouw van windbalgen. Het principe van deze 
windbalgen is vergelijkbaar met dat van een voetblaasbalgje waarmee je een luchtmatras 
kunt opblazen. Onze windbalgen zijn echter veel groter en worden aangedreven door een 
motor door middel van een kruk-drijfstangmechanisme. Dit systeem wordt soms ook in 
kerkorgels toegepast. 
Het blaasbalgen systeem dat wij maakten bestaat uit 4 balgen. Om het lucht debiet zo 
constant mogelijk te houden zijn deze zodanig gesynchroniseerd dat ze elk om beurt lucht 
leveren. Deze lucht levering gebeurt aan een voorraadbalg die op zijn beurt de lucht levert 
aan een windlade. Op deze windlade zijn de orgelbuizen aangesloten via kleppen. De 
voorraadbalg moet er voor zorgen dat de druk van de blaaslucht constant blijft. Dit kan door 
de voorraadbalg te onderwerpen aan een gewichtsbelasting. Indien de balgen meer lucht 
leveren dan het orgel verbruikt zal de voorraadbalg enkel in volume toenemen. Vanaf een 
zeker volume laten we de voorraadbalg een overdrukklep openen. Door het openen van 
deze klep ontsnapt het teveel aan lucht terug naar de atmosfeer. Verbruikt het orgel meer 
lucht dan de balgen kunnen leveren dan levert de voorraadbalg het te kort aan lucht. Dit kan 
natuurlijk niet blijven duren! 
 
 

4.1.1.1 Onderdelen 

 
Plooistoffen 
 
De plooistoffen werden gemaakt van een oud verduisteringsgordijn. Op de figuur die we 
bekomen, staat de omtrek die we moeten uitsnijden. Ook de plooilijnen zijn aangeduid. 
 

 
 
Op deze figuur is echter alleen de ene helft weergegeven. Dit hele stuk moet nog eens 
gespiegeld worden ten opzichte van de verticale aslijn om de volledige zijdoeken van een 
blaasbalg te hebben. De dikke lijnen stellen de omtrek voor waar we de figuur moeten 
uitsnijden en de dunne lijnen stellen de plooilijnen voor. Tussen de plooilijnen bevestigen we 
versteviginglatjes om ervoor te zorgen dat het doek niet verkeerd plooit of naar buiten slaat. 
De latjes zijn van volgende vorm en worden gemonteerd op plooistof. 
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Verstevigingplankjes 
 
De plaats op de plooistof is af te leiden uit de vorm van de plankjes: 
 

 
 
Deze plankjes zijn voor aan de zijkanten. Er zijn vier dergelijke plankjes per balg: 
 

 
 
Deze plankjes zijn voor aan de voorkant. Van deze plankjes zijn er twee per balg. Ook voor 
de voorraadbalg worden deze verstevigingplankjes aangebracht, maar dan zijn ze wel wat 
groter. Nadat we deze verstevigingplankjes op de zijflappen hebben vastgekleefd moeten 
deze volgens onderstaande figuur geplooid worden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna brengen we de verstevigingplankjes aan. 
We hebben wel ondervonden dat het niet gemakkelijk is om plooien te geven aan de stof. 
De stof is heel soepel en de plooien moeten goed opgevolgd worden. Telkens als we de 
blaasbalg uitzetten, moeten we controleren of de plooien wel goed zitten, anders zou de 
stof zich forceren en nieuwe plooien vormen. 
 
 
Opmerking:  
 
De renovatie van de blaasbalgen is slechts zeer gedeeltelijk gelukt. Dit komt omdat de 
plooistof te groot is waardoor de verstevigingplankjes soms durven overslaan. 
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Balgen 
 
Constructie van de planken 
 
De boven- en onderplank moeten de stof op hun plaats houden en één van deze planken 
moet kunnen bewegen, om de blaasbalg te laten werken. De onderplank is een gewone 
rechthoekige plank. De bovenplank heeft dezelfde afmetingen, maar daar moeten ook nog 
kleppen in gemaakt worden. De plank zag er dan als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleppen werden dan in deze gaten gemonteerd. Hoe deze kleppen eruit zien en hoe ze 
werken wordt op volgende pagina’s uitgelegd. 
 
Constructie van het terugslagrubber 
 
Het rubber was gewoon cirkelvormig zonder gaten, behalve dan in het midden. Daar moest 
een klein gaatje komen om een schroef door te steken.  

 
Constructie van de klepplaat 
 
De klepplaat is gemaakt van plexiglas. Het terugslagrubber wordt via 
het gat in het midden aan de klepplaat vast gemaakt met een 
schroef en een moer. Voor de rest is het rubber vrij om te bewegen. 
Als er lucht door de klep moet stromen, buigt het rubber om en kan 
er lucht stromen door de halve manen en langs het gebogen rubber. 
Als er geen lucht door mag stromen, moet het rubber tegen de 
klepplaat slaan om de luchttoevoer of –afvoer af te sluiten. Dit alles 
moet vast gehouden worden door een koppelstuk van een buis. Dit 
koppelstuk is te kopen in de winkel. We monteren de klepplaat met het terugslagrubber in 
het koppelstuk. 
 
Samenstelling 
 
In plaats van de terugslagkleppen vast te hangen, 
hebben we ze laten “glijden” over een buisje. De 
constructie binnen de buiskoppeling ziet er dan zo 
uit als op de figuur. 
 
 
Op het einde van het schuifstangetje is er 
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schroefdraad voorzien, zodat we er een moer kunnen op spannen, waardoor het 
terugslagrubber er niet van kan glijden. Hier kan het terugslagrubber (in het blauw) op en 
neer bewegen tussen de klepplaat en de moer die op het einde bevestigd is. We hebben het 
schuifstangetje aan de plexi bevestigd met behulp van lijm. We moesten ervoor zorgen dat 
het stevige lijm was, want het zou anders te snel afbreken. Op het einde van het 
schuifstangetje is er schroefdraad voorzien, zodat we er een moer kunnen op spannen, 
waardoor het terugslagrubber er niet van kan glijden.  
 

 
 
 

4.1.1.2 Constructie 

 
Bevestigen van de plooistof aan de balgen 
De plooistof wordt aan de balgen gehangen via een nietjespistool. De uiteinden van de stof 
worden aan elkaar gelijmd. Deze plooistof sluit echter niet luchtdicht aan tegen de boven- 
en onderplank, dus moet er nog wat meer bij komen. Dus gebruiken we bevestigingslatten 
om de lucht volledig af te sluiten. Aan de voorkant en achterkant gebruikten we gewone 
balkvormige, langwerpige latten zoals hieronder afgebeeld 
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Deze lat is gemaakt van hout en wordt er gewoon aan elkaar geschroefd. Er zijn aan de 
uiteinden schuine kanten aan gemaakt om voor een goede overgang naar de zijlatten te 
vormen. Deze zijlatten hebben dezelfde vorm, maar zijn langer. Ze lopen over de volledige 
lengte. Ook deze zijlatten hebben aan de uiteinden schuine kanten. De totale vorm ziet er 
dan zo uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen hangen van 2 blaasbalgen 
 
We bevestigen twee balgen op elkaar. De onderste balg is precies hetzelfde als de bovenste 
balg, maar de ene wordt gewoon omgedraaid. Zo wordt de onderplank de bovenplank en 
omgekeerd. Voor de rest is de constructie hetzelfde. De planken van beide balgen zonder 
gaten in worden aan elkaar gevezen, zodat we volgende figuur bekomen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: Op deze figuur zijn de zijlatten en de voorlatten nog niet aangebracht. 
 
Scharnierstuk 
 
De twee buitenste planken staan vast, onder een bepaalde hoek, tegenover elkaar. De 
binnenste planken (die aan elkaar vasthangen) kunnen op en neer bewegen tussen die twee 
buitenste planken, zodat de twee balgen elk op hun beurt lucht voorzien. Aan deze 
binnenste planken (de onderplanken) worden aan beide zijden ijzeren scharnierstukken 
gehangen om de onderplaten met het scharnierpunt te verbinden. Deze scharnierstukken 
zien er als volgt uit: 
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De gaten zijn bedoeld om het scharnierstuk vast te houden. Het moet grote krachten kunnen 
opvangen, dus maken we er ineens genoeg gaten in. De gleuf was oorspronkelijk bedoeld 
om te kunnen testen waar het scharnierpunt ongeveer ligt. Eens we dat uitgetest hebben, 
hebben we maar besloten om het scharnierpunt op het verste uiteinde van de gleuf te 
leggen. Daar hebben we dan een gat geboord dat iets breder is, zodat er een bredere 
schroef in kan. Deze zorgt er dan voor dat het scharnierstuk niet verschuift. 
 
Krukstang - stuk 
 
Aan de andere kant komt een verbindingsstuk tussen de binnenste planken en de krukstang 
die van de motor komt. Dit stuk ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hier zijn er veel gaten in, omdat het stuk grote krachten moet opvangen. Het stuk is net 
zo breed gemaakt zodat het rond de onderplank past. Tussen de uitsteeksels in het midden 
komt een as die door de krukstang gaat. Dit stuk is in ijzer gemaakt. 
 
Kleppen 
 
Wat natuurlijk ook in de blaasbalg moet zitten zijn de kleppen. We zorgen ervoor dat het 
koppelstuk er precies in past door (enkele) lagen plakband aan de buis te kleven, zodat de 
diameter iets groter wordt. Op die manier worden de kleppen goed afgesloten en zitten ze 
ook stevig vast. 
 
Samenhoudende stukken 
 
Basisplank 
 
We gebruiken 4 basisbalgen met daarboven een voorraadbalg, dus is daar wel een stevige 
constructie voor nodig. Deze constructie begint met een onderste basisplank die groot 
genoeg is om 2 balgen naast elkaar vast te hangen. Er moeten gaten zitten in deze plank om 
de buizen naar de voorraadbalg door te laten. Deze basisplank ziet er dus zo uit: 
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Steunblokken 
 
Zoals al eerder aangehaald, wordt de bovenkant van de per twee samengestelde balgen 
vastgezet. Dit gebeurd door ze aan een tweede basisplank te verbinden die dan weer 
vaststaat op de onderste basisplank. Deze vastzetting gebeurt door 3 steunblokken aan 
iedere zijkant en twee grote steunblokken naast elkaar in het midden. De buitenste 
steunblokken zien er zo uit: 
 
Dit is de 2de van de 3. Aan de ene kant moeten ze iets hoger zijn, en aan de 
andere kant iets lager. Waar wel rekening mee moet gehouden worden is de 
schuine kant. De 2de basisplank wordt erop gemonteerd, en hij moet stevig 
kunnen steunen op deze blokken, omdat de bovenste blaasbalg eraan hangt, en 
deze moet veel krachten kunnen dragen. 
 
De middelste steunblokken hebben een lengte die iets langer is dan de lengte van de 
blaasbalg. Ze hebben ook zo’n schuine kant. Hieronder staat de vorm ervan: 
 

 
 
 
Scharnierblok 
 
Elke balg heeft een scharnierpunt nodig. Daarvoor 
hebben we scharnierblokken gebruikt. Deze blokken zijn 
ook in hout gemaakt en zien er als volgt uit: 
 
Wat ook belangrijk is aan deze scharnierblokken is dat 
ze ook een schuin vlak hebben. Er zijn gaten in gemaakt 
om de as van de blaasbalg in te steken. 
 
 
 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 36 

Samenstellen van de blaasbalgen 
 
Het eerste wat nu gedaan wordt, is de scharnierlatten en het krukstangstuk aan elke balg 
hangen. Dan kunnen we het scharnierblok aan de scharnierlatten monteren. De balgen 
worden nu vastgezet op de onderste basisplank met de kleppen door de gaten. Het wordt er 
gewoon aan vastgemaakt met schroeven. De scharnierblokken worden ook al vastgezet. 
Daarna worden de steunblokken op de juiste plaats vastgezet met een kleine afstand tussen 
de balgen, zodat deze nog vrij kunnen bewegen. Uiteindelijk komt de bovenste basisplank 
erop. Het geheel ziet er dan als volgt uit: 
 

 
 
Noot: Op de figuur zijn de plooistoffen weggelaten, alsook de afdichtinglatjes. 
 
Op de figuur is wel goed te zien waarom de middelste zijlat niet even lang mag zijn als de 
lengte van de balgen, want hij moet nog tussen de scharnierlatten en het krukstang - stuk 
kunnen. Op de figuur is ook het verschil te zien tussen de inlaat- en de uitlaatkleppen. De 
inlaatkleppen moeten vrij zijn om lucht uit de atmosfeer te halen. Daar moet zeker ook 
rekening mee gehouden worden. 
 
 

4.1.2 Voorraadbalg 

4.1.2.1 Plooistof 

 
De voorraadbalg heeft ook een plooistof zoals de andere balgen, maar de afmetingen zijn 
wat groter. Het is geen schaalmodel, maar een algemene vorm ervan. 
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4.1.2.2 Constructie van de planken 

 
De bovenplank is een gewone 
rechthoekige plank zonder gaten in. De 
onderplank heeft wel enkele gaten met 
verbindingen naar de andere balgen. En 
aangezien de voorraadbalg boven de 
andere balgen komt, is het 
gemakkelijker om de verbindingen aan 
de onderkant te maken. De 2 linkse 
gaten zijn rechtstreeks verbonden met de 2 bovenste balgen (zie later) en de 2 middelste 
gaten zijn verbonden via buizen met de 2 onderste balgen (zie later). Het rechtse gat is 
verbonden met de windlade. De afmetingen van de boven- en onderplank moeten natuurlijk 
overeenkomen met de afmetingen van de plooistof. 
 
 

4.1.2.3 Constructie van de klep naar de windlade 

 
Deze klep is eigenlijk precies hetzelfde als de kleppen bij balgen. Het gaat hier wel om een 
uitlaatklep, dus moeten we daar ook nog rekening mee houden (vorm en het principe van 
deze klep). 
 
Ook aan de ventilator wordt er een klep voorzien. Bij de verbindingen naar de blaasbalgen 
wordt een gewone koppeling naar de buizen gestoken. De andere 2 gaten worden 
rechtstreeks boven de uitgangskleppen van de bovenste 2 blaasbalgen geplaatst. 
 
 

4.1.2.4 Overdrukventiel 

 
We mogen niet teveel druk laten in de voorraadbalg, of hij zou uit elkaar vallen. Daarom 
moeten we gebruik maken van een overdrukventiel. 
 
 
 
 
 
 
Het is een gebogen buis, die gevuld is met water. Als de druk te groot is, wordt het water 
naar beneden geduwd, zodat de lucht kan ontsnappen. Dit systeem zou echter niet volledig 
betrouwbaar zijn. Het water zou op een precies niveau moeten staan en we zouden ook 
problemen krijgen bij het transport van het orgel, als het water over de boord loopt en 
dergelijke. We hebben deze versie dus niet gemaakt. We zijn dus op zoek gegaan naar een 
andere oplossing. We hebben het op een heel andere manier bekeken en we zijn tot de 
onderstaande versie gekomen. De klep is ongeveer opgebouwd als de vorige kleppen, maar 
dan met een veer tussen de klepplaat en het rubber. 
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Het terugslagrubber wordt tegen de klepplaat gedrukt door de veer. Als de bovenkant van 
de voorraadbalg te hoog komt, duwt de grote vloot bovenaan tegen een houten blok en 
wordt het rubber van de klepplaat geduwd, waardoor de lucht dan kan ontsnappen. Dit 
geheel zit nog in een buiskoppeling. De figuur is enkel zo weergegeven om het principe 
duidelijk te maken.  
 

 
 
 

4.1.2.5 Opmerkingen 

 
Het doel van de voorraadbalg is om de druk constant te houden, maar daarom is er ook druk 
nodig. Deze druk wordt opgebouwd door de 4 balgen, en wordt dan ondersteund en 
constant gehouden door de voorraadbalg. Om de druk constant te houden plaatsen we een 
massa boven op de voorraadbalg die een constante zwaartekracht heeft en die zo de druk 
constant houdt. 
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4.1.2.6 Monteren van de voorraadbalg 

 
Montage van de voorraadbalg zelf 
 
De voorraadbalg wordt op dezelfde manier in elkaar gestoken zoals we de andere balgen elk 
afzonderlijk in elkaar gestoken hebben. Zoals zonet aangehaald moeten de inlaatkleppen vrij 
zijn, dus mag de voorraadbalg daar zeker niet boven komen. 
 
Verbinden van de onderste balgen met de voorraadbalg 
 

 
De onderste 2 balgen moeten nog verbonden worden met de voorraadbalg. Dit wordt 
gedaan met buizen. We gebruiken grote buizen om zo weinig mogelijk weerstand te hebben. 
Dit buizensysteem wordt op onderstaande figuren voorgesteld. 
 
Rechts van de figuur kunnen we de krukstangstukken zien van de blaasbalgen. Deze worden 
via een krukassysteem aangesloten op een motor. De verbinding tussen de onderste 
blaasbalgen en de voorraadbalg wordt gedaan door middel van buizen. We gebruiken grote 
buizen om zo weinig mogelijk weerstand te hebben. Dit buizensysteem wordt in de volgende 
figuur voorgesteld: 
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De buizen komen van de uitlaatkleppen van de onderste balgen en gaan naar de 
voorraadbalg. Daar zit geen klep meer. Op deze figuur zien we ook nog twee 
buiskoppelingen die nog niet aangesloten zijn. Op de meest linkse koppeling komt een 
flexibele buis die naar de voorraadbalg gaat. Op de andere koppeling wordt een ventilator 
aangesloten. 
 
Opmerking: 
 
De orgelbuizen werden zo aangepast dat ze met een lagere druk de juiste frequentie konden 
spelen. Hierdoor hadden we slechts één ventilator nodig in plaats van twee. Dit deden we 
door de orgelbuizen een 2-tal plaatsen op te schuiven en een sleuf te zagen langs de 
achterkant. Dit zorgt ervoor dat je de frequentie van de orgelbuis toch een beetje kan 
aanpassen door de grote van het sleufgat te bepalen met een metalen plaatje. Ook zijn de 
blaasbalgen eigenlijk overbodig omdat de nieuwe ventilator genoeg lucht verplaatsing 
produceert om toch een 10-tal orgelbuizen tegelijk te laten horen. 

4.1.3 Het krukassysteem 

 
De blaasbalgen worden aangedreven door een motor die 
door middel van een krukassysteem aan de 
krukstangstukken is aangesloten. De blaasbalgen bewegen 
echter niet gelijktijdig. De motor wordt aangesloten op de  
as. Het is een motor met een mechanische 
toerentalreductie. Maar ook elektrisch wordt de motor 
gereduceerd door middel van een frequentieregelaar. Op 
de figuur is te zien dat de ene krukstang vroeger naar boven 
zal gaan dan de andere. Op deze manier zullen de 
blaasbalgen op een ander tijdstip op en neer gaan en zo zal 
het debiet minder variabel zijn. 
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4.2 Stemmen van de orgelbuizen 

4.2.1 Orgelbuizen 

 
Wij houden ons bezig met een open orgelbuis gemaakt uit hout. 
 
 

4.2.1.1 Tekeningen: 

 

 
 

4.2.2 Wat willen we precies bepalen 

 
We willen dat elke orgelbuis de frequentie heeft die we theoretisch bepalen via de formule 
voor een open orgelbuis. Dus zullen we eerst de frequenties theoretisch moeten bepalen 
voor alle orgelbuis en daarna bij elke buis afzonderlijk de frequentie bepalen en waarnodig 
aanpassingen doorvoeren, in verband met onder andere de lengte van de orgelbuis. 
 

4.2.3 Theoretische achtergrond 

4.2.3.1 Het register van de getemperde toonladder 

 
Het register bestaat uit 38 delen:   G, -, A, -, B,  
c, -, d, -, e, f, f#, g, -, a, b/, b,  
c1, c1#, d1 e1/, e1, f1, f1#, g1, g1#, a1, b1/, b1,  
c2, c2#, d2, e2/, e2, f2, f2#, g2, g2#, a2, b2/, b2,  
c3, -, d3 
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4.2.3.2 Berekenen van de frequenties die de orgelbuizen normaal moeten hebben 

 
Om het samenspel van verschillende instrumenten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat 
aan een bepaalde toon van de toonladder een vaste frequentie wordt toegekend. De 
normale noot la heeft een toon van 440 Hz.  
Als we de normale toon bepaald hebben kunnen we de andere tonen bepalen via de 
berekeningen die volgen. 
 
 

4.2.3.3 Berekenen van de orgelbuisafmetingen 

 

Een getemperde toonladder is verdeeld in octaven die onderverdeeld zijn in 12 gelijke 

intervallen. i = 
  

  
 = 

  

  
 = 

  

  
 = … = 

   

   
 

hieruit volgt: f1 = f0 . i 
  f2 = f0 . i2 

  f12 = f0 . i12 = 2. f0 

dus:   i = √ 
  

 
 
Je hebt een normale noot van 440Hz dat is de fonder = f0 en fboven = f12 
De formule voor het interval 440Hz is:  

f0,    √ 
  

.f0,    ( √ 
  

)2.f0,    ( √ 
  

)3.f0,    ….,    ( √ 
  

)11.f0,   2.f0 
 
De lengteformules in functie van de frequentie in open orgelbuis. 
 
 
De lengte van een open orgelbuis is gelijk aan een aantal maal een halve golflengte. 
 

  l = n. 
 

 
 

Golflengten van de staande golf: 
 

  λ = 
   

     
 

Bijhorende frequenties: 
 

fn = n. 
 

   
 

Uit dit alles kunnen we afleiden  
dat de theoretische lengte van  
de orgelpijp te berekenen is door: 
 

lth = 
 

    
 

met n   Natuurlijke getallen zonder 
nul 
 

Opgelet: c is te berekenen door formule Helmholtz Resonantie: c = √       
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4.2.3.4 Tabel met berekende waarden 

 

  
nummer 
orgelbuis 

gewenste 
frequentie lengte breedte Diepte 

G 1 97,99 1172,06 66,94 67,10 

A 2 110,00 1063,67 64,73 64,81 

B 3 123,47 965,31 62,60 62,60 

C 4 130,81 919,60 61,56 61,53 

D 5 146,83 834,55 59,53 59,43 

e 6 164,81 757,37 57,57 57,41 

F 7 174,61 721,50 56,61 56,42 

f# 8 184,99 687,34 55,67 55,45 

g 9 195,99 654,79 54,75 54,50 

a 10 220,00 594,21 52,94 52,64 

b/ 11 233,08 566,07 52,06 51,74 

b 12 246,94 539,26 51,20 50,85 

cl 13 261,62 513,73 50,35 49,98 

cl# 14 277,18 489,39 49,51 49,12 

dl 15 293,66 466,22 48,69 48,27 

el/ 16 311,13 444,13 47,88 47,44 

el 17 329,63 423,09 47,09 46,63 

fl 18 349,23 403,05 46,30 45,83 

fl# 19 369,99 383,97 45,54 45,04 

gl 20 391,99 365,79 44,78 44,27 

gl# 21 415,30 348,46 44,03 43,51 

al 22 440,00 331,95 43,30 42,76 

b1/ 23 466,16 316,23 42,58 42,02 

b1 24 493,88 301,26 41,88 41,30 

c2 25 523,25 286,99 41,18 40,59 

c2# 26 554,37 273,39 40,50 39,90 

d2 27 587,33 260,44 39,82 39,21 

e2/ 28 622,25 248,11 39,16 38,54 

e2 29 659,26 236,36 38,51 37,87 

f2 30 698,46 225,16 37,87 37,22 

f2# 31 739,99 214,50 37,24 36,58 

g2 32 783,99 204,34 36,62 35,96 

g2# 33 830,61 194,66 36,02 35,34 

a2 34 880,00 185,44 35,42 34,73 

b2/ 35 932,33 176,66 34,83 34,13 

b2 36 987,77 168,29 34,25 33,55 

c3 37 1046,50 160,32 33,68 32,97 

d3 38 1174,66 145,50 32,57 31,85 
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4.2.4 Praktische toepassing 

4.2.4.1 Doelstelling 

 
We willen via een proefstand meten welke frequentie elke orgelbuis precies heeft, ook 
zullen alle orgelbuizen gemeten moeten worden want we hebben de theoretisch de lengte, 
breedte en diepte van elke open orgelbuis berekend. Dus wanneer een frequentie niet klopt 
kunnen we aan de hand van de afmetingen een oplossing zoeken 
 

4.2.4.2 Meetopstelling 

 
We bootsen de windlade van het orgel na door middel van een ventilator aan een PVC-buis 
te monteren en op die PVC-buis een luchtbak te monteren waarin we door middel van een 
elektromagneet de opening naar de orgelbuis kunnen besturen, zoals op het orgel. We 
maken nog extra boringen in de pvc buis omdat er meerdere orgelbuizen te samen kunnen 
spelen en dit misschien een verandering van druk kan veroorzaken, maar de ventilator levert 
normaal meer dan genoeg druk. 
 

4.2.4.3 Benodigdheden 

 
zie bijlage labo: Meting op orgelbuizen; 4.1 onderdelen 
 

4.2.4.4 Meetopstelling 

 
Zie bijlage labo: Meting op orgelbuizen; 4.2 Samengestelde tekening 
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4.2.4.5 Gemeten waarden 

 

orgelpijpnummer Lengte (mm) 
breedte 
(mm) 

Diepte 
(mm) f (Hz) 

38 95,82 29,11 29,50   

37 102,57 29,48 29,50   

36 108,91 29,62 29,00 1035,00 

35 113,93 29,69 29,50 996,00 

34 120,61 34,37 33,55 936,00 

33 124,57 34,70 34,60 879,00 

32 141,16 34,86 34,50 802,00 

31 156,00 35,00 34,50 751,00 

30 168,00 34,87 34,70 714,00 

29 188,00 34,80 33,40 651,00 

28 189,00 39,64 38,30 626,00 

27 200,00 39,75 39,30 618,00 

26 214,00 39,57 39,50 576,00 

25 234,00 39,67 39,50 544,00 

24 254,00 39,58 39,26 505,00 

23 277,00 39,22 38,19 479,00 

22 283,00 44,73 43,53 461,00 

21 306,00 47,49 43,62 438,00 

20 344,00 46,57 43,36 403,00 

19 369,00 46,53 43,10 376,00 

18 392,00 46,51 43,37 361,00 

17 428,00 46,27 43,87 336,00 

16 437,00 49,87 49,64 319,00 

15 479,00 49,61 49,64 299,00 

14 496,00 49,31 50,11 286,00 

13 537,00 49,36 49,34 268,00 

12 590,00 49,44 49,39 251,00 

11 631,00 49,66 48,33 240,00 

10 686,00 49,44 49,88 227,00 

9 709,00 49,90 49,54 215,00 

8 772,00 50,10 49,38   

7 792,00 54,67 53,77 190,00 

6 858,00 55,04 54,32   

5 937,00 54,72 53,89 164,00 

4 955,00 54,33 54,15 156,00 

3 1045,00 54,57 53,64 145,00 

2 1143,00 55,87 55,35 139,50 

1 1192,00 59,33 59,33 131,00 
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4.2.4.6 Besluit na de metingen 

 
We kunnen uit de metingen afleiden dat er veel pijpen zijn die de verkeerde frequenties 
laten horen. Sommige spelen zelfs hun boventoon in plaats van de grondtoon. 
Dit komt waarschijnlijk omdat in een open orgelbuis de lucht net boven de buis ook nog 
meetrilt en een extra geluidsgolf veroorzaakt. Aan de pijpmond gebeurt net hetzelfde 
daarom moeten er nog aanpassingen gebeuren aan de formule. 
De gecorrigeerde lengte hangt af van de lengte verandering aan de mond en aan het 
uiteinde van de buis. In de normale gevallen is  l1 +  l2 = 10% van de lengte van de buis. 

Dus is: Ic = 
 

    
 -  l1 -  l2 

 
 

4.2.4.7 Oplossing voor de regelen van de frequentie 

 
Om dit te kunnen oplossen zullen we de buizen allemaal 2 plaatsen opschuiven door de 2 
kleinste orgelbuizen weg te halen want er kwam al geen geluid uit de 2 kleinste en dan 
hebben we een beetje speling met de lengte van de orgelbuizen want nu zijn ze allemaal te 
lang. In plaats van de orgelbuizen op de juiste lengte af te zagen maken we alleen aan de 
achterkant een gleuf en een bijpassende ijzeren plaat zodat we de lengte altijd simpel 
kunnen aanpassen, voor het veranderen van de ventilator kunnen de orgelbuizen her 
afgesteld worden. 
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4.3 Liftsysteem 

4.3.1 Inleiding 

 
Het liftsysteem op het orgel dient om de luchtlade, waarop de orgelpijpen staan, via de rail 
te verhogen of verlagen van niveau. Het oude aanwezige systeem was door middel van een 
zwengel en een liftas met vierkante schroefdraad die werkt zoals het systeem van een 
schroefdommekracht of vijzel die niet praktisch en handig was. Het oude systeem met de 
zwengel vergde veel tijd. Ook moesten we boven op de tafel van het orgel staan om de 
zwengel te bedienen, wat ook niet praktisch was. Daarom hebben we beslist om het oude 
systeem te vervangen door een gebruiksvriendelijker systeem. 
 
 

4.3.2 Werking 

 
Het nieuwe systeem bevat een elektrische motor die via een overbrengingsas een reductor 
aandrijft. Die reductor drijft dan op zijn beurt weer de liftas aan. Op de liftas zit een hefstuk 
die de windlade en de orgelpijpen draagt. Rondom de liftas zit een beschermkap om 
veiligheidsredenen. Aan de rails die aan weerszijde staan van de liftas, die de luchtlade naar 
boven of naar beneden begeleid, hebben we niets veranderd. 
 
 

4.3.3 Elektrische motor 

4.3.3.1 Waarvoor dient de liftmotor 

 
De liftmotor is een motor die dient om de luchtlade, waarop de orgelpijpen staan, te kunnen 
laten stijgen en dalen en dit automatisch. Ook hebben wij er een beveiliging op gemonteerd 
die de liftmotor automatisch laat stoppen indien de luchtlade op het einde van zijn geleiders 
komt. Dit hebben we gerealiseerd door het gebruik van eindeloopschakelaars. 

 
 

4.3.3.2 Wat verwachten we van deze motor? 

 

- Een eerste eis is dat de luchtlade zowel naar boven als naar beneden moet kunnen 
bewegen. Dus voor de motor wil dit zeggen dat hij zowel rechts als links moet 
kunnen draaien. 

- Een tweede eis is dat we de motor moeten kunnen worden aangesloten op het 
gewone net waar wij over beschikken (230 VAC, 50 HZ). 

- Een derde eis is dat de motor ook moet kunnen starten als hij belast is omdat de 
motor van het liftsysteem altijd zal belast worden door de luchtlade en de 
orgelbuizen. 

- Een laatste eis is dat de motor op een constant toerental moet werken. 
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4.3.3.3 De universele motor 

 
Voor de liftmotor gebruiken we een Universele motor of wisselstroomseriemotor. 
omdat deze motor het beste bij onze eisen aansluit. 
 

- Hij kan gemakkelijk van draaizin worden gewijzigd door er een schakelaar bij te 
monteren. 

- Hij werkt op een éénfasige wisselspanning dus kunnen we hem op het gewone net 
aansluiten. 

- De motor heeft een hoog startkoppel dus kan belast starten. 
- Het toerental van de motor is wel niet constant naar gelang de belasting, maar in ons 

geval is dit minder van belang omdat de belasting (de luchtlade en de orgelpijpen) 
toch een constante is. We werken ook met een reductor van factor 100. Wel zal het 
zo zijn dat het liftsysteem sneller zal kunnen dalen dan stijgen omdat de belasting 
voor de motor dan minder zwaar is. 

 
VOORDELEN VAN DE UNIVERSELE MOTOR 
 

- Een hoog startkoppel tijdens het aanlopen. 
- De draaizin van de motor is gemakkelijk te wijzigen. 
- Werkt op een éénfasig net 

 
NADELEN VAN DE UNIVERSELE MOTOR 
 

- De in de motor aanwezige koolstofborstels zijn aan slijtage onderhevig. De 
koolstofborstels hebben de functie om de ankerwikkelingen van stroom te voorzien. 

- Het lagerrendement van de motor is circa 80%, waardoor veel warmteproductie 
ontstaat. Om deze warmteproductie weg te voeren gebruiken we een ventilator die 
aan de as van die universele motor is aangesloten zodat deze al de warmte die de 
motor produceert naar buiten afvoert. 

- Er zijn ook wervelstroomverliezen. Dit zijn verliezen die ontstaan door het 
verwisselen van de stroomzin in de poolschoen en de poolkern. Om deze 
wervelstroomverliezen te verminderen wordt de kern en de schoen gelamelleerd. Dit 
wil zeggen dat we de kern en de schoen opdelen in kleine plaatjes die van elkaar 
geïsoleerd zijn. 

- Het gebruik van machines met een universele motor vergt regelmatig onderhoud. Bij 
normaal gebruik zou het goed zijn om het motorhuis periodiek met een compressor 
schoon te blazen. Dit kan de levensduur opmerkelijk verlengen. 
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4.3.3.4 Opbouw van de universele motor 

 
DE STATOR 
De stator is het stilstaande deel van de motor. In ons geval is de stator de veldwikkelingen 
samen met de poolkernen en poolschoenen. 
 
DE ROTOR 
De rotor is het rondraaiende deel van de motor. 
 
DE VENTILATOR 
In de universele motor hebben we veel warmteproductie door het voorkomen van 
wervelstroomverliezen in de poolkernen en poolschoenen. Die warmteproductie wordt naar 
buiten gevoerd door de ventilator. 
 
DE COLLECTOR-COMMUTATOR 
De collector dient om de spanning naar de rotor te brengen en om de ankerwikkelingen te 
voorzien van stroom. De collector bestaat uit koolstofborsteltjes die gemonteerd zijn aan de 
stator. Deze maken contact met de commutator die aan de rotor bevestigd is. Deze 
commutator bestaat uit van elkaar geïsoleerde plaatjes die op een as zijn bevestigd. Dit 
systeem vergt veel onderhoud omdat er zich veel stof van de koolstofborstels tussen de van 
elkaar geïsoleerde plaatjes bevindt dan zal het koolstof ervoor zorgen dat de plaatjes niet 
meer van elkaar geïsoleerd zijn en bij gevolg zal de motor niet meer functioneren. 
 
 

4.3.3.5 Het elektrisch schema van de universele motor 

 
Het elektrisch schema van de universele motor bestaat uit 2 veldwikkelingen en daartussen 
een anker. Het anker is het ronddraaiende deel en is verbonden met het stilstaande deel 
door de collector. Zie figuur 1 
 
         Het anker 
 
 
 
  1        

De collector  
    
 De veldwikkelingen 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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4.3.3.6 Het omdraaien van de draaizin 

 
We kunnen de draaizin omkeren door de stroomzin door het anker te wijzigen maar de 
stroomzin door de veldwikkelingen te behouden. Zoals je ziet in de volgende figuur:2a, 2b. 
 

 

 

 

 

 

 

2a            2b 

 

Praktisch zullen we dit doen met behulp van een schakelaar (zie figuur 3) die we in 3 standen 
zetten: linksdraaiend, rechtsdraaiend en de motor afleggen. 
 
 

4.3.3.7 Het plaatsen van de eindeloopschakelaars 

 
Omdat we willen dat de luchtlade automatisch stopt wanneer deze op het einde komt van 
zijn rail zullen we eindeloopschakelaars plaatsen. Die zullen ervoor zorgen dat, wanneer ze 
geschakeld worden, de kring verbroken word en de motor stopt. Deze schakelaars zijn dus in 
normale stand gesloten we spreken dus over normaal-gesloten-schakelaars en ze worden 
door het systeem zelf geschakeld dus gebruiken we het volgende symbool: 
 
 

 

 
In figuur 3 zie je de volledige schakeling met de eindeloopschakelaars en de 
hoofdschakelaar waarmee je de zin van de motor kan wijzigen 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

M 
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3 

In deze figuur zie je de volledige kring. We beginnen bij de bron die zich links in het schema 
bevindt. Dit is een éénfasige wisselspanningsbron die in ons geval het gewone net is.  
Hiernaast naast vinden we de 2 veldwikkelingen van de universele motor. 
Achter deze veldwikkelingen sluiten we de hoofdschakelaar aan deze schakelaar is een 
dubbelpolige wisselschakelaar. Deze schakelaar bestaat uit 2 schakelaars die mechanisch 
verbonden zijn aan elkaar. Dit betekent dus dat de 2 schakelaars altijd tegelijk geschakeld 
worden. We kunnen deze schakelaar in 3 standen zetten. Om de motor links, rechts of niet 
te laten draaien. 
 
Achter de hoofdschakelaar komen we bij de eindeloopschakelaars. Hierbij is het belangrijk 
dat bijvoorbeeld: de bovenste eindeloopschakelaar niet verhindert dat de motor nog in de 
andere richting kan draaien met andere woorden  als de luchtlade volledig boven is, deze 
eindeloopschakelaar niet verhindert dat de luchtlade nog naar beneden moet gaan. 
 

 

4.3.3.8 Toerental en koppel berekenen 

 
Het koppel berekenen 
 
Het koppel kunnen we berekenen met de volgende formule: 
 
T= cte x Iax Φ 
 
Dit wil dus zeggen dat het koppel (T) gelijk is aan een motorconstante maal de stroom door 
het anker. En dit nog eens maal de inductie. De inductie is gemeten in de veldwikkelingen. 
De inductie is afhankelijk van de stroom door de veldwikkelingen. Deze formule verklaart 
ook waarom men de draaizin kan wijzigen door de stroom door het anker te wijzigen en 
deze door de veldwikkelingen gelijk te laten, Want als de ankerstroom negatief is en de 
inductie positief dan krijgen we een negatief koppel. Is de ankerstroom positief en de 

  

 

 

 

 

M 
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inductie ook dan hebben we een positief koppel en draait de motor in de andere zin. De 
constante noemen we de motorconstante en is van iedere motor verschillend. 
 
Belasting-toerental grafiek 
Het toerental bij een universele motor is afhankelijk van de belasting, hoe zwaarder de 
belasting, hoe lager het toerental wordt. Dus het koppel van de motor stijgt maar het 
toerental zal dalen naarmate de belasting groter word, dit kunnen we zien in de volgende 
grafiek: 
 

 
 
(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselstroomseriemotor) 

4.3.4 Reductor: 

4.3.4.1 Algemene uitleg: 

 
In de reductor bevindt er zich een wormwormwiel 
overbrenging (zie fig. rechts). Een worm en wormwiel zijn twee 
tandwielen waarvan de richting van de as van de een loodrecht 
staat op de richting van de as van de ander. (zie fig. 
rechtsonder) 
 
 
Wordt de worm aangedreven, wat meestal het geval is, 
dan zal het wormwiel traag draaien. Dit gebeurt met een 
hoog koppel. Afhankelijk van de verhouding 
spiralen/tanden en het rendement van de overbrenging 
heeft een wormoverbrenging een zelfremmend 
vermogen: de worm kan wel het wormwiel aandrijven, 
andersom is moeilijker. 

toerental 

Belasting 

belasting toerental grafiek 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tandwiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koppel_%28aandrijftechniek%29
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4.3.4.2 Waarom geplaatst? 

 
De reductor is geplaatst tussen de motor en liftas om in de eerste plaatst de horizontaal 
ronddraaiende as om te zetten in een verticaal ronddraaiende as. 
 
In de tweede instantie reduceert de reductor het toerental zodat de snelheid waarmee de 
luchtlade beweegt geringer wordt. 
De derde reden is dat er via de reductor een winst aan koppel is. Omdat we een 
overbrenging hebben tussen een klein drijvend en een groot gedreven tandwiel, is er niet 
enkel een vermindering van toerental, maar ook wordt de momentarm langer, waardoor het 
koppel stijgt. 
 

   met   : koppel Nm 
           : momentarm 

          : kracht N 
 
 

4.3.5 Koppelen van motor aan reductor: 

 
Probleem: 
 
De motor en de reductor hadden we al in ons bezit onze enige vraag was nu nog, hoe gaan 
we die twee aan elkaar koppelen? Het probleem was dat ze een verschillende asdiameter 
hadden. We hadden toen een koppelstuk getekend dat het verschil tussen de 2 oploste. 
Helaas merkten we op dat door het niet mooi uitlijnen van de motor en reductor een 
onbalans veroorzaakt werd die op zijn beurt dan weer voor een hels lawaai zorgde. 
 

 
 
Oplossing: 
 
Dit kun je oplossen op 3 manieren: 
 

1) Via een lazer de uitlijning proberen te optimaliseren. 
2) Een rubber/plastiek voorzien tussen de 2 koppelingen die beide van metaal zijn. 

Dit zorgt voor een demping van de onbalans 
3) Het koppelstuk volledig vervangen door een flexibelere koppeling tussen de 

twee. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Newton_%28eenheid%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Newton_%28eenheid%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arm_%28natuurkunde%29&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Newton_%28eenheid%29
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We hebben geopteerd voor de laatste optie om dan in de toekomst die misschien te 
vervangen door de tweede optie. 
 
Besluit: 
 
Bij het koppelen van 2 ronddraaiende assen is een 
deftige uitlijning van belang voor het langdurig 
functioneren van de koppeling en werktuigen. 
 
 

4.3.6 Liftas en hefstuk: 

 
De liftas en hefstuk waren al aanwezig van het oude systeem. Er zijn enkel een paar kleine 
aanpassingen gebeurd aan de liftas. Waarom? Om de liftas te bevestigen aan de reductor 
moest de asdiameter worden verminderd en een spiegleuf gefreesd worden in de as. 
 
Waarom een spiegleuf? De spie die in de spiegleuf wordt bevestigd dient er te zitten omwille 
van een beveiliging te hebben voor beschadigen aan reductor en liftas. Want als men de 
liftas volledig vast aan de reductor hangt en de liftas blokkeert zal er grote schade zijn aan 
beide onderdelen. Met de spie die als verbinding tussen de 2 dient kan je dit voorkomen. Bij 
het blokkeren zal de spie echter een afschuifspanning waarnemen en breken. Een spie kost 
heel wat minder dan de onderdelen. 
De spiegleuf is ook aanwezig tussen motor en reductor. 
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4.3.7 Asbelasting van het liftsysteem 

4.3.7.1 Het liftsysteem 

 

 

 

4.3.7.2 Soorten belastingen van de as 

 
- Druk 
- Knik 
- Wringing 
- Buiging 

 
 
 
 
 
 

as 
motor 

Reductor 100/1 
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4.3.7.3 Kniksterktediagram 

 

 
 

Bij de grafiek van de kniksterkte v/d as zie je hoe de kniksterkte  verloopt i.f.v. de  

slankheid.  

   
 

 
  

 

√
 

 

  
 
 

 

  
       

       
       

Hoe hoger de windlade komt te staan, hoe kleiner de kniksterkte. 
Tot een lengte van 5,0cm is er enkel druk. 
Vanaf 5,0cm tot 52,5cm geldt de formule van Tetmajer. 
Vanaf 52,5cm en langer is de formule van Euler van toepassing. 
Opmerking: De lengte van de as van het liftsysteem bedraagt 72,2cm. 
Dat wil zeggen dat ze alle 3 van toepassing zijn op de as. 
Spanningsgrens is de maximale spanning rekening houdend met de veiligheidscoëfficiënt  

v = 3     
  

 
  

        

 
          

 
 

4.3.7.4 Druk 

 
Bij korte dikke staven is er enkel een drukspanning, dus geen knik.  

Enkel druk indien  10 

Met druk:     
 

 
  

        

(
    

 
)

     
  

    

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35
0 7

1
4

2
1

2
8

3
5

4
2

4
9

5
6

6
3

7
0

7
7

8
4

9
1

9
8

1
0

5

1
1

2

1
1

9

1
2

6

1
3

3

1
4

0

1
4

7

1
5

4

1
6

1

1
6

8

1
7

5

1
8

2

1
8

9

1
9

6

K
n

ik
st

e
rk

te
 

 (
kN

/c
m

²)
 

slankheid   

druk Euler Tetmajer 

spanningsgrens 

= 10 

l= 5,0  

 

= 105 

l= 52,5 

 

= 142 

l= 72,2 = max. lengte 
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4.3.7.5 Knik 

4.3.7.5.1            

 

Tetmajer:        (       ) 

De term    is enkel van tel bij ijzer 

     
  

 
           

 Zacht staal:                                      

(voor =50  l = 25 

 

4.3.7.5.2       

 

Euler:     
      

      
  

      

  
 term c.l = vrije kniklengte, hier = l 

    
  

 
 = 

      

    
  

       

  
  

    

 
 

           

            
       

    

    
        

      
             

 

4.3.7.6 Buiging 

 

Het zwaartepunt van de windlade ligt praktisch op de aslijn van de as, daaruit 

volgt dat er geen buiging is. 

 

 

4.3.7.7 Wringing 

 

Op de as treedt er een zekere wringspanning op: 

    
  

  
 

Met     
    

  
 

  en        of         

            

                 

          

 Met reductie 100/1  

                     



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 58 

    
       

    

  

 
     

   
 

 

4.3.7.7.1 Wringingshoek 

 

   
    

    
  

    

      
  

                
       

                
                  

 

 

4.3.7.8 Samengestelde belasting 

4.3.7.8.1 Belasting op druk en wringing 

 

Druk is normaalspanning 

Wringing is tangentiële spanning 

 Optellen met speciale formule: 

Poncelet:     
   

 
   

   

   
 √        

Breukhypothese van Huber en Hencky: 

   √  
        

    √  
        

    √                    
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4.4 Besturen van het orgel 

4.4.1 Inleiding 

 
Als we een orgel maken dat we op afstand willen besturen moeten we dus een manier 
zoeken om het orgel met een computer te besturen/ bespelen. In dit hoofdstuk van onze GIP 
- boek wordt uitgelegd hoe we dit gerealiseerd hebben. 
 
 

4.4.2 Hardware aansturing 

 
De ventielen die de buizen van lucht voorzien, moeten we ook kunnen aansturen via de 
computer. Om deze binaire code van de computer om te zetten in een signaal dat aangeeft 
of het ventiel open of dicht moet zijn, hebben we een communicatiemiddel nodig tussen 
computer en de ventielen. Dit communicatiemiddel noemen we de interface. Een interface 
zet informatie van het ene systeem om in begrijpelijke en herkenbare informatie van een 
ander systeem. Het doel is om voor ieder ventiel een uitgang op deze interface te hebben. 
Dus moeten er in totaal 38 uitgangen beschikbaar zijn op de interface. 
 
Bij de firma Velleman vonden we er de nodige computerinterface (bouwdoos), dus besloten 
we het nodige bij deze firma aan te kopen en zelf in elkaar te zetten. Tijdens het testen van 
de gemaakte interfaces ontdekten we dat uitgangen slechts werken als gesloten schakelaars 
en dus moest er een externe bron aangesloten worden. Een tweede probleempunt was de 
maximale spanning die de uitgangen aankonden. Deze was niet voldoende om de ventielen 
te schakelen. Dit probleem konden we oplossen door gebruik te maken van relaiskaarten 
(bouwdoos Velleman). Om de interfaces, de relaisborden, de voeding en de kleppen met 
elkaar te verbinden, zijn veel draadverbindingen nodig. Om dit gemakkelijk monteer- en 
demonteerbaar te maken worden al de Velleman bordjes vastgezet op een plaat van 
plexiglas, en dus als een geheel beschouwd. Dit geheel moet dan slechts nog met de voeding 
en met de kleppen verbonden worden. 
 
 

4.4.2.1 K8000 Interface 
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4.4.2.1.1 Algemeen 

 
Om de ventielen die we gebruiken te bedienen, hebben we dus geopteerd voor computer - 
interfaces. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de K8000-interface van Velleman. 
 
De kaart is dus gemakkelijk aan te sluiten via de printerpoort op de computer. De connectie 
tot de computer is optisch geïsoleerd zodat er geen schade tot de computer van de kaart 
mogelijk is. De kaart is simpel te bedienen aan de hand van Turbo Pascal, QBasic, Visual 
Basic, Delphi, C++ (deze te gebruiken met MS-DOS, Win3.11, Win95, 98, ME, NT, XP, 2000). 
Deze procedures zijn voorgeprogrammeerd en zijn samengebracht met enkele tests en 
voorbeeldprogramma's op een meegeleverde cd-rom. De K8000 heeft 16 optisch 
geïsoleerde connecties. Deze kun je vrij kiezen als in – of uitgang (vb. 6 uitgangen en 10 
ingangen), hangt af van hoe de gebruiker ze geplaatst heeft. Verder heeft de kaart 9 analoge 
ingangen en 4 analoge uitgangen. Als de capaciteit niet volstaat voor een bepaalde 
toepassing kun je tot 4 kaarten aan elkaar schakelen, één als de "master" en 3 als "slave". 
Deze kaart kun je ook aansluiten op andere kits. 
 
 

4.4.2.1.2 Blokschema 

 
Blokschema van de K8000 bestaat uit 16 digitale in/uitgangen die je willekeurig kan instellen 
als in of uitgang, 16 led’s die aantonen of de uitgang wordt geschakeld (een 1 signaal) of hij 
niet word geschakeld en dus een 0 signaal vertoont, 9 analoge uitgangen, 4 analoge 
ingangen en 2 transformatoren ( 15V en 6V). 
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4.4.2.1.3 Elektrisch schema 
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De belangrijkste onderdelen van dit elektrisch schema zijn: 
 

 De dioden: 

o 1N4148 diodes die ervoor zorgen dat de stroom enkel in één 

richting wordt doorgelaten, maar niet in de andere richting. 

o 1N4007 diodes die worden in brug geschakeld na de 

transformatoren en werken als gelijkrichters en zetten 

wisselspanning om naar gelijkspanning. 

o De zenerdiode is een halfgeleiderdiode die zo 

geconstrueerd is dat de spanning over de diode in 

sperrichting, na het bereiken van de zenerspanning, 

constant blijft. 

 

 

 De weerstanden: 

o In totaal staan er 66 weerstanden op dia variëren van 10 Ohm tot 4,7k Ohm 

 

 

 

 

 

 De condensatoren: 

o 9 gewone condensatoren van 100nF  

o 13 elektrolytische condensatoren van 100µF 

 

 

 

 

 Spanningsregelaars: 

o worden gebruikt om van een variabele spanning, of van een spanning die hoger is 

dan de gewenste spanning, een vaste spanning te maken. 

De spanningsregelaar wordt tussen de voeding en de 

elektronische schakeling gezet. 
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 Transformatoren: 

o Het zet van een hogere wisselspanning, zoals de netspanning, naar de gewenste 

lagere wisselspanning. 

 

 

 

 

 

 

 IC’s:  

o Een IC een elektronische schakeling die de vroegere of printplaat met allemaal 

losse componenten vervangt, hierin worden alle componenten geïntegreerd op 

een plakje silicium (Si).   

o Soorten IC’s: *4N33 

                        *PCF8574A 

                        *TDA8444 

                        *PCF8591 

                        *74LS125 

                        *6N136 

Informatie IC’s zie bijlage. 

 

 Smeltveiligheid: 

o beschermt tegen kortsluiting of overbelasting. 

 

 Dip schakelaar: 

o zijn  kleine schakelaars, om opties te kunnen kiezen op een printkaart zonder dat 

men daarvoor de hardware hoeft te wijzigen. 

 

 

 
 

 

 

4.4.3 Relaiskaart 

 
Aangezien we dus 38 orgelbuizen hebben en er 16 uitgangen op een bordje zitten hebben 
we dus 3 K8000 - bordjes aan elkaar geschakeld. Maar omdat er maar 5V uit de uitgangen 
komt hebben we er 3 relaiskaarten K6714-16 aangeschakeld. Elke uitgang kan worden 
aangesloten op een geluidwerende schakeling die je op het bordje soldeert. 
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4.4.4 Aaneenschakelen 

 
We hebben de interfaces (3 stuks) met de relaiskaarten (3 stuks) verbonden, dit door middel 
van tal van bedradingen van de ene component naar de andere. Maar wanneer we deze 
schakeling wilden testen, zagen we dat er geen spanning uit de uitgangen van de K8000 
kwam. Nadat we raad gevraagd hadden aan een ‘buitenstaander’, die gespecialiseerd was in 
de elektronica, bleek dat de uitgangen van de K8000 werkten als opto – couplers. Dit wil 
zeggen dat ze werkten als een schakelaar. Dus het probleem was dat de uitgang geen 
gesloten kring was. De oplossing was simpel. Namelijk de kring sluiten aan de hand van een 
stroombron. 
 
We kunnen zo dus onze 38 orgelbuizen aansturen om ze te laten spelen. Iedere orgelbuis 
krijgt nu een signaal (open / dicht) van de bestuurde ventielen, opgegeven door de interface. 
 
 

4.4.5 Vaststellingen 

 
Er waren verschillende stukken in de schakeling stuk. Dit hebben we kunnen besluiten 
omdat sommige toetsen ingedrukt bleven volgens het besturingspaneel en niet volgens de 
pc. Ook sommige toetsen kun je niet meer indrukken. 
 
De oorzaak van dit defect waren de elektromagneten, die sturen namelijk storingen uit als ze 
geschakeld worden. Deze storingen zijn voor de spanningsbron en magneten niet van groot 
belang. Het besturingspaneel van de ARKey had er wel problemen mee. 
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Dit probleem hebben we opgelost door diodes in de schakeling te plaatsen met doorlaat 
naar de elektromagneet en sper van de magneet weg. De doorlaat zorgt er voor dat de 
spanning die over de magneet moet komen nog altijd aanwezig is maar de sperzin laat de 
storingen die uitgestuurd worden van de magneten niet door. Zodat ze geen schade meer 
kunnen brengen aan het besturingspaneel. 
 
 

4.5 De spanningsbron 

 
Om de ARKey te laten spelen hebben we natuurlijk elektriciteit nodig. Het is echter niet 
mogelijk om de ARKey gewoon in het stopcontact te steken. De ARKey bezit solenoïdes die 
op een spanning van 24V werken en een bepaalde stroom vragen. Dit kan niet rechtstreeks 
uit de computer komen dus hebben we een andere bron nodig die de juiste spanning en 
genoeg stroom kan leveren. Hiervoor hebben we dus een spanningsbron nodig. 
 
 

4.5.1 Keuze spanningsbron 

 
Voor het kiezen van een spanningsbron moeten we eerst enkele dingen weten, namelijk de 
spanning die nodig is en de stroom die van de bron gevraagd zal worden. 
We weten dan er een gelijkstroom nodig is van 24V en dat er een stroom van maximaal 10A 
zal gevraagd worden. 
 
We hebben geluk want we hebben nog een spanningsbron die gemaakt is voor een orgel 
(een vorig GIP project) die precies aan deze voorwaarden voldoet en daarom hebben we 
deze spanningsbron genomen. 
 
 

4.5.2 Principiële werking 

 
Om onze gelijkspanning van 24V te bekomen moeten we eerst enkele dingen doen. Eerst 
moeten we de wisselspanning van het net die 230V levert omlaag transformeren naar een 
lagere spanning. Dit gebeurt door middel van een transformator die de wisselspanning 
verlaagt. 
Hierna moeten we ervoor zorgen dat de wisselspanning een gelijkspanning wordt. 
Dit doen we door middel van een bruggelijkrichter, dit zorgt ervoor dat de negatieve 
spanning van de wisselspanning positief wordt. Maar nu hebben we al een soort van 
gelijkspanning maar die zit vol met zeer grote rimpels. Om deze rimpels weg te werken en 
een meer gelijkmatige spanning te verkrijgen moeten we een condensator plaatsen die zal 
ontladen tijdens een rimpel en deze zo zal opvullen. 
Zo verkrijgen we een gelijkspanning die we kunnen gebruiken om de ARKey te laten werken. 
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4.5.3 Beveiliging 

4.5.3.1 Kortsluiting 

 
Om de stroombron te beveiligen tegen kortsluiting is deze voorzien van 2 smeltveiligheden, 
één aan de ingang van de bron waar de netspanning aankomt en één aan de uitgang waar de 
gelijkspanning uitkomt. Hiermee beveiligen we onder andere de transformator zodat hij niet 
kan doorsmelten. 
 
 

4.5.3.2 Personenbeveiling 

 
Om ervoor te zorgen dat niemand geëlektrocuteerd kan worden door aanraking met de 
transformator hebben we een houten doos gemaakt waar we de transformator in geplaatst 
hebben. We hebben deze doos ook voorzien van een ventilator die de opgewarmde lucht 
wegblaast en verse lucht naar binnen haalt om de spanningsbron koel te houden. 
 
 

4.6 Programma aansturing 

4.6.1 Programma starten & stoppen 

 
Als het programma gestart of gestopt wordt moeten enkele zaken gebeuren. 
Bij het starten moet er eerst verbinding gemaakt worden met het K8000 bord via de 
printerpoort, dan moeten alle verbindingen geconfigureerd worden als uitgang en als laatste 
worden alle uitgangen logisch laag gemaakt. Dit moet gebeuren, want anders is er kans dat 
er een orgelbuis begint te spelen zonder dat we willen dat hij aangestuurd wordt. 
Bij het stoppen van het programma worden alle uitgangen terug logisch laag gemaakt en 
wordt de verbinding verbroken met het K8000 bord. 
 
In programmeertaal ziet dit er zo uit: 

 
 
Dit zijn geen standaardopdrachten in programmeertaal, maar deze komen uit de 
voorbeeldsoftware die bij het K8000 bord zat. Deze worden verbonden met een DLL-
bestand, dat op zijn beurt verbinding maakt met de hardware. 
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4.6.2 K8000 aansturen met het toetsenbord 

 
Om te kunnen spelen via het toetsenbord van een computer moeten we de orgelbuizen 
verdelen op het toetsenbord. Er zijn in totaal 23 witte toetsen en 15 zwarte. Het 
toetsenbord is maximaal 12 toetsen breed. Als we het virtueel toetsenbord in twee ‘kappen’ 
dan kunnen de witte toetsen perfect over twee rijen verdeeld worden. In totaal kunnen we 
vier rijen gebruiken, dus hebben we nog twee rijen over voor de zwarte toetsen. 
 

 
 

 
 
 

4.6.3 Algemeen aansturen via het toetsenbord 

 
Als er een toets wordt ingedrukt moet er een noot beginnen te spelen. Dit gebeurt als volgt: 
Als er op een toets wordt gedrukt (Keydown), dan wordt er naar de volgende procedure 
gegaan met de volgende info: (Keycode, 1). Keycode vertelt welke toets en 1 betekent dat hij 
wordt ingedrukt. 
 

 
 
Als een toets losgelaten wordt gebeurd hetzelfde als hij wordt ingedrukt. Het enige verschil is 
dat de staat 0 wordt, waardoor de volgende procedure weet dat de toets wordt losgelaten. 
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De volgende procedure begint met de toets om te zetten in een bepaalde noot. Als er een 
toets wordt in gedrukt waarvan niet de bedoeling is dat hij een noot te spelen, wordt de 
noot 0. Als de noot 0 is of de noot en de staat (ingedrukt of niet) hetzelfde is als de vorige 
keer moet er niets gebeuren. In het andere geval wordt er gecontroleerd als de noot wordt 
ingedrukt of losgelaten. Als hij wordt ingedrukt moet het commando gegeven worden om 
die noot te spelen, anders moet het commando gegeven worden om de noot te stoppen. 
Tenslotte wordt deze noot de vorige noot, zodat er kan gecontroleerd worden indien de 
volgende noot niet dezelfde is. 
 

 
 
 

4.6.4 Data over het internet 

 
Het programma werd eigenlijk gemaakt om het orgel van op een andere plaats te kunnen 
bespelen via het internet. Daarvoor moeten er 2 gegevens verzonden worden. Er moet 
verteld worden over welke noot het gaat en als die moet gespeeld worden of die moet 
gestopt worden. Dit noemen we de data die moet verzonden worden. Zo weet je in één 
getal alles. Deze data worden als volgt gecodeerd: 
 

 
 
Dan wordt de data ontvangen en moet terug gedecodeerd worden. Als de data groter is dan 
100 dan weet je dat de noot moet gespeeld worden. Verminder de data met 100, dan heb je 
de noot en kan je het commando geven om die noot te spelen. Als de data kleiner is dan 100 
dan is de data de noot en moet deze niet gestopt worden. 
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5 ARKey 

5.1 Aansturen ARKey 

5.1.1 Mogelijke systemen 

 
Voor het aansturen van de ARKey waren er bepaalde opties die we allemaal eens moesten 
overlopen en bepalen welke de beste optie was. 
 
 

5.1.1.1 Pneumatisch 

 
Als eerste gedacht hadden we om toetsen aan te slaan aan de hand van pneumatische 
cilinders die rechtstreeks de toets aanslaan. Het sturen van de cilinders zou gebeuren aan de 
hand van ventielen. 
 
 

5.1.1.2 Elektrisch 

 
Het elektrisch aanslaan van de toetsen kwam als 2de in ons op, dit konden we doen aan de 
hand van elektromagneten die rechtstreeks de toets aanslaan. Hiervoor deden we enkele 
proefjes. 
 
 

5.1.2 Voor- en nadelen 

 

 
 

5.1.3 Keuze van systeem 

 
We hebben voor het elektrisch systeem gekozen omdat het veel meer voordelen had dan 
nadelen. Ondanks de hogere kostprijs van de elektromagneten kwam dit goedkoper en 
simpeler uit dan het pneumatisch systeem, want hiervoor moesten er naast cilinders ook 
nog ventielen aangekocht worden die elektrisch moesten zijn en dus ook weer stroom 
vroegen en daarbij kwam dan ook de geluidshinder die we zouden ondervinden. 
Ook was de hoge kracht niet nodig omdat het aanslaan van een toets niet veel kracht nodig 
heeft.  

 Elektrisch Pneumatisch 

Voordelen - Werkt zeer stil 
- Geen extra onderdelen nodig 
- Compact  

- Goedkoop 
- Veel trek- en duwkracht 

Nadelen - Vraagt een bepaalde stroom 
- Duur 

- Zeer luid 
- Er zijn ventielen nodig (elektrisch) 
- Compressor moet aanwezig zijn 
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5.1.4 Plaatsing 

 
Om de cilinders rechtstreeks de toetsen te laten aanslaan hebben we een mogelijke 
opstelling getekend. Hierbij staan de cilinders gerangschikt, gemonteerd op een balk boven 
de toetsen. Om de zwarte toetsen aan te slaan maken we een aparte balk.  

 
De hoogte kon geregeld worden door een verstelbare wand om zo de cilinders exact boven 
de toetsten te plaatsen.  
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5.2 Pianoklavier 

5.2.1 Een klavier 

 
Een klavier is een toetsenbord van een muziekinstrument. In ons geval ( de ARKEY) gaat het 
om het aansturen van een klavier van een keyboard. Meestal beslaat het zes tot acht 
octaven. Een octaaf bestaat uit 8 witte toetsen en aantal zwarte toetsen. Maar voor de 
ARKey werken we met 8 toetsen in totaal per octaaf. Dit wil zeggen een aantal witte en 
zwarte toetsen die samen 8 toetsen vormen. (zie schets hieronder: een voorbeeld van een 
octaaf dat wij gebruiken bij de ARKey). De toetsen zijn gemaakt van hout dat wordt belegd 
met ivoor of kunststof voor de witte toetsen en met ebbenhout of kunststof voor de zwarte 
toetsen. 
 

 
 
 

5.2.2 toetsen 

 
Er zijn op het keyboard 31 zwarte toetsen en 45 witte toetsen. Dit 
alles zorgt voor een totaal lengte van 103,5 cm. Hieronder vind je de 
afmetingen van links een zwarte toets en rechts een witte toets (in 
mm). 
 
 
 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Octaaf_(muziek)
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5.3 Elektromagneetsterkte 

5.3.1 Wat is een magneet 

 
Een magneet is een lichaam, dat bepaalde andere lichamen magnetisch aantrekt of afstoot. 
Magnetische aantrekking of afstoting is een fundamenteel natuurverschijnsel. 
(Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Magneet) 
 
Een elektromagneet is een elektrisch component die zich onder invloed van elektrische 
stroom als een magneet gedraagt.  
(Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagneet) 
 
 

5.3.2 Elektromagneet 

 
Een elektromagneet wordt gevormd door 
een spoel rond een kern te wikkelen, deze 
kern bestaat uit ferromagnetisch 
materiaal. Wanneer de kern mechanisch 
naar binnen verplaatst wordt spreken we 
over een solenoïde. 
 
Afbeelding: www.agtijmensen.nl 
 
 

5.3.3 Begrippen 

 
Rond de term magnetisme circuleren er heel wat begrippen zoals magnetisch veld, 
remanentie … We verduidelijken deze begrippen aan de hand van definities. 
 
Magnetisme: 
 is de eigenschap van sommige stoffen om andere stoffen aan te trekken. 
Magnetisch veld: 

wordt gedefinieerd door de ruimte waarin de magnetische werking waarneembaar is. 
Veldsterkte: 
 drukt uit hoe sterk het veld is op een bepaalde plaats in het veld. 
Magnetische flux: 

Het aantal veldlijnen die aan de noordpool buiten treden, zich verspreiden in de 
ruimte en aan de zuidpool opnieuw binnentreden. 

Remanentie: 
het overblijvende magnetisme dat we hebben wanneer we een materiaal in een 
magnetisch veld brengen en het er terug uithalen. 
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5.3.4 Proef 

 
We hebben met behulp van een proef op de piano onderzocht hoeveel kracht we nodig 
hebben om een pianotoets in te duwen. 
Dit hebben we gedaan met behulp van een bepaalde massa op 1 toets te plaatsen. 
Het besluit uit deze proef was dat we een kracht van 2 Newton moeten verkrijgen om de 
pianotoets in te drukken. 
 
Daarna hebben we onderzocht of de elektromagneet (solenoïdes) die we in ons bezit 
hadden zo veel kracht kon trekken.  
Dit deden we met behulp van een proef:  
We hebben een statief gemaakt waar we de elektromagneet konden aan bevestigen. 
Dan hebben we een bepaalde massa aan de elektromagneet bevestigd. Vanuit de grootte 
van de massa hebben we kunnen afgeleiden dat die elektromagneet 7 Newton kon trekken  
met een voedingsspanning van 24V. 
 
Besluit: De elektromagneet zou dus met behulp van een kantelbeweging genoeg kracht 
kunnen leveren. 
 

5.3.5 Foto’s proefopstelling 
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5.3.6 1ste ontwerp  ARKey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 75 

5.3.7 Onderdelen 

 
- Houten balk 
- Spijker 
- Spanningsbron 24V 
- Elektromagneet 
- Metalen constructie: gemaakt uit een paar profielen 

tafel omgekeerd geplaatst 
- Piano 
- Sergeanten 
- Verbindingssnoeren 
- Veer  
- 4 klemmen (om de kantelas op zijn plaats te houden) 

 

 
  



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 76 

5.4 Tegen EMK 

5.4.1 Probleemstelling 

 
We schakelden de elektromagneten op het besturingspaneel, de magneet schakelde zonder 
enige problemen. Na een tijdje merkten we dat het schakel ledje bleef branden.  De relais 
kon niet meer geschakeld worden, wat wel een probleem was voor de sturing van de ARKey. 
In eerste instantie lieten we het voor wat het was en gingen we verder met schakelen. Maar 
steeds meer ledjes bleven branden. We beseften dat we iets mis deden waardoor  het 
besturingspaneel schade opliep. We gingen raad gaan vragen bij leerkracht/mentor de heer 
Hemeryck. 
 
 

5.4.2 Schakelen van een spoel 

 
Sluiten van de schakelaar 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sluiten va de schakelaar wordt de spoel bekrachtigd, hierdoor treedt er inductie op. 
De spoel heeft een weerstand van 12Ω. Deze tekenen we in serie met de spoel. 
 
De stroom wordt nu 2A ten gevolge van de wet van Ohm.  
I = U / R 
I = (24V) / (12Ω) 
I = 2A 
 
 
 
 

24V 

EL= 24V 

R
=1

2
Ω

 

I=2A 

L 
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Openen van de schakelaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De schakelaar wordt een grote weerstand, we stellen deze gelijk aan 1000Ω. Er vloeit nog 
altijd een stroom van 2A, hierdoor wordt een grote tegenspanning opgewekt van 2000V.  
 
Deze komt over de spoel te staan waardoor deze kan doorslaan en er een vonk aan de 
schakelaar ontstaat. 
Dit is wellicht gebeurt bij onze relais waardoor ze in gesloten stand vastgebrand zijn. 
 
5.4.3 Oplossing 
 
We moeten de tegenspanning van een stroomweg voorzien, over de schakelaar of over de 
spoel. 
Deze vrijeloopdiode voert de tegenspanning af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24V 

2000V 
R

=1
2
Ω

 

RS=1000Ω 
I=2A 

24V 

+ - 
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5.5 Proefopstelling 1-toets 

 
We hebben onderzocht op welke manier we best de toetsen laten aanslaan. Rechtstreeks of 
door een hefboombeweging.  
Hiervoor dachten we aan twee soorten elektromagneten: pull of push magneten. 
 
Push elektromagneten 
We hadden 2 elektromagneten die volgens prijs en eigenschappen voldoen aan onze 
verwachtingen. 
De RP 16x16 push en RTP 12x12 push. 
De magneten voldoen aan al onze verwachtingen maar de verbinding van de 
elektromagneet naar de pianotoets was onoplosbaar om totaal geen schade te veroorzaken 
aan de toets zelf. 
 
Pull elektromagneten 
We hadden 2 elektromagneten die volgens prijs en eigenschappen voldoen aan onze 
verwachtingen. De R 16x16 pull en RT 12x12 pull.  
De magneten voldoen aan de verwachtingen totdat we de piano eens van dichtbij 
bestudeerd hadden, dan hebben we gezien dat de toetsen van verschillende piano’s andere 
breedtes kunnen hebben, ook dat de elektromagneten verschillende diameters hebben 
volgens hun sterkte. Dan hebben we naar de meest geschikte magneet gezocht om de 
proefopstelling te kunnen maken.  
De enige elektromagneet die dan nog beschikbaar was is de RT 12x12 pull. 
 
De proefopstelling 
 
 

5.5.1 Onderdelen 

 

 Houten balk 

 Spijker 

 Spanningsbron 24V 

 Elektromagneet 

 Metalen constructie: gemaakt uit een paar profielen en een tafel omgekeerd geplaatst 

 Piano 

 Sergeanten 

 Verbindingssnoeren 

 Veer  

 4 klemmen (om de kantelas op zijn plaats te houden) 
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5.5.2 Opstelling 

 

   Kantelbalk 

 

 

   Verzachting van de balk met behulp van plakband 

 

 

Als de toets ingedrukt is => magneet onder 

spanning 

 

De elektromagneet 

 

De verbinding van kantelbalk naar de 

elektromagneet  

 

Veer om te voorkomen dat het magnetisme er 

volledig uitvalt  

 

Als de toets niet ingedrukt is => magneet niet onder 

spanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Besluit 

 

Hieruit kunnen we afleiden dat de constructie van de ARKey realiseerbaar is.We moeten in de 

constructie wel een trekkracht omzetten tot een drukkracht.Om de constructie te maken werken we 

best telkens per octaaf om gemakkelijk aanpassingen te kunnen verwezenlijken. (bijlage 1-

toetsverslag) 

 
(Bijlage: RT 12x12, Rotero, Mailverkeer, 1-toetsverslag) 
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5.6 De Keyboard besturing 

5.6.1 Waarvoor dient het keyboard besturing 

 
De bedoeling is dat we een liedje op het keyboard spelen en dit automatisch wordt 
opgenomen door een computer zodat we dit liedje dan later kunnen laten afspelen met 
onze ARKey op een andere piano. Om verbinding te maken van het keyboard naar de 
computer hebben we een interface nodig. 
 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Wat is een interface? 

 
Omdat we van het keyboard vertrekken met een midi-kabel en we deze niet kunnen 
aansluiten aan een computer moeten we een toestel hebben die deze signalen van de midi-
kabel kan omzetten in een USB signaal. 
Wij gebruiken een M-Audio Fast Track die we mogen gebruiken van Mr. W. Delafontaine. 
Hiervoor hebben we ook nog een programma nodig dat de M-Audio Fast Track ondersteunt. 
 

 
M-Audio Fast Track 

 
Midi-kabel 
 
 

KEYBOARD 
INTERFACE 

     COMPUTER 

          ARKEY 

            ORGEL 
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5.6.3 M-Audio 

 
Dit is een stuurprogramma die we op onze computer installeren zodat we de computer kan 
communiceren met de interface. 
 
 

5.6.4 MultitrackStudio 

 
Dit is een programma die wij gebruiken om het gespeelde liedje op het keyboard op te 
nemen 
en waar nodig wijzigingen aan te brengen. 
 

 
 
 

5.6.5 Hoe installeren we de interface aan het programma? 

 
Als we boven in de takenbalk kijken vinden we een knop “input” als we deze selecteren 
komen we in een scroll menu. We selecteren hierin “audio input control”. Hierin kunnen we 
de m-audio in selecteren. Wanneer we nu de opname starten zal hij de signalen van het 
keyboard opnemen die verbonden is met de interface. Opnemen doe je met de knopen die 
in de volgende figuur zijn aangeduid. 
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5.6.6 Wat zijn al de mogelijkheden van het programma? 

 
Dit programma is in staat om veranderingen te maken aan het ingespeelde liedje. We 
kunnen de BPM veranderen, dit staat voor beats per minuut ofwel het aantal aanslagen per 
minuut. Dit hebben we veel nodig gehad omdat we bij het opnemen ondervonden hebben 
dat de opname een versnelde versie is van het gespeelde liedje. Ook kunnen wij de maat van 
het liedje aanpassen door het vakje time sig te wijzigen. Een derde optie die we met het 
programma kunnen doen is zelf een liedje op de computer schrijven en dit door de 
computer laten afspelen. 
Een opgenomen liedje ziet er als volgt uit in het programma: 
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5.7 Evolutie van het ontwerp van de ARKey 

 
We hadden verschillende ideeën om de ARKey een toets te laten bespelen met behulp van 
een elektromagneet. We konden de toets rechtstreeks aanslaan, maar we kozen ervoor om 
via een overbrenging de toets aan te slaan. Met een hefboomsysteem zou dit moeten 
mogelijk zijn. 
 
Om te beginnen hebben we een proefopstelling gemaakt waarbij we maar 1 toets 
bespeelden. Dit diende eigenlijk enkel om te zien of het wel degelijk werkte en hoe het 
precies in zijn werk gaat en of we genoeg kracht hadden om de toets te beslaan. Dit werd 
getest op een oude piano die de hr. Verhaeghe op de kop had kunnen tikken. Toen we 
merkten dat dit werkte zijn we overgeschakeld op een keyboard en begonnen aan de 
realisatie van de ARKey. 
 
Voor de elektromagneten hebben we eerst een aantal soorten met verschillende kracht en 
lengte getest, en we hebben gekeken wat de ideale lengte en kracht moest zijn. Dan hebben 
we firma’s opgezocht en de verschillende soorten elektromagneten bekeken en 
gecontroleerd of deze konden werken. Daarna kon de bestelling gemaakt worden. 
 
Hefbomen: 
 
De hefbomen voldoen aan de wet van behoud van arbeid. Dit is zeer belangrijk, want de 
kracht waarmee een elektromagneet aan een kantelbalk trekt is gelijk aan de kracht 
waarmee de kantelbalk op de toets drukt. 
 
Wet van behoud van arbeid ( bij een hefboom): 
 
TB: WM = WM → ∆SL . L = ∆SM . M (1)            
 
 
Bewijs: 
 
Tekenafspraak:      +          - 
 
De som van de momenten is gelijk aan nul: 
 

I . L – m . M  = 0 → M = 
   

 
 (2) 

 
Congruente driehoeken: 
   

   
= 

 

 
 →∆SM = 

     

 
 (3) 

(2) en (3) in (1) 

∆SL . L = ∆SL . 
 

 
 . L . 

 

 
 

∆SL . L = ∆SL . L 
 
Dit is nu het bewijs bij een hefboom, maar dit kan bewezen worden bij ieder werktuig. 
 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 84 

Onderdelen van de ARKey 

5.7.1 De kantelbalken: 

 
De kantelbalken zijn zo gemaakt dat het scharnier in het midden zit omdat de kracht die 
ontwikkeld wordt door de elektromagneet groot genoeg is om de toetsen aan te slaan. Aan 
de kant waarmee de kantelbalk de toets aanslaat is een stukje kurk voorzien dat ervoor 
moet zorgen dat het geluid dat veroorzaakt wordt door het aanslaan tussen de kantelbalk en 
de toets gereduceerd wordt tot dat het bijna onhoorbaar is. Dit zijn de kantelbalken voor de 
witte toetsen. Voor de zwarte toetsen is er nog een klein verlengstukje aan de onderkant 
bevestigd langs de kant waar de kantelbalk de toets aanraakt. Dit komt omdat de kantelbalk 
anders niet tot bij de toets raakte. 
 
 

5.7.2 Witte toets: 

 

 
 

5.7.3 Zwarte toets: 

 

 
 

5.7.4 Tussenondersteuning: 

 
Er zijn aan de ARKey drie tussenondersteuningen voorzien die moeten zorgen voor de 
stevigheid en moeten ervoor zorgen dat de assen voldoende ondersteund zijn, anders 
zouden de assen zeker doorbuigen door hun eigen gewicht en het gewicht van de 
kantelbalken die ze moeten dragen. Ook de elektromagneten zorgen voor een grote kracht 
die op de kantelbalken komen zodat de tussenondersteuningen ook die kracht moeten 
kunnen opvangen. 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 85 

 
 

5.7.5 De zijkanten: 

 
De zijkanten zorgen ook voor ondersteuning. Ze worden ook gebruikt om de assen en de 
profielen op vast te maken. Ze zijn voorzien van een gleuf om het hoekprofiel waarop de 
elektromagneten bevestigd zijn te dragen en ze zijn ook voorzien van verzinkingen om de 
bouten er volledig te kunnen indraaien, wat zorgt voor een mooie afwerking. 
 

 
 

5.7.6 De grondplaat: 

 
De grondplaat is het gedeelte waarop alles vastgemaakt is. De grondplaat is 1.2m lang en is 
voorzien van boringen om de andere delen op vast te maken. De boringen aan de zijkant 
komen overeen met de boringen in de zijkanten. De 9 gleuven in de plaat komen overeen 
met de boringen van de ondersteuningen, Het zijn geen boringen omdat we op die manier 
de ondersteuningen een klein stukje naar rechts of naar links kunnen opschuiven. Zo kunnen 
we de kantelbalken en de magneten op de juiste plaats zetten naargelang de grootte en de 
afmetingen van de piano en de pianotoetsen. 
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5.7.7 Magneetbevestiging witte toetsen: 

 
De magneetbevestiging is geplooid in een hoek van 90° om hem te kunnen bevestigen aan 
het profiel dat tussen de zijkanten bevestigd is. De plaat wordt bevestigd via 
bevestigingsklemmen aan het profiel. In de plaat is een gleuf gefreesd die ervoor moet 
zorgen dat de elektromagneten op gelijk welke plaats kunnen staan zodat ze opnieuw 
kunnen aangepast worden aan de grootte van de piano en de pianotoetsen. 
 

 
 

5.7.8 Magneetbevestiging zwarte toetsen: 

 
De magneetbevestiging van de zwarte toetsen is niet geplooid omdat ze bovenop twee 
profielen bevestigt is. Er is opnieuw een gleuf in gemaakt zodat de elektromagneten niet op 
een vaste plaats staan maar ook aangepast kunnen worden aan de grootte en de afmetingen 
van de piano en de pianotoetsen. 
 
 

5.7.9 Balkhouders: 

 
De balkhouders zijn er achteraf bijgeplaatst om ervoor te zorgen dat de kantelbalken niet 
meer kunnen verschuiven naar links of rechts. In het begin was er het probleem dat de 
kernen van de magneten nu en dan tijdens het testen naast de bevestiging viel waardoor hij 
de volgende keer niet meer kon aantrekken. De balkhouders heeft dit probleem voor het 
grootste stuk opgelost. De kantelbalken kunnen nu nog enkel omhoog en omlaag 
scharnieren en kunnen nu niet meer opzij schuiven. 
 

 
Witte toetsen     Zwarte toetsen 
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5.7.10 Verdere opbouw: 

 
Aan de kant van de kantelbalken waar de elektromagneet aan 
bevestigd is, is er een as geplaatst die ervoor moet zorgen dat de 
kernen van de elektromagneet er niet uitvallen. De verbinding 
tussen de kantelbalken en de elektromagneten is gemaakt door 
een in een driehoek geplooid stukje koperdraad door het staafje en 
het schroefoog die in de kantelbalk bevestigd zit. 
 
 

5.7.11 Samenstelling van de ARKey: 

 
Zo zou het mechanische deel van de ARKey er moeten uitzien.  
       Bevestiging magneten 

 
    Kabelgoot 

    Zijkant 

 

   Grondplaat 

    Tussen -

ondersteuning  

 

 

Zijkant 
 
Zijkant: 

 
Afdichtplaat 

Kantelassen 

 

Steunende 

as 

 

 
 
 

Kantelbalk zwarte toets met kurk  
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6 De website (www.gip6iw.be) 

6.1 Inleiding 

 
Dit jaar werd besloten om een zo algemeen mogelijke site te maken voor alle GIP's van de 
afgelopen jaren. Met als belangrijkste punten: een goede zoekfunctie, een overzichtelijke 
site, bedoeld voor meerdere jaren en met zoveel mogelijk informatie. Achteraf gezien zijn 
we daar naar mijn menig toch behoorlijk in geslaagd. De voornaamste oorzaak daarvan is dat 
we het grote voordeel hadden om over een team van 3 personen te beschikken en zo snel te 
kunnen vorderen. We hopen dat de site die ons bloed, zweet en tranen heeft gekost nog 
vele jaren dienst kan doen. 
 
 

6.2 Basisbegrippen 

 
- een html: Hypertext Markup Language computerterm coderingssysteem waarmee 

hypertextpagina`s worden voorzien van een opmaak en een verwijzingsstructuur. 
- de rootdirectory: De rootdirectory, ook wel de root genoemd, is het hoogste niveau 

van de boomstructuur van een op een computer aanwezig bestandssysteem. 
 
 

6.3 De rootdirectory 

 
In volgende puntjes (6.3.x) zullen we uitleggen waar elke onderverdeling in de root voor 
dient. Belangrijk: een ' en andere speciale tekens mogen niet gebruikt worden in de root van 
de site -let op de schrijfwijze van GIPS i.p.v. GIP's-. Ook de html van Startpagina van de site 
moet rechtstreeks te vinden zijn in de rootdirectory met de naam index. Anders zal de 
startpagina niet gevonden worden door de webbrowser. 
 

 
afbeelding van de rootdirectory 
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6.3.1  Engels, Frans 

 
De vertaling van de site hebben we doelbewust gehouden tot het laatste karwei. We zijn 
efficiënt te werk gegaan door alle mappen in de root van de Nederlandstalige versie van de 
site te kopiëren naar 2 nieuwe mappen in de root namelijk 00 Engels en 00 Frans. We 
plaatsen eerst 2 nullen zodat deze 2 mappen helemaal vanboven in de root te vinden zijn. 
We doen dit om overzichtelijk te kunnen werken. Door de hele root te kopiëren hoeven we 
enkel nog links te leggen van de verschillende talen naar elkaar en alle vertalingen in te 
voegen in de html's. Al bij al veel werk maar met ons team van 3 perfect doenbaar. Om 
plaats te besparen zijn alle links van de GIP-boeken later verlegd naar de Nederlandstalige 
versie van de site zodat deze in de Engels- en Franstalige site kunnen verwijderd worden. 
 
 

6.3.2  Images 

 
Afbeeldingen die in zo goed als elke html gebruikt wordt (zoals de knoppen en achtergrond) 
kan je terugvinden bij images. Al deze afbeeldingen zijn bij naam gelinkt in zowel alle html's, 
een naam veranderen zou ervoor zorgen dat de afbeelding in de zo'n honderdtal html's van 
de site niet meer gevonden kan worden en dus ook niet weergegeven zal worden. Sterk af te 
raden dus. Hoe de meeste van deze afbeeldingen gemaakt zijn kan je terugvinden bij 6.5 Lay-
out. 
 
 

6.3.3  Startpagina 

 
In de map startpagina kan je de css vinden van de site. Deze bepaalt als het ware de opbouw 
van de site met behulp van containers. Containers zijn nodig voor de aanmaak van een site 
en de opbouw ervan maar erna zijn deze nog van weinig nut. De css houdt al deze containers 
op een precieze relatieve plaats van elkaar. De css zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de site 
altijd gecentreerd staat op je beeldscherm. Het maken van een css voor leken, zoals wij, leek 
al vlug onmogelijk. We hebben deze met behulp van een professional moeten maken en al 
vlug werd duidelijk dat dit een onmogelijke taak was voor ons. Maar dat is zonder twijfel het 
enige! Alle andere uitdagingen kunnen zonder twijfel met behulp van het internet en wat 
doorzettingsvermogen opgelost worden. Belangrijk: in de css kan niets ongedaan gemaakt 
worden! Aangezien deze compleet in orde is blijf je er beter af! Een ongekende fout -wij 
spreken uit ervaring- in je css kan voor enorm grote problemen zorgen. Het gebruik van 
Dropbox heeft ons deze grote problemen bespaard (zie programma’s, Dropbox). 
 
Boven op de startpagina van gip6iw.be vind je ook een banner. Dit is het SWF-bestandje die 
je in de map terugvindt. Een SWF-bestand voeg je toe in Dreamweaver in het menu ‘Insert’ 
 ‘Media’  ‘SWF’. Een banner (SWF) kan je ook via internet maken, dan kan je eenvoudig 
een stukje code kopiëren en die invoegen in je html. Op de startpagina in het Engels en het 
Frans is dit zo gebeurd.  
In de map ‘Scripts’ zijn nog enkele aanvullende bestandjes om de banner op de 
Nederlandstalige startpagina zonder problemen te laten functioneren. 
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Op de startpagina’s is er een foto-slideshow terug te vinden. Deze is gemaakt met een 
simpel en gratis programma dat terug te vinden is op visualslideshow.com. Er zijn veel opties 
die je kunt aanpassen die bepalen hoe de foto’s worden weergegeven. Het programma zorgt 
zelf voor de nodige code en bestanden. Je kunt je Slideshow rechtstreeks opslaan in een 
html via het programma. Bij problemen is er een handige Engelstalige handleiding aanwezig 
op de site. 
 
 

6.3.4  Nieuws 

 
Met de subcategorie nieuws is het onze bedoeling om de bezoeker zo goed mogelijk te 
informeren over de gemaakte vorderingen. Daarom dat we ervoor gekozen hebben de 
subcategorie nieuws nog een keer onder te verdelen in: alle GIPS, Diversen en lopende GIP. 
Hun bijhorende html's kan je vinden in de submap nieuws. Om gemakkelijk een overzicht te 
kunnen houden van alle afbeeldingen in de site werd bij vele html's/onderverdelingen 
speciaal een map aangemaakt voor afbeeldingen in die directory. Het maken van een 
titelbalk met de perfecte afmetingen voor nieuws is een werk van gissen en missen geweest. 
Hoe dit precies gebeurd is kan je vinden bij 6.5 Lay-out. 
 
 

6.3.5  GIPS 

 
Het is al van in het begin onze bedoeling geweest om zoveel mogelijk en indien mogelijk alle 
GIP's van de voorbije jaren online beschikbaar te maken. Veel info is helaas wel door de 
jaren heen verloren gegaan. Maar al van het begin werd duidelijk dat dit de zwaarste 
uitdaging zou worden om dit op een goede, overzichtelijke en gebruikersvriendelijke manier 
te doen. Het moest gemakkelijk zijn om volgende jaren een GIP toe te voegen en aan te 
passen. Alle beschikbare info moest overzichtelijk en gemakkelijk te vinden zijn. Achteraf 
gezien vinden we toch dat we in ons opzet geslaagd zijn. De GIP's werden opgedeeld per 10 
jaar en om zo overzichtelijk mogelijk te zijn werden deze nog eens verdeeld over 
verschillende pagina's (html's). De keuzepagina's zijn opgebouwd per GIP uit een steeds 
zelfde stuk code: 
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Zoals je kunt zien in regel 76 hebben we gewerkt aan de hand van een table ofwel tabel, 
tabellen zijn zeer handig als je een bepaald proces steeds moet herhalen (in dit geval al de 
keuzevakjes maken). Door met een tabel te werken hoefden we ook maar één enkele 
afbeelding te maken, in dit geval de achtergrondafbeelding. Om het principe te begrijpen 
moet je je een willekeurige afbeelding voorstellen. We hebben voor die afbeelding een 
doorzichtige tabel geprojecteerd met een bepaalde indeling zodat de tekst precies komt 
waar wij het willen. Een goede uitlijning van de tekst (zie regel 78) kan hierbij goed van pas 
komen. Om een tabel perfect te laten komen op je achtergrondafbeelding is wel wat geduld 
nodig. Maar afgewerkt in Dreamweaver ziet het er zo uit:  
 

 

 
Het woord ARKey staat onderlijnd en is blauw omdat de titel van de GIP telkens gelinkt is 
aan een afzonderlijke infofiche. Voor de ARKey ziet deze er zo uit: 
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Ook hier hebben we gewerkt aan de hand 
van een tabel, alleen is de rand (border) nu 
niet ingesteld als doorzichtig. De tabel is in 
sommige gevallen nog uitgebreid langs 
onder voor bv. een filmpje. De rand die aan 
de rechterkant van de tabel te zien is, is 
enkel zichtbaar in Dreamweaver.  

 
 

6.3.6  Play online 

 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een knop play online aan te maken in de menubalk. 
De beoogde uitdaging was het online kunnen bespelen van het orgel en de ARKey. Maar 
achteraf werd ingezien dat dit niet paste in de totale visie van de site (het maken van een 
zo'n algemeen site mogelijk voor alle GIP's). Omdat alle links al waren gelegd zou het een 
heel karwei zijn om deze opnieuw te leggen als we de naam aanpasten van de map. Dus 
hebben we ervoor gekozen om deze zo te laten. De map zou nu eigenlijk fotos moeten 
heten. De opbouw van de html fotos is één van de simpelste in heel de site:  
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6.3.7  Zoeken 

 
Na wat zoekwerk op het internet zijn we terecht gekomen op FreeFind.com. Deze 
zoekmachine is instelbaar door in te loggen op de site. Elke week wordt onze site door de 
zoekmachine ge-spider-d. Zo verzamelt de zoekmachine de gegevens. De spider (spin) is net 
een bezoeker van de site die alle mogelijke links die hij kan vinden naar andere pagina’s van 
de site bezoekt. Hij vindt de pagina’s dus niet door de server te scannen. Als er een pagina 
op de server staat waarnaar geen link is, zal hij ook niet gespiderd worden. 
Er is de mogelijkheid om uitgebreid te zoeken (Advanced). 
 
 

6.3.8  Gastenboek 

 
Voor de aanmaak van het gastenboek hebben we handig gebruik gemaakt van de site 
youreon.nl onder de account gipvtitorhout. Op de site werd na wat zoeken het volgende 
stuk code gevonden: 
 
<iframe src="http://gip6iw.youreon.nl/gastenboek" width="700" height="520" 
frameborder="0"> 
</iframe> 
 
Dit zou moeten duidelijk maken hoe een iframe precies werkt. Er zijn dan ook enorm veel 
toepassingen mogelijk. Frameborder="0" werd door ons toegevoegd in de code om de nogal 
vervelende en lelijke rand rond het iframe te verwijderen. Bij een iframe wordt frameborder 
gebruikt maar in de meeste gevallen is dit simpelweg border, het op nul zetten van je border 
kan in vele gevallen al een stap vooruit zijn. Wijzelf hebben hier een heel eind naar moeten 
zoeken. 
 
 

6.3.9  Contact 

 
Om de html contact te maken werd met dezelfde techniek gewerkt als in GIP's namelijk een 
table (tabel). Een korte blik naar de code voor één persoon: 
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Door de width bij table op 100% te zetten wordt automatisch de hele breedte van de 
container gebruikt. Verder wordt er nog wat gespeeld met het lettertype (font). Interessant: 
door de width en height in te geven bij de src (source) van de ingevoegde afbeelding, hier 
width='78' height='104, past de foto zich automatisch aan en past deze mooi in de 
opgegeven sectie van de tabel. 
 
 

6.3.10  Links 

 
Voor links wordt dezelfde techniek gebruikt als bij GIP's (6.3.5 zie voorbeeld ARKey). 
Hiermee is nogmaals de grote functionaliteit van een table bewezen. 
 
 

6.3.11  Archief 

 
Het archief wordt zoals bij “GIP’s” per 10 jaar ingedeeld. In het archief maken we gebruik 
van een tabel, die gemakkelijk aanpasbaar is en overzichtelijk. Logischerwijs zijn de 
verschillende archiefpagina’s van de GIP’s chronologisch geordend. Op een archiefpagina 
van een GIP wordt boven ieder krantenartikel of ander nieuws de datum vermeld in een 
titelbalk. 
 
 

6.3.12  Website GIPs 

 
Omdat we beseften dat onze site nooit alle informatie geeft over een GIP met de gebruikte 
infofiche, besloten we om de volgende jaren en dit jaar nog ruimte te maken voor een 
individuele GIP-site per GIP. We maakten een aparte map in de root aan hiervoor (website 
gips) zodat deze sites op dezelfde server als de algemene site kunnen worden bewaard wat 
een stuk goedkoper is. De individuele GIP-site's kunnen gevonden worden via de infofiches 
van de GIP's. Niet alle GIP's beschikken over dergelijke site. 
 
 

6.3.13  Data, Engine en scripts 

 
Bij deze 3 subniveaus in de root worden door bepaalde programma's (bijvoorbeeld het 
programma voor de slideshow op de startpagina) automatisch onderdeeltjes van de 
software en andere gegevens bewaard. Er is enkel één uitzondering: engine/js/imageswap. 
Dit js bestand (js = javascript) is nodig om de knoppen in de titelbalk te laten veranderen (to 
swap) wanneer er met de cursor over bewogen wordt. Maar om dit tot stand te brengen is 
er in elke html van de site ook volgend stukje code te vinden:  
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Door dit stuk code worden alle witte knoppen met blauwe letters die verschijnen wanneer 
men met de cursor over een knop in de menubalk beweegt geladen bij het openen van de 
html. Aangezien dit bij elke html van toepassing is, is in elke html dit stukje code te vinden, 
omdat deze functie pas later in de site geïntegreerd is hebben we hier veel werk aan gehad. 
Bij aanmaak van een nieuwe site wordt hier dus beter meteen rekening gehouden. Maar om 
dergelijke imageswap te maken moet nog meer in de code aangepast worden: 

 
De onMouseOut en onMouseOver zijn bevelvormen voor de benodigde actie, bemerk dat 
elke afbeelding een name moet krijgen om correct te kunnen verwerkt worden door de 
javascript. 
 
 

6.3.14  Andere 

 
- De html genaamd ALGEMEEN is simpelweg een lege pagina klaar om aangepast te 

worden aan de ontwerper zijn wensen. 
Indien je als ontwerper van de site een 
nieuw soort type html wilt aanmaken 
(zoals wij bijvoorbeeld gedaan hebben met 
de infofiches bij GIP's) kan hij beginnen in 
deze html en deze dan vervolgens opslaan 
onder een nieuwe naam zodat deze lege 
html niet verloren gaat in het proces.  
 
 
 
 
 
 

 
- De map genaamd TESTMAP (1): Deze map is gemaakt om de links van je knoppenbalk en 

andere van de al ontworpen html gemakkelijk te kunnen aanpassen. Door simpelweg de 
gemaakte html op te slaan in het juiste subniveau van de testmap (hangt er van af 
hoeveel subniveaus er zijn op de html z'n bedoelde plaats) worden de links voor alle 
afbeeldingen automatisch aangepast (druk yes wanneer Dreamweaver update links ? 
vraagt bij opslaan). Maar indien je zelfde html veel nodig hebt is dit een traag en 
tijdrovend werkje. Sla simpelweg de html op in het juiste subniveau van de testmap en 
kopieer deze vervolgens zoveel keer je wilt met behulp van je verkenner naar de juiste 
plaats. 
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- Het bestandje googlefcafb7070b430000.html hebben we moet toevoegen aan onze site 
om te bewijzen aan google dat dit onze site is. Nu kunnen we via 
https://www.google.com/webmasters/tools enkele interessante gegevens van onze site 
bekijken. De oorspronkelijke bedoeling was om onze site in de googleresultaten te 
krijgen, maar je kunt er duidelijk veel meer mee doen. Zo is er ook de mogelijkheid om 
“Crawlfouten” weer te geven. Dit zijn links die niet werken op de site. 

 
 

6.4 Gebruikte programma's 

6.4.1 Faststone Capture 

 
Faststone Capture is een simpel programma voor het maken van afbeeldingen van het 
beeldscherm van je pc, de afbeeldingen bij het volgende puntje (Dreamweaver CS5) zijn 
bijvoorbeeld gemaakt met behulp van Faststone Capture. 
 
 

6.4.2  Dreamweaver 

 

Dreamweaver is een onmisbaar programma voor het maken van een site. Dreamweaver 
behoort tot de top van programma's om een site te maken. Voor ons was Dreamweaver in 
het begin onhandelbaar, maar door gebruik van het internet (die vol staat van de tips) 
hebben we beetje bij beetje de benodigde functies onder de knie gekregen. Met de nadruk 
op enkel de benodigde functies weliswaar. Vele van Dreamweaver's functies zijn ook voor 
ons nog steeds onbekend, dit waarschijnlijk door Dreamweaver's vele mogelijkheden. Bij 
onze eerste poging een site te maken maakten we de zware misstap door voor alles de 
knoppen in de menubalken van Dreamweaver te gebruiken. Wanneer we deze versie van de 
site voorlegden aan een professional bleek deze waardeloos, om een goede site te maken 
moet je zoveel mogelijk werken in de code interface van Dreamweaver. Na een kleine bijles 
zijn we terug van start gegaan. Ditmaal zonder de menubalk te gebruiken. En met succes: de 
hele site is opgebouwd zonder gebruik van de menubalk. Door middel van gestructureerd te 
programmeren in code hebben we op korte tijd grote vooruitgangen kunnen boeken. Het 
verdere gebruik van de menubalk in Dreamweaver om aanpassingen te maken aan de site is 
streng af te raden. Op enkele knoppen na: 
 
 -de functies om het document op te slaan. 
 -het oogje om de webpagina te zien in  een webbrowser op je pc naar keuze (pas op: 
  de html wordt automatisch bewaard en mogelijke fouten dus ook). 
 -de knoppen om de weergave van je html te veranderen (code/split/design). 
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verdere info aan de hand van afbeelding: 
 

  
1: je html veranderen (code/split/design). 
2: -het oogje om de webpagina te zien in  een webbrowser op je pc naar keuze 
3: De titel van je html in het tabblad van je browser. 

 
4: de locatie waar je html is bewaard. 
 
Behalve de knop F5 (= refresh, aanpassingen in je code worden dan doorgevoerd in je 
design) werden verder zeer uitzonderlijk andere functies gebruikt. Mocht je dan toch op een 
probleem stuiten probeer het altijd eerst op te lossen in code en het internet te raadplegen 
voordat je de menubalk gaat toepassen. Door een handeling toe te passen in de menubalk 
schrijft Dreamweaver een stuk code voor je in je html maar aangezien je dit niet onder 
controle hebt zal dit resulteren in een ongeordend en slecht geprogrammeerde html. Om 
succes te boeken ben je erop aangewezen om in code te werken.  
 
 

6.4.3  Photoshop CS4 

 
Hoewel Photoshop oneindig veel functies en toepassingen kent gebruiken wij het 
programma voor slechts een klein aantal dingen. Zoals het opslaan van bepaalde 
afbeeldingen in websiteformaat: 
klik file -> save for web and devices... Volgend venster zal verschijnen: 

1 

2 3 

4 
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1: Je zou de grootte van je afbeelding ook nog kunnen aanpassen in Dreamweaver, maar we 
raden je aan wat te experimenteren om de juiste grote te bekomen in Photoshop door 
middel van de waarden omcirkeld bij nummer één. Zo zal de afbeelding veel minder plaats in 
beslag nemen (zie cirkel 2). Andere veel gebruikte functies zijn: 
   
        
de crop tool (figuur bijsnijden)  De color sample tool, deze bepaalt de RBG  
      waarde van je figuur. Zo kan je in bv. PowerPoint 
      afbeeldingen maken met precies dezelfde kleur. 
 
Bij vragen of problemen kan het internet een grote hulp zijn, er bestaan duizenden filmpjes 
op YouTube met instructies voor bepaalde handelingen. 
 
 

6.4.4  Dropbox (www.dropbox.com) 

 
Doordat we in ons groepje site met 3 leden zijn hadden we nood aan een medium waar we 
alle drie tegelijkertijd aan de site konden werken. Doordat enkelen van ons al ervaring 
hadden met Dropbox en deze meer dan voldoet aan de benodigde eisen kozen we 
logischerwijze voor Dropbox. Dropbox -wat je kan bekijken als een online gedeelde harde 
schijf- laat toe met meerdere mensen tegelijkertijd te werken aan de site maar niet aan 
hetzelfde bestand. Een klein beetje organisatie zou dit geen probleem mogen vormen. Je 
kan op Dropbox werken met enkel gebruik te maken van de site (www.Dropbox.com) maar 

2 1 
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voor frequent aan een site te werken raden we ten stelligste aan het 100% betrouwbare 
programma Dropbox gratis te downloaden. Het grote voordeel bij het installeren van dit 
programma is dat er een map in je verkenner van je pc genaamd Dropbox verschijnt met 
daarin al je mappen op Dropbox. Zo worden ook alle aangepaste documenten automatisch 
geüpload op Dropbox en alle alreeds aangepaste documenten automatisch 
gesynchroniseerd met je pc. Nog een groot voordeel aan Dropbox is de mogelijkheid vorige 
versies van een aangepast document te kunnen terugzetten (dit met behulp van de site). Zo 
kunnen niet te traceren foutjes toch ongedaan worden gemaakt. Daarnaast kan iedereen 
ook zien wie welk document wanneer heeft aangepast. Door het groot gemak van Dropbox 
werd er beslist door het webteam de logboeken dit jaar elektronisch te maken met behulp 
van Dropbox. Ook om andere documenten uit te wisselen met de klas werd van Dropbox 
handig gebruik gemaakt.  
 

6.4.5 Filezilla Client 

 
Nu kan je dagen gewerkt hebben aan je site maar zonder een manier om deze op het net te 
krijgen is dit natuurlijk nutteloos. Hierbij komt Filezilla Client bij aan te pas, Filezilla is een 
gratis te downloaden programma dat je toelaat je gemaakte site up te loaden naar je 
gehuurde ruimte op een server op het net. Wij huurden webruimte bij one.com, je kan op de 
site van one.com in loggen met de sitegegevens en allerlei statistieken en andere opties te 
bekijken en desnoods aanpassen.  
 

 

1 

3 

4 

2 
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1: na hier de nodige gegevens in te vullen word je verbonden met je serverruimte (2). 
Browse in 3 naar de sitegegevens op jouw computer (Dropbox in ons geval). Browse in 4 
naar de map(pen), bestand(en) die je wilt uploaden naar de server en druk rechtermuisknop 
en vervolgens uploaden. 
 
TIP:  Upload simpelweg de hele map waarin de aangepaste bestanden staan die je wilt 
 uploaden. 
 

Je krijgt volgende melding: 
door de afgebeelde selecties te maken 
worden enkel de nieuwere en dus 
enkel de aangepaste bestanden 
geüpload. 
 
 

 
 

6.5 Lay-out 

6.5.1 Achtergrondafbeelding 

 
De achtergrondafbeelding is opgebouwd uit veel verschillen rechthoeken, door middel van 
deze te versnijden op de juiste plaats te zetten en vervolgens te groeperen (allemaal met 
PowerPoint) kan men mits enige inspanning dergelijke afbeelding bekomen. 
 
 

6.5.2 Menubalk 

 
Het maken van de perfecte afbeelding voor dergelijke knop heeft ons heel wat moeite 
gekost en het is van groot belang een perfect dezelfde knop te kunnen maken indien dit 
nodig mocht zijn. Om er zeker van te zijn dat deze bestanden niet verloren gaan staan deze 
bewaard op de server van de site. 
 
stap 1: Open het bestand PowerPoint knoppen daarin staat 1 dia met 2 afbeeldingen. één 
afbeelding dient ervoor om knoppen te maken die niet ingedrukt zijn en één om ingedrukte 
knoppen te maken. 
 
stap 2: Vul de zelfde benodigde tekst in op beide afbeeldingen in het tekstvak. 
 
stap 3: Sla beide afbeeldingen op onder de extensie PNG, de afbeeldingen zouden 
automatisch te afmetingen 277 x 221 moeten hebben. 
 
stap 4: Open beide afbeeldingen in Photoshop en gebruik de crop tool om ze als volgt bij te 
snijden: 

2 
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Het is de bedoeling dat het selectieveld (rechthoek met bolletjes in de hoeken) over de hele 
afbeelding wordt toegepast met nog 1 pixel van de blauwe achtergrond bovenaan de 
afbeelding zichtbaar. Deze pixel zorgt voor de blauwe ruimte tussen de knoppen op de site. 
 
stap 5: Sla de afbeelding op (save for web and devices). En druk vervolgens op save zonder 
iets aan te passen. De verdere grootte van de afbeelding wordt aangepast in Dreamweaver 
(width="169"). Knoppen voor de menubalk worden altijd opgeslagen onder images. 
 
Zelfde proces dient herhaald te worden om een ingedrukte knop te maken (stap 4 en 5). 
Voor een geïnverteerde knop te maken zoals deze: 

 
Ga naar de al bijgesneden en niet ingedrukte knop die je wilt inverteren in Photoshop en 
druk vervolgens simpelweg op CTRL + I.  Sla vervolgens deze afbeelding op, op dezelfde 
manier zoals uitgelegd in stap 5. 
 
 

6.5.3 Titelbalken nieuws 

 
Als je naar nieuws, lopende GIP gaat kijken op de site zie je volgende titelbalk: 

 
Omdat we oorspronkelijk geen manier vonden om dergelijke titelbalk te maken hebben we 
hier zeer uitzonderlijk geopteerd voor een afbeelding. Omdat voor deze specifieke titelbalk 
met de juiste afmetingen heel wat geëxperimenteerd is, is de PowerPoint waar deze in 
gemaakt is vindbaar in de root van de server samen bij de PowerPoint om nieuwe knoppen 
aan te maken. In volgende stappen wordt uitgelegd hoe een dergelijk specifieke titelbalk 
voor de site gemaakt wordt: 
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stap 1: open de PowerPoint genaamd voorbeeld nieuwsbalk, vul vervolgens de benodigde 
datum en titel in. 
 
stap 2: rechterklik op de afbeelding, druk vervolgens op save as picture (formaat PNG). 
 
stap 3: open zelfde afbeelding in Photoshop en werk de witte buitenkanten van de figuur 
weg met de crop tool (tussen de 2 blauwe rechthoeken mag je deze witte rand laten staan). 
 
stap 4: sla de afbeelding op met de save for web and devices functie en zet de hoogte op 37 
px, door deze handeling komt de kwaliteit en de afmetingen van de nieuwsbalk automatisch 
goed. Gebruik de voorziene map onder nieuws om je titelbalk op te slaan. 
 
stap 5: voeg de opgeslagen afbeelding in Dreamweaver. 

 
 
Maar na enkele maanden en heel wat ervaring rijker en opnieuw wat experimenteren is er 
volgende vervanger gevonden: 

 
 
Opnieuw bewijst de table zichzelf: door te experimenteren met de bgcolor 
(backgroundcolor) in de verschillende secties van de tabel zijn we er toch in geslaagd 
dergelijk resultaat te verkrijgen: 

 
 
 

6.6 Site ARKey 

6.6.1 Website algemeen 

6.6.1.1 Doelstelling 

 
De site heeft 4 hoofddoelen:  
1) Een voorstelling van de klasgroep.  
2) Een voorstelling van het project. 
3) Een voorstelling van de mensen die ons project hielpen verwezenlijken . 
4) Een communicatiemiddel tussen de klas en geïnteresseerden. 
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6.6.1.2 Hoe? 

 
De paginastructuur bestaat uit HTML aangevuld met het opmaaktaal CSS (Cascade Style 
Sheet), Wij maakten onze pagina’s in Adobe Dreamweaver CS5 via de programmeercodes 
(Deze worden verder nog even kort uitgelegd). 
 
De site wordt gehost op het webadres van de andere site om kosten te besparen en met het 
voordeel dat deze site langer blijft bestaan. 
 
 

6.6.2 Inhoud 

 
Eerst hebben we gebrainstormd met de klas over wat er allemaal op de website moest 
komen. Daarna hebben we alle onderwerpen in categorieën onderverdeeld. Hieronder zie je 
de structuur:  
 

Startpagina 
Nieuws 
Projecten 
Play Online 
Onze klas 
Gastenboek 
Contact 
Links 
Zoeken 

 
 

6.6.2.1 Algemene pagina 

 
Ik koos ervoor eerst een algemene pagina te maken, op deze pagina zorgde ik voor een 
achtergrond. Om deze achtergrond te maken gebruikte ik een foto die gemaakt werd in 
Photoshop en voegde hem in , in Dreamweaver : 
<body background="images/achtergrond helft van helft grijs.bmp"> 
Deze werd over de hele pagina herhaald in horizontale en verticale richting  zodat we een 
volledige achtergrond hebben. 
Hierna zorgde ik voor een grote container (een vak waar tekst, foto’s, links, … in geplaatst 
kunnen worden) hierin maakte ik nog een onderverdeling van drie kleinere containers:  
- een container om bovenaan de pagina te gebruiken om informatie in te plaatsen (bv logo 
en adres van de school) 
- een container voor de knoppen (links) 
- een centrale container om alle inhoud in te plaatsen 
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<div id="omtrek"> 
<div id="bovenkant"> 
</div> 
<div id="container"> 
</div> 
<div id="knoppen"> 
</div> 
</div> 
We  maken dus eerst de grote container met id=”omtrek” en we sluiten hem met de laatste 
</div> zodat de drie andere containers in deze grote container zitten. 
We geven een “id” aan de container zodat we hiernaar kunnen verwijzen in de CSS-code : 

 
Hier geven we de parameters in zodat we een opmaak krijgen  voor onze container. Zo doen 
we dit ook voor tekst, foto’s, containers… 
Met behulp van deze algemene pagina maken we de andere pagina’s door deze pagina 
enkele keren te kopiëren en deze een andere naam te geven. 
 
 

6.6.2.2 Startpagina 

 
Op onze startpagina kozen we voor een kort inleidend woordje en een klasfoto van onze 
groep.  
Voor de titel gebruiken we de <h1> code , en tussen de haakjes vullen we de gepaste grote 
en stijl in van de tekst voor onze hoofdtitel.  

 
Voor de gewone tekst gebruiken we over heel de site dezelfde opmaak , via de code <p> 

 
 
Voor de klasfoto maken we gebruik van de code om een foto in te voegen: 
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Ook hier vullen we weer de grote in en “border=”0”” om geen ongewenste randen te 
verkrijgen. We geven de foto ook een naam via de alt-functie, deze functie werkt zoals de 
“id” functie bij de containers, ze zijn ook bedoeld om naar te verwijzen in de CSS code en 
daar parameters te geven voor de opmaak.  
 
 

6.6.2.3 Nieuws 

 
Met de pagina nieuws proberen we de bezoekers van de site op hoogte te houden met 
nieuwtjes en vorderingen over het GIP. Hiervoor gebruiken we banners (een strook met de 
datum van de gebeurtenis en om de nieuwtjes van elkaar te scheiden ) . 
De banners voegde ik in via de code van een foto (zie klasfoto). De tekst bij de 
gebeurtenissen via de gewone <p> code.  
Om de pagina niet te lang te maken, zetten we ongeveer 8 nieuwsblokjes per pagina. Dus 
moest ik meerdere pagina’s voorzien. Om naar een andere pagina te gaan kan men klikken 
onderaan of bovenaan de pagina op het volgende paginacijfer. 
 

 
 
Om naar de tweede pagina te gaan, legde ik een link op het vak met cijfer 2. 

 
Met de functie “href” maken we de link naar de volgende pagina. 
 
 

6.6.2.4 Projecten 

 
We stellen kort het GIP  eens voor met enkele foto’s. Voor de foto’s maakte ik gebruik van 
een slideshow , deze slideshow hebben we niet zelf gemaakt, we vonden een programma op 
de site www.visualslideshow.com waar je enkel je foto’s die je wil hoeft in te slepen en aan 
te duiden waar op de pagina je de slideshow wil en de rest gaat automatisch. 
 
 

6.6.2.5 Onze klas 

 
Hier zien we alle leerlingen van de klas even afzonderlijk. Hiervoor maakte ik de 2 grote 
ballonnen met foto’s en info in PowerPoint. Deze sla je op als afbeelding en voeg je dan als 
afbeelding in op de site. 
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6.6.2.6 Gastenboek 

 
In het gastenboek kunnen mensen een tekstje achterlaten op de site, men kan dingen 
vragen, zeggen wat ze vinden van het GIP en de site. 
We haalden het gastenboek via de site www.youreon.nl. 
 
 

6.6.2.7 Contact 

 
Hier nog even de gegevens van de school voor wie geïnteresseerd is. Ook nog enkele 
gegevens van belangrijke medewerkers worden hier voorgesteld . Ook deze stukken werden 
in PowerPoint gemaakt en omgezet tot afbeelding om ze zo gemakkelijk in de site in te 
voegen. 
 
 

6.6.2.8 Links 

 
Hier enkele nuttige links voor meer informatie. De links worden ook op dezelfde manier 
gemaakt zoals eerder gezien volgens de “href” code .  
We maakten drie links , naar : - De schoolsite 
      - De Facebookpagina van de school 
      - Het GIP-forum 
 
 

6.6.2.9 Zoeken 

 
We hebben ook gebruik gemaakt van een zoekfunctie. Een zoekfunctie kan gemakkelijk zijn 
als je snel iets wil terugvinden.  
We haalden onze zoekfunctie www.freefind.com omdat deze zelf maken te moeilijk is voor 
ons. 
 
 

6.7 Nieuwe Site 

 
Even een beetje uitleg over het maken en ontwerpen van een site. Wij hebben gebruik 
gemaakt van Adobe Dreamweaver CS5. 
 

 
 
Wanneer  we een nieuwe pagina willen maken , kiezen we voor  - New -> Html 
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Hierbij krijgen we het begin van de code als volgt: 

 
 
 
We beginnen altijd met deze code. We hebben 2 grote delen: Head 
         Body 
 
Head: 
Hier wordt alles gedaan in verband met de opmaak van je pagina. Je regelt er groottes van 
containers, foto’s, tekst, afstanden, types… 

Hier hebben we een voorbeeldje van CSS code.  
We hebben tekst met lettertype: - Comic Sans MS 
                                                            - Cursief 
                                                            - Tekstgrootte 18px 
                                                            - Tekstkleur zwart ( #FFF ) 
 
Body:  
Hier maak je de eigenlijke ruwe site. Je voegt alle tekst, foto’s, containers… in en je laat ze 
verwijzen naar de Head voor de opmaak. 
Iedere regel begint met een “kleiner dan haakje” en eindigt met een slash en een “groter 
dan haakje” 
< voorbeeld /> 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 108 

 
In bovenstaand voorbeeld beginnen we in de body met de achtergrond van de site, we 
maakten gebruik van een foto die we verschillende malen laten zien. 
Op regel 124 maakten we  een “container” je begint een container met <div id=”naam van 
de container”> 
Een container sluit je door de code </div> 
Alle gegevens die in de container moeten , moeten tussen begin en einde staan. 
We maken containers om dingen in te plaatsen en dus te ordenen, zoals foto’s, tekst, links… 
Een foto invoegen : je begint met <img src= “plaats en naam van je foto” width=”breedte” 
alt=”een naam voor je foto” /> 
Img staat voor image (foto). 
Src staat voor source (locatie/bron/plaats waar je bestand zich bevindt ) 
width staat voor de breedte  
Alt is om een naam te geven aan je foto , zo kan je verwijzen naar de CSS code . 
 

6.8 Tips 

 
Het is ons vaak opgevallen dat goed overleggen en nadenken over wat je wilt doen/bereiken 
voor je eraan begint, enorm productief kan zijn. Een simpelere methode die minder tijd kost 
is soms snel gevonden. Begin ook nergens aan in een haast en als je iets nieuws probeert of 
aan het experimenteren bent, werk dan in een kopie. We raden jullie ook aan om van de 
bestaande site, zoals onze opvolgers deze in het begin van het schooljaar in handen zullen 
krijgen, een kopie te maken en dan pas aan de slag te gaan. Sommige fouten zijn jammer 
genoeg moeilijk omkeerbaar. Alhoewel Dropbox ons daar goed voor beschermt heeft. Nog 
een tip: raadpleeg het internet! YouTube, google... . Het internet staat vol van nuttige tips en 
handleidingen. Wees wel op een zekere wijze selectief: waar wordt gewerkt in code en niet 
met de menubalk is de goede nuttige informatie, methodes met de menubalk zijn sterk af te 
raden en leren ook niets bij. Geduld en doorzettingsvermogen zullen zeker van pas komen. 
Succes! 
 

6.9 Dankwoordje/ gebruikte bronnen 

 
Onze dank kan gelijk gesteld worden aan onze gebruikte bronnen; het internet. 
Ook aan Tom Hollevoet die ons een snelcursus gegeven heeft. 
Dank aan Laurens Messelier die ons ook een nuttige snelcursus heeft gegeven i.v.m. 
Dreamweaver.  
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7 Individuele theorievoorstellingen 

7.1 De ventilator- Jonas Boone 

7.1.1 Wat is een ventilator 

 
Een ventilator is een draaiende machine in staat om met een bepaalde kracht een bepaalde 
hoeveelheid lucht in beweging te brengen. Een ventilator wordt gebruikt om bijvoorbeeld 
een ruimte te voorzien van verse lucht, of om iets af te koelen door er lucht overheen laten 
te stromen. Meestal wordt de rotor van een ventilator aangedreven door een 
condensatormotor. Kenmerkend is dat de aangezogen lucht ogenblikkelijk verplaatst wordt. 
Een vergelijkbare techniek is te vinden in stofzuigers en afzuigkappen.  
De hoeveelheid verplaatste lucht = luchtdebiet (m3/h)  
De kracht die geleverd wordt = druk (Pa) 
 
Het verschil tussen compressoren en ventilatoren is dat ventilatoren tot doel hebben gas 
(lucht) te doen stromen. 
 
 

7.1.2 Radiaalventilator of centrifugaalventilator 

 

    
 
 

instroming parallel, maar verlaat haaks op de as 
 

 Voordelen: kleine bouw met minder grote luchtverplaatsing mogelijk maar hoge druk 
mogelijk, stil, mogelijkheid om druk op te bouwen 

 Nadelen: moeilijke bouw omdat de lucht in het midden aangezogen moet worden, 
zware elektromotor is nodig. 

 Toepassingen: aanjager in auto, airco's, koeling van 2-takt motoren, drogers in 
wasstraten, dieselbranders. 

 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotor_(elektromotor)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensatormotor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stofzuiger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afzuigkap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ventilator
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mazoutbrander
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:CentrifugalFan.png
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7.1.3 Axiaalventilator 

 

 
 
 
Een 80 mm axiale ventilator 
 
 
 

 Voordelen: lichtere elektromotor mogelijk, platte bouwmogelijkheden, grote 
hoeveelheden lucht verplaatsen. 

 Nadelen: minder efficiënt, lage druk. 

 Toepassingen: koeling van watergekoelde motoren, tafelventilator, 
processorventilator. 

 
 

7.1.4 Overige Types 

 

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Axiaalventilator&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Protechnic80mmfan.JPG


GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 111 

7.1.5 Druk-debietverhouding 

 
 
Op bovenstaande grafiek zien we dat een centrifugaalventilator een klein debiet (Q) levert 
ten opzichte van de andere ventilatoren. De centrifugaalventilator blijkt hier wel de grootste 
druk te hebben. Druk bij ventilatoren is natuurlijk ook relatief. Een ventilator dient eigenlijk 
niet om druk op te bouwen daarvoor hebben we compressoren. Een ventilator creëert bijna 
geen druk ten opzichte van een compressor. Maar toch spreken we hier van druk om een 
onderscheid te maken tussen de verschillende soorten ventilatoren. Uit de grafiek kunnen 
we ook zien dat een axiaal ventilator een veel groter debiet (Q) kan verplaatsen maar dit met 
een zeer kleine druk. De axicentrifugaalventilator is eigenlijk een mix van de centrifugaal en 
de axiaal ventilator. 
 
 

7.1.6 Druk 

 
Wanneer de lucht door de kokers stroomt ondervindt de wrijving tegen de wanden, komt 
hindernissen tegen, moet van richting veranderen aan aftakkingen, verbredingen, 
vernauwingen.  
Deze hindernissen veroorzaken een verlies van energie wat zich manifesteert in een verlies 
van druk.  
Deze vermindering in druk van ventilator tot het einde, noemen we het drukverlies. 
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Dit is het snijpunt van de ventilatorcurve en de weerstandskarakteristiek van de leidingen – 
installatie, m.a.w. het drukverlies van de installatie. 

 
 

7.1.7 Condensatormotor 

 
Dit is de motor die het meest voorkomt bij ventilatoren. Een andere naam voor 
condensatormotor is éénfasige inductiemotor met hulpwikkeling.  
 

 
 
Hieronder het schema van een éénfase-inductiemotor met condensator en 
centrifugaalschakelaar. 
 
De motor wordt op gang gebracht doormiddel van een hulpwikkeling en condensator die na 
het aanlopen worden uitgeschakeld door de centrifugaalschakelaar. 
De centrifugaalschakelaar kan ook vervangen worden door een thermisch relais die zorgt 
voor de uitschakeling van de condensator na het aanlopen. 
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7.2 Orgelbuizen – Glenn Castelein 

 
Zie GIP-boek 3.2 Orgelbuizen 
 
 

7.2.1 Rubens tube 

 
De proef van de Rubens tube heeft de voorstelling van een gesloten orgelbuis weer. 
 
 
Proef 
 
In een lange buis worden aan de bovenkant gaten gemaakt en de buis wordt aan beide 
kanten gedicht, aan de ene kant met een luidspreker, aan de andere kant met een toevoer 
van brandbaar gas. De buis wordt gevuld met gas, en het gas dat uit de gaten komt wordt 
aangestoken. Wanneer de luidspreker ingeschakeld wordt, verandert de druk in de buis als 
gevolg van de geluidsgolven. Hierdoor worden de vlammen op sommige punten hoger en op 
andere punten lager. Als een constante frequentie wordt gebruikt kan de golflengte bepaald 
worden door deze met een liniaal te meten. 
 

 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luidspreker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte
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7.3 Frequentieregelaar – Thomas Deruyter 

7.3.1 Wat is een frequentieregelaar? 

 
Een frequentieregelaar of frequentieomvormer wordt gebruikt om de frequentie van een 
signaal aan te passen terwijl de spanning mee varieert  maar het koppel behouden blijft. 
 
Frequentieregelaars worden meestal bij driefasige asynchrone motoren gebruikt om de 
snelheid te regelen door de frequentie van het draaiveld te wijzigen. 
 
 

7.3.2 Werking frequentieregelaar 

 
Het hoofdcomponent van de frequentieregelaar is een DC-AC-inverter (chopper). Deze 
component voorziet door middel van het in- en uitschakelen (via een microcontroller)  van 
de voedingsspanning in een frequentie geregeld uitgangssignaal. De gewenste frequentie 
van het uitgangssignaal wordt benaderd doordat de schakelfrequentie (of 
modulatiefrequentie) veel hoger ligt dan de uitgangsfrequentie. Een microcontroller stuurt 
de schakelaars aan, waardoor een pulsbreedte gemoduleerd signaal wordt verkregen. Deze 
uitgangsspanning heeft een kleine afwijking die zeer goed de begin sinusvorm benadert.  
 
De inverter heeft als voedingsspanning een gelijkspanning nodig, hiervoor wordt de 
binnenkomende wisselspanning gelijkgericht in de eenvoudigste vorm via eendiodebrug. 
 
Frequentieregelaars worden aangestuurd door de gewenste koppel, snelheid of positie die 
als opdracht aan de microcontroller worden meegegeven. Deze microcontroller stuurt nu de 
inverter (meestal IGBT's) aan zodat er een bepaalde uitgangsspanning met een bepaalde 
frequentie gevormd wordt. (Wikipedia . Geraadpleegd op 5 mei 2012 op het World Wide 
Web: http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieregelaar#Werking ) 
 

 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkstroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselstroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thyristor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkspanning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselspanning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkrichter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diodebrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/IGBT
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7.3.3 Altivar 16 

 
Wij hebben de frequentieregelaar gebruikt om de frequentie te kunnen regelen, om zo de 
snelheid van de blaasbalg te regelen. We dienden met alle veiligheidsvoorschriften rekening 
te houden. We moesten bijvoorbeeld een ijzeren afdekplaatje plaatsen om de staal 
omvlochten kabel tussen de motor en de frequentieregelaar aan te bevestiging. Dit plaatje 
was bevestigd aan de massa, en dient om de hoogfrequente signalen die door de 
frequentieregelaar gegenereerd worden af te leiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.3.3.1 Technische specificaties frequentieregelaar 

 
Op de volgende pagina zult u de technische specificaties van de gebruikte frequentieregelaar 
kunnen bekijken:  
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GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 117 

 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 118 

7.4 Besturen van het orgel – Ben Kinds 

 
Zie GIP-boek 4.4 Besturen van het orgel. 
(Behalve 4.4.5 Vaststellingen) 
 
 

7.5 Hoe kunnen we de geluidssnelheid in een fluïdum bepalen – Jolly 

Mahieu 

7.5.1 Wat willen we precies bepalen 

 
De snelheid van het geluid doorheen een stof, is de snelheid waarmee een kleine 
drukverandering zich doorheen een stof voortplant, hierbij bepalen we de geluidssnelheid in 
lucht. We bepalen dit via een theoretische afleiding en via een zelf samengestelde proef die 
gemakkelijk te herhalen is. 
 
 

7.5.2 Theoretische bepaling 

 
We beschouwen een leiding met constante doorsnede gevuld met een fluïdum ( bv. Lucht) in 
evenwichtstoestand (p,ρ,T). Nu veronderstellen we dat in de leiding een zuiger beweegt met 
  tegenover het fluïdum. Ten gevolge van deze beweging zal zich in het fluïdum een 
drukgolf in de richting van de as van de leiding voortplanten. 
De druk in het fluïdum dat reeds verstoord werd, wordt      en de soortelijke massa 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   absoluut       relatief 
 
Tussen zuiger en drukgolf is de snelheid van de fluïdum deeltjes gelijk aan   . Verder op is 
het fluïdum nog steeds in rust. De snelheid C van de drukgolf is de geluidssnelheid als de 
drukverstoring    oneindig klein is. Wrijving en energietransport (warmte) doorheen het 
golffront worden verwaarloosd met andere woorden we veronderstellen dat de toestand 
verandering adiabatisch is. 
 
 
 
 

 dv  

 ρ + dρ  

 p + dp 

P 

ρ 

C dv  C 

p + dp

C - dv 
ρ+ dρ 

P 

   C 

ρ 
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1) Door toepassing van de continuïteitsregel van Castelli op het controlevolume dat met 
het drukfront mee beweegt vindt men 
 

min = muit  met A = cte 
 
                 
 
                                   
 
            (1) 
 
 

2) Door toepassing van de energievergelijking voor een open systeem vinden we: 
5de jaar:                
                 
            
                                                                                         
                                                                                                    
                                                                             
                
                                                                                                   
              

 
   (        )    

                   

 
 

 

 
(        )    
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Uit                  (1)  vinden we 
 

    
  

 
 

 
Vullen we dit in uitdrukking (2) dan volgt: 
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3) Uitwerken van 
  

  
 (relatie ρ en p) 
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  √      
 

 

7.5.2.1 Voorbeeld 

 
Geg: R= 287 J/kg.K 

bij t = 0 of T = 273 K 
Gev: de geluidssnelheid of c 
Opl:  

  √      

  √              
            
 
 

7.5.3 Praktische bepaling 

7.5.3.1 Doel 

 
We willen de geluidssnelheid meten in een klaslokaal via een proef die we op school kunnen 
uitvoeren en die gemakkelijk herhaald kan worden. 
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7.5.3.2 Benodigdheden 

 

 Een geheugenoscilloscoop ( en laptop) 

 Snoeren 

 Klemmen 

 kabels 

 2 subwoofers (bezorgd door Pieterjan Pertz) 

 2 lange smalle houten planken 
 
 

7.5.4 Meetopstelling 1 

7.5.4.1 Schema 

 
   Geheugenoscilloscoop 
 
     PC 
Geluidsbron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.4.2 Bespreking 

 
We sluiten de geheugenoscilloscoop aan op de pc en we schakelen de 2 subwoofers 
(bezorgd door Pieterjan Pertz) aan elkaar zodat we met 1 kanaal kunnen werken, en dus 
maar 1 sinusgolf moeten bestuderen. 
We laten een knal horen door twee planken tegen elkaar te slaan en zo bootsen we een 
impuls na  (een plotse drukgolf). Op het scherm zien we dat het sinusbeeld verandert en dat 
er een plotse drukverandering plaatsvindt. Maar omdat het triloppervlak van de subwoofer 
niet onmiddellijk stopt met trillen en dus natrilt, kunnen we geen onderscheid maken tussen 
het 1ste impuls die op de 1ste box een trilling veroorzaakt (degene die het dichts bij de 
geluidsbron staat) en het 2de impuls die op de 2de  box. Dus is deze opstelling nutteloos om 
de geluidssnelheid te meten.   
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7.5.4.3 Meetopstelling 2 

 
We leerden uit de 1ste meetopstelling dat doordat het triloppervlak van de subwoofer natrilt 
we via 2 kanalen moeten werken op de geheugenoscilloscoop. Channel 1 gebruiken we voor 
de woofer die het dichts bij de geluidsbron geplaatst is, Channel 2 voor de 2de die op 10m 
staat. 
We stellen het programma van de oscilloscoop zo in dat we de 2 ingangssignalen op 1 
scherm kunnen aflezen zodat we het verschil tussen de tijdstippen van de drukverandering 
gemakkelijk kunnen aflezen. 
 
 

7.5.4.4 Schema 

 

   Geheugenoscilloscoop 

 

 

PC 

          Geluidsbron 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4.5 Oscilloscoopbeeld 

 
 

 

 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 123 

7.5.4.6 Bespreking 

 
Doordat we nu met 2 verschillende signalen werken kunnen we duidelijk het begin van beide 
signalen waarnemen. We bepalen het tijdsverschil en vervolgen berekenen we de afstand 
tussen de 2 boxen via de formule die we theoretisch hebben afgeleid om de geluidsnelheid 
berekenen. 
 
 

7.5.5 Controle 

 
Theoretisch hebben we de formule van geluidsnelheid afgeleid en nu gaan we die praktisch 
toepassen. 
 
Geg: Channel 1 ontvangt na 224 ms een signaal 
         Channel 2 ontvangt na 303,8 ms 
  => Channel 2 – Channel 1 = 19.2 ms 
 

              
       

    
 

  
  

       
 

 
            

 
 

7.5.6 Besluit 

 
Theoretisch hebben we een formule afgeleid waarmee we de geluidssnelheid kunnen 
berekenen. Die hebben we in de praktijk bevestigd door een meting uit te voeren waarvan 
we de afstand tussen 2 punten wisten en de tijd die het geluid nodig had om van het ene 
punt naar het andere punt te gaan. Dus konden we deze waarden in de formule invullen en 
bekwamen we de geluidssnelheid in lucht, de uitkomst werd ongeveer bevestigt door de 
waarden die we op internet en in lesboeken kunnen terugvinden. Het is niet heel 
nauwkeurig omdat we op school geen nauwkeurige apparatuur bezitten. 
 
  



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 124 

7.6 De liftmotor – Jonathan Mortreu 

 
Zie GIP-boek 4.3.3 Elektrische motor 
 
 

7.6.1 Rendement van de motor 

 
Het rendement van een universele motor is ongeveer 80% wat niet zo hoog is . 
Dit komt omdat we wervelstroomverliezen hebben in de stator. Meer bepaald in de 
poolkern en poolschoen. Deze worden wel beperkt door de kern en schoen te lamelleren, 
maar dit is niet voldoende om alle wervelstroomverliezen weg te halen. 
 
 
(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselstroomseriemotor) 
 
 

7.7 Elektromagneetsterkte – Pieterjan Pertz 

 
Zie GIP-boek 5.3 Elektromagneetsterkte. 
 
 

7.8 Rendement – Jens Rommelaere 

7.8.1 Arbeidsvergelijking: 

 
De formule van de arbeidsvergelijking van werktuigen onder haar eenvoudigste gedaante: 
A = AN + AW 

 Toegevoegde arbeid A: De arbeid verricht door krachten die werktuig in beweging 
brengen/houden. 

 Nuttige arbeid AN: De arbeid afgestaan door het werktuig aan de nuttige weerstand. 

 Wrijvingsarbeid AW: Elk werktuig heeft weerstandskrachten voortkomend uit de 
wrijving. 

 
 

7.8.2 Algemeen: 

 
Algemeen kun je zeggen dat het rendement ŋ van een werktuig dan de verhouding van de 
nuttige arbeid AN tot de toegevoegde arbeid A is. 
 

ŋ = AN/A 
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7.8.3 Rendement voor een werktuig: 

 
Het rendement voor eenvoudige werktuigen is gemakkelijk te bepalen omdat de 
wrijvingsarbeid hiervoor gemakkelijk te berekenen is. Dus met de nuttige arbeid kan je dan 
het rendement berekenen. 
 
Voor moeilijkere werktuigen moet je het rendement proefondervindelijk bepalen tenzij die 
bij het werktuig gegeven is. 
 
 

7.8.4 Rendement voor een reeks werktuigen: 

 
Wanneer een reeks werktuigen in rij geschakeld een zekere arbeid moet overbrengen, is het 
totale rendement het product van hun afzonderlijke rendement. Dit is bv van toepassing bij 
het liftsysteem. 
 
 

7.8.4.1 De universele motor: 

 
Het rendement van een universele motor is ongeveer 80% wat niet zo hoog is. 
Dit komt omdat we wervelstroomverliezen hebben in de stator. Meer bepaald in de 
poolkern en poolschoen. Deze worden wel beperkt door de kern en schoen te lamelleren 
maar dit is niet voldoende om alle wervelstroomverliezen weg te halen. 
 
 

7.8.4.2 De reductor: 

 
De reductor waar een wormwormwiel inzit kun je opnieuw indelen in 3 onderdelen met elk 
hun rendement. 
 

1) Het rendement van de wormas ≈ 92% 
2) Het rendement van de wormwielas ≈ 94% 
3) Het rendement van de overbrenging worm-wormwiel ≈ 70% 

 
 ŋreductor = ŋwormas x ŋwormwielas x ŋoverbrenging 

ŋreductor = 61% 
 
 
Een wormwormwiel overbrenging heeft een laag rendement (meestal ongeveer 50%). Bij de 
duurdere industriële wormoverbrengingen kan het rendement echter hoger dan 95% zijn. 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rendement_%28energie%29
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7.8.4.3 De schroefdommekracht of vijzel: 

 
Deze dient om de luchtladen waar de orgelpijpen opstaan omhoog of naar omlaag te 
bewegen. Op een vierkante schroefdraad zit een moer die op zijn beurt de last draagt. Door 
de stang waar de vierkante schroefdraad opzit te doen draaien kan men de last doen stijgen 
of dalen naar gelang de draaizin van de stang. 
 
Het rendement hiervan is zeer klein en ligt meestal tussen 0,25 en 0,35. Het toestel is ook 
zelfremmend. 
 
 

    
    

         
   met α = de spoedhoek van de vierkante schroefdraad 

   φ = de dynamische wrijvingscoëfficiënt 
 
 
 
*  φ is in dit geval ijzer op ijzer en hiervoor is de dynamische 
  wrijvingscoëfficiënt terug te vinden in tabellen. φ = 0,57 
 
 
*  α kun je gemakkelijk berekenen uit de volgende figuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   

   
 

         
 
Dus: 
 

    
    

         
 

 

    
         

                 
 

 
             

 
 

S=7mm 

α 

Omtrek van de as: 2π.R=25π 
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7.8.4.4 Het liftsysteem: 

 
Het rendement van het liftsysteem is dus: 
 
ŋtotaal = ŋmotor x ŋreductor x ŋvijzel 
ŋtotaal = 0,80 x 0,61 x 0,90 
ŋtotaal = 0,43 = 43% 
 
 Het totale rendement van het liftsysteem is dus 43%. 
 
 

7.9 Asbelasting v/h liftsysteem – Stefaan Sys 

 
Zie GIP-boek 4.3 Het liftsysteem 
 
 

7.10 KA-Motor of kortsluitmotor – Adriaan Vande Walle 

7.10.1 Samenstelling 

 
- Rotor (= ronddraaiend deel) heeft op de as groot aantal stalen plaatjes 

samengevoegd tot een cilinder. 
- In de plaatjes waarin vooraf gleuven of gaten in werden geponst, zijn koperen of 

aluminiumstaven aangebracht die aan de uiteinden langs weerszijden aan koperen of 
aluminiumringen verbonden zijn, kortsluitringen --> kortsluitanker. 

- Kooirotor omdat de staven met beide ringen een kooi vormen. 
- Elektrische rotorketen omsloten door een geheel van gelamelleerde rotorplaatjes. 
- Stator = vaststaand deel  
- 3 identieke koperen wikkelingen 120° verschoven. 

 
 

7.10.2 Klemmenbord 

 
- Zes uiteinden van de statorwikkelingen in ster of driehoek. 
- Keuze van de schakeling - kenplaatgegevens 

    - netspanning 
 
 

7.10.3 Werking 

 
- 3-fasespanning aan statorwikkeling magnetisch draaiveld 

- Rotatiefrequentie n = 
 

 
 (frequentie / aantal polenparen) 
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- De veldlijnen van het draaiveld snijden de bovenste rotorstaaf  over de staaf 
ontstaat een gegenereerde spanning E, 
zin met rechterhand regel: 
 
 

 
 
 
 

V = zin van de relatieve snelheid 
van de rotorstaaf t.o.v. het 
veld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De kortsluitringen sluiten de rotorstaven kort, I 
I van     -  +  in de bron (=rotorstaaf) 

  +  -  In verbruiker (=kortsluitringen) 
 

- Op de stroom voerende rotorstaaf werkt een Lorentzkracht, 
zin met linkerhandregel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B (veldlijnen uit noordpool) 

E 

v 

 

 

 

 

 

F 

B 

F 
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- T = F.d   
De resulterende Lorenzkracht doet de rotor draaien in de zin van het draaiveld. 

 
- Als de rotor met dezelfde rotorfrequentie zou draaien zoals het draaiveld dan snijden 

de rotorgeleiders geen veldlijnen meer van het draaiveld. In de rotorgeleiders wordt 
dan geen EMK meer geïnduceerd.  Er zullen geen inductiestromen meer vloeien en 
bijgevolg zullen er geen lorentzkrachten meer werken op de rotorgeleider. De 
rotatiefrequentie zal dus afnemen. 

 
- Besluit: 

Omdat de rotor niet synchroon loopt met het statordraaiveld spreken we van 
asynchrone motor. 

 
 

7.10.3.1 Schematische voorstelling werking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draaizin van het veld 

N 

S 

E 

E 

- 

+ 

- 

+ 
I 

I 
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7.10.4 Aanpassing aan de belasting 

 
Weerstandskoppel Tw neemt toe  Rotatiefrequentie nr vermindert E neemt toe  
 I neemt toe  koppel stijgt. 
 
Als een asynchrone motor meer belast wordt neemt nr af en neemt T toe. 
 
 

7.10.5 Omkeren van de draai zin van de motor 

 
2 lijnen van plaats wisselen. 
 
 

7.10.6 De slip 

 
De rotor draait minder snel dan de fluxvector: nr<ns 

 
De rotor slipt als het ware t.o.v. het statordraaiveld. 
 
Rotatiefrequentieverlies = ns – nr 

 

Slip s = 
      

  
 ( s in % = 

      

  
  00) 

 
Bij nul last is de rotatiefrequentie van de rotor slechts iets kleiner dan die van het draaiveld 
 s is klein 
 
Belasting stijgt  s vergroot en rotorrotatiefrequetie daalt. 
 
S van een volledige belaste motor bedraagt 3 à 5 % 
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7.10.7 Karakteristieken 

7.10.7.1 Koppel-rotatiefequentiekarakteristiek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. De motor wordt gestart, de rotor vertrekt uit rusttoestand( nr=0) 

- slip max 
- aanzetkoppel T is klein 

B. Kipkoppel: als 80% van de rotatiefrequentie ns bereikt is, ontwikkeld de motor zijn 
maximaal koppel 

C. Bij nominale belasting: de motor bereikt zijn nominale rotatiefrequentie, deze 
bedraagt ongeveer 96% van ns. 
Bij de nominale rotatiefrequentie nnom ontwikkelt de motor zijn nominaal koppel, T 
nom. 

D. Bij nul last is de rotatiefrequentie iets groter dan bij de nominale belasting en bijna 
gelijk aan de rotatiefrequentie van het draaiveld. 

E. Ns=nr, er is geen koppel, de motor vertraagt 
F. Het minimum koppel: deze knik is niet altijd aanwezig, afhankelijk van de constructie 

van de rotor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A 

 

F 

B 

C 

D 

E 

Tnom 

n nom 

 Tmax 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 132 

7.10.7.2 Rendementskarakteristiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.7.3 Rotatiefrequentie-koppelkarakteristiek 
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ɳmax 
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7.10.7.4 Vermogen en rendement 

 
Pn = pt-pv  met pn = nuttig vermogen 
 
           Pt = toegevoerd vermogen 
 
           Pv = vermogen verliezen -wervelstroom en hysteresis verliezen 
       -Pmech ( wrijving)   
       -Joule verliezen in rotor en stator 

ɳ=
  

  
 

 
Pt=√3.Ul.Il.cosϕ 
 
Pn=Tω    
     =2π.Nr.T 
 
Nr=(1-s).ns 

=(1-s).
 

 
  vroeger was de frequentie het probleem van de KA, is nu opgelost door 

gebruik van een frequentie omvormer. 
 
 

7.11 ARKey - Daan Vandewalle 

 
Zie GIP-boek 5.7 Evolutie van het ontwerp van de ARKey 
(niet de subpuntjes 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3,…). 
 
  

 
 

 

Pn 

Pt 
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7.12 Werking van een transformator – Jochen Van Steelant 

 
Het orgel en de ARKey moeten voorzien 
worden van stroom, maar om deze 
stroom te voorzien hebben we een 
transformator nodig die de juiste 
spanning en stroom levert. Het orgel was 
al uitgerust met een transformator die we 
ook gebruiken om de ARKey te voorzien. 
Hoe een transformator werkt zal nu kort 
uitgelegd worden. 
 
Een transformator werkt enkel op 
wisselspanning, dit komt omdat je een 
magnetisch veld nodig hebt die steeds 
verandert van toestand en dit kan 
gemakkelijk bereikt worden met wisselspanning. Door dubbele inductie is het mogelijk een 
spanning op te wekken in een secundaire spoel die reageert op het magnetisch veld die 
opgewekt wordt door de primaire spoel.  
 
Voor een ideale spoel geld 

volgende formule: 
  

  
 

  

  
    (N = 

aantal windingen) 
Dit kan in werkelijkheid natuurlijk 
niet. Men moet rekening houden 
met verschillende soorten 
verliezen die ervoor zorgen dan 
de spanning over de secundaire 
spoel kleiner wordt. 
Deze verliezen worden veroorzaakt door ten eerste warmteproductie die ontstaat door de 
weerstand van de spoelen omdat koper kleine weerstand bezit en in grote hoeveelheid 
gebruikt wordt. Een tweede oorzaak is het magnetisch verlies die vooral bestaat uit 
wervelstromen en hysteresisverlies, dit is de energie die nodig is om het remanent 
magnetisme in de kern weg te werken wanneer het veld van richting verandert.  
 
Dit was het eerste deel van een transformator. Om een transformator te maken die 
gelijkstroom levert moet je eerst gelijkrichten. We doen dit door middel van een 
bruggelijkrichter die in tegenstelling tot een gewone diode alles positief (of negatief) maakt 
zodat er niets verloren gaat. Om de spanning nu constant te maken maken we gebruik van 
een condensator. Deze zal opladen in de piekmomenten en ontladen voorbij de piek. We 
moeten echter wel een condensator nemen waarvan de capaciteit groot genoeg is, want als 
we stroom gaan vragen zal de condensator sneller ontladen en zullen er weer rimpels 
ontstaan in onze spanning. Dus hoe meer stroom je vraagt hoe groter de capaciteit van de 
condensator moet zijn.  
 
Verder beveiligen we onze transformator ook tegen overbelasting door middel van 
smeltveiligheden zodat er geen componenten stukgaan.  
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7.13 Fourieranalyse – Michiel Vanwelsenaere 

7.13.1 Inleiding 

 
Het idee van de Fourier-analyse is dat iedere wiskundige functie ontleed 
kan worden als een som van sinus - en cosinusfuncties. Ondanks aanvankelijke 
reserves van Fourier's tijdsgenoten sloeg het aan, en de Fourier-analyse is nu 
een van de basisgereedschappen voor wiskundigen, natuurkundigen en andere 
analyserende wetenschappers. De techniek wordt toegepast in de muziekleer, de 
signaalanalyse, de kwantummechanica en bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen, 
om een paar voorbeelden te noemen. De Fourier-analyse is tegenwoordig zo 
gewoon geworden, dat gebruik ervan vaak niet meer als toepassing opgemerkt 
wordt, net zomin als een nieuw model auto aangeprezen wordt als de laatste 
toepassing van het wiel. 
 
 

7.13.2 Ontstaan Fourier-reeks 

 
Voor Fourier zich aan de wiskunde wijdde was de reeks al bekend. Maar de al bekende 
reeksen zoals de trigonometrische reeks hadden beperkingen. De trigonometrische reeks 
geld bv maar in het interval ]-π,π[. Een nieuw type reeksontwikkeling dat deze nadelen 
opvangt, dringt zich dus op. De Fransman Joseph Fourier toonde aan dat elke -  functie 
die enkel sprongdiscontinuïteiten bezit, kan worden voorgesteld als reekssom van een reeks 
van sinus- en cosinusfuncties. Van dan af waren de fourierreeksen geboren en werden ze 
met succes aangewend voor het analyseren van o.a. periodieke functies die optreden bij 
radiosignalen, wisselstromen, warmtegeleidingsproblemen en vele andere vraagstukken. 
 
 

7.13.3 Basisbegrippen 

 
Fourier kwam tot de bevinding dat elke -  functie kan als volgt worden voorgesteld: 

 
  
 met termen 

    

      

    

voor elke n  0 

met ω= 
 л

𝑇
 



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 136 

7.13.4 Toepassingsgebieden reeksen van Fourier 

 
Fourieranalyse wordt toegepast in vrijwel alle domeinen van de techniek: mechanica, 
elektronica, digitale signaalbewerking, enz. Opmerkelijk is misschien dat fourieranalyse 
evengoed gebruikt kan worden voor de bestudering van signalen als van systemen (op 
voorwaarde dat die systemen lineair zijn en tijd-invariant). 
 
 

7.13.4.1  Wiskunde 

 
De wiskundige basis voor de fourieranalyse is de studie van topologische vectorruimten, ook 
bekend als functionaalanalyse. De ontwikkeling van een functie als een reeks of integraal 
wordt daar geïnterpreteerd als het schrijven van een vector in termen van een orthonormale 
basis van een Hilbertruimte. 
 
 

7.13.4.2  Natuurkunde 

 
Binnen de natuurkunde kan de fourieranalyse helpen de partiële differentiaalvergelijkingen 
die horen bij diffusie en golven op te lossen. Ook in de kwantummechanica is het belangrijk, 
in verband met de Schrödingervergelijking. Binnen de astrofysica is fourieranalyse een 
belangrijk instrument bij astroseismologisch onderzoek. 
 
 

7.13.4.3  Elektronica 

 
Wie in de elektronica eender welke niet-triviale toepassing van wisselstroom bestudeert, 
kan moeilijk om fourieranalyse heen. Met fourieranalyse kan men een periodiek elektrisch of 
elektromagnetisch signaal (een sinusgolf, driehoeksgolf, blokgolf, enz.) beschrijven als een 
(oneindige) som van (harmonische) cosinusgolven met elk een frequentie gelijk aan een 
geheel veelvoud van de frequentie van het oorspronkelijke signaal (de grondfrequentie) en 
een eigen amplitude c en fase . Een willekeurig signaal met periode T kan beschouwd 
worden als een signaal dat bestaat uit een grondtoon met een in principe oneindig aantal 
harmonischen (boventonen). 
 
 

7.13.4.4  Akoestiek 

 
Twee muziekinstrumenten die een toon van dezelfde hoogte voortbrengen, klinken toch 
verschillend. De verschillende klank vindt zijn oorzaak in de verschillende opbouw van de 
toon. De instrumenten brengen niet alleen de verlangde zuiver sinusvormige grondtoon 
voort, maar ook een reeks van boventonen, verschillend voor beide instrumenten. De 
voortgebrachte toon is een periodiek signaal en de reeks van grondtoon met boventonen 
het spectrum (de fourieranalyse) van de toon. 
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7.13.4.5  Geluid en beeld 

 
Met betrekking tot geluid volgt uit een fourieranalyse dat elke toon (een periodiek 
verschijnsel) is opgebouwd beschouwd uit een (al dan niet aanwezige) grondtoon en 
boventonen. De onderlinge verhoudingen bepalen de klankkleur, waarvan gebruikgemaakt 
wordt bij additieve synthese. In het oor wordt op het basilair membraan eveneens een soort 
spectraalanalyse uitgevoerd. 
 
Bij beeldbewerking gebruikt men tweedimensionale fourieranalyse en -synthese. Hierbij 
wordt er gewerkt met functies en van 2 variabelen, en wordt er simultaan in twee richtingen 
geïntegreerd of gesommeerd (bij de DFT). 
 
 

7.13.5 Voorbeeld Fourier-ontbinding 

 
De hieronder geschetste (discontinue) functie kan opgebouwd worden als som van oneindig 
veel sinusvormige termen, met perioden die een geheel deel van de basisperiode zijn. Om 
de opbouw van deze reeks te zien, die zelf uit continue sinussen bestaat, maar deze 
discontinue functie benadert, bekijken we een eindig aantal termen, en wel: 1 term, 3 
termen, 10, 50 en 150 termen. Bemerk, dat de opgebouwde reeks doorschiet aan de 
discontinuïteiten: dit is het verschijnsel van Gibbs. 
 

 

 

 

 

 

Origineel  1 term  3 termen 

     

 

 

 

 

 
10 termen  50 termen  150 termen 
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7.13.6 Uitgewerkt voorbeeld: de eenzijdige gelijkrichter 

 
De functie ƒ van de eenzijdige gelijkrichter gedefinieerd is als volgt:  
 

 
 
met periode T=2л 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

7.13.6.1  Berekenen a0/2 

 

   

-π 0 π 2

π 

3

π 

4

π 

5

π 

0,5 

1 

het integratieinterval mag willekeurig gekozen worden zolang deze 
maar één volledige periode bevat. In dit voorbeeld nemen we  [-π,π] al 
integratieinterval. Aangezien de periode T gelijk is aan 2 π is: 

    ω= 
 л

𝑇
 = 

 л

 л
 = 1 
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7.13.6.2  Berekenen an 
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7.13.6.3  Berekenen bn 

 

7.13.6.4  Bekomen fourierreeks 
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7.13.1 Besluit 

 
In mijn ogen kan de fourieranalyse simpelweg beschreven worden als volgt: het schrijven 
van een willekeurige functie ƒ met behulp van een som van sinussen en cosinussen (som in 
de betekenis van een reeks). 
 
 

7.13.2 Dankwoordje, bronvermelding 

 
Voor het maken van mijn verslag moet ik mevrouw De Laere van harte bedanken om mij 
haar cursus ter beschikking te stellen. Deze en Wikipedia zijn mijn voornaamste bronnen 
geweest voor het samenstellen van dit verslag. Ik wil ook graag de heer Verhaeghe van harte 
bedanken voor z'n aanzet naar dit onderwerp. 
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7.14 Programma K8000 – Thijs Vermeersch 

7.14.1 Wat is de K8000? 

 
De K8000 wordt gebruikt om de ventielen van de orgelbuizen te bedienen. Het is een 
computer interface kaart waarmee we via een computer, na versterking, elektromagneten 
kunnen schakelen. Meer uitleg over de K8000 wordt gegeven door Ben Kinds. 
De K8000 kan eenvoudig bestuurd worden met verschillende programmeerprogramma’s 
zoals Turbo Pascal, Qbasic, Visual Basic, Delphi, C++. 
De interface kaart wordt via een printerpoort aangesloten op de computer (zie afbeelding). 
 

 
 
 
Zie GIP-boek 4.6 Programma aansturing. 
 

7.14.2 Programma 

 
In het programma wordt dit als volgt gerealiseerd. Hier wordt er verteld wat er moet 
gebeuren als er een toets wordt ingedrukt of losgelaten, dit is op dezelfde manier zoals we in 
“Algemeen aansturen via het toetsenbord” besproken hebben. Er wordt alleen extra 
gecontroleerd als het de bedoeling is dat er via het toetsenbord gespeeld wordt. 
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In een structogram ziet dit er zo uit. 
 

  
 
 
Vervolgens begint de volgende procedure hetzelfde als in “Algemeen aansturen via het 
toetsenbord”, maar er verandert wel het een en het ander. 
We beginnen ook met de toets om te zetten in een noot. Een toets die geen noot voorstelt 
krijgt opnieuw noot 0. Daarna wordt de data samengesteld zoals in “Data over het internet” 
werd uitgelegd. Nu wordt er gecontroleerd als er iets moet gebeuren, als de noot 0 is of de 
data is hetzelfde als de vorige data moet er niets veranderen. In het andere geval moet de 
data verzonden worden over het internet. 
In principe is dit genoeg, maar om het programma visueel te maken, wordt de toets die 
gespeeld wordt op het virtueel toetsenbord aangeduid. Als de staat 1 is, dan moet die toets 
gemarkeerd worden, als de staat 0 is, moet de noot niet meer gemarkeerd worden. 
Alleen mogen we niet vergeten deze data de vorige data maken. 
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In een structogram ziet dit er zo uit. 
 

 
 
De data wordt verzonden in een andere procedure. Het enige gegeven dat deze procedure 
nodig heeft is de data. De manier om de data te verzenden is uit een chatprogramma 
gehaald. Er wordt eerst gecontroleerd of er verbinding is, anders kan je niets verzenden, en 
vervolgens wordt de data verzonden. 
 

 
 
 

7.14.3 Server 

 
De gegevens van het internet worden ontvangen door de server. 
In de eerste procedure wordt de data ontvangen. Er zijn maar twee regeltjes van belang voor 
ons. In “tcpConnectie.GetData Ontvangen” wordt de data ontvangen, maar krijgt niet de 
naam data. Het noemt “Ontvangen”. In “uitgangsturen (Ontvangen)” wordt er gezegd dat 
we naar de procedure “uitgangssturen” moeten gaat met de gegeven “Ontvangen”. 
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In deze procedure worden de orgelbuizen aangestuurd. Het gegeven noemt hier “data”. De 
data wordt gedecodeerd zoals in “Data over het internet” werd aangetoond. Met 
SetIOchannel wordt een uitgang logisch hoog gemaakt en speelt er een noot, met 
ClearIOchannel wordt een uitgang logisch laag gemaakt en stop een noot met spelen. 
 

 
 
 

7.15 Toon - Wouter Wittesaele 

7.15.1 Toon 

 
Een toon wordt bepaald door de frequentie van de trilling door de geluidsbron. Tonen met 
een heel hoge geluidsdruk worden minder hard waargenomen. Dit komt onder andere door 
een spiertje in het oor dat reflexmatig de gevoeligheid van het oor aanpast als er harde 
geluiden optreden. Toonsterkte wordt gelijk gesteld aan de trillingssterkte per sec 
(vermogen) per oppervlakte      ⁄   met intensiteit {I} in W/m2. 
 
 

7.15.2 Intensiteit 

 
De waargenomen toename van de geluidsintensiteit door het oor is recht evenredig met de 
logaritme van de uitgezonden intensiteit met het intensiteitsniveau  {L} in W/m2 
L = log     ⁄   in Bel  
L = 10log    ⁄   in dBel  
Met I0 = referentie intensiteit bij overeenkomst gelijk aan 10-12 W/m2 wat overeenstemt met 
de gehoordrempel. 
Het hoorgebied van het menselijk oor ligt tussen 0 en 120 dB variërend van mens tot mens. 
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De luidheid 20 dB komt overeen met een intensiteit van 10-10 W/m²  
Bij 1000 Hz is 20 dB hoorbaar, bij 100 Hz niet meer 
Daarom onderscheiden we een nieuwe eenheid: “Foon” 
1000Hz komt overeen met 50 foon = 50 dB 
 

7.15.3 Foon of phon 

 
Twee geluiden die met verschillende frequentie die voor het oor even sterk klinken hebben 
hetzelfde aantal fonen. 
Tonen met een heel hoge geluidsdruk worden minder hard waargenomen. Dit komt onder 
andere door een spiertje in het oor dat reflexmatig de gevoeligheid van het oor aanpast als 
er harde geluiden optreden.  
 
 

7.15.4 In betrekking met het gehooroppervlak 

 
Een geluidsbron zendt golffronten uit. Golffronten zijn afhankelijk van de middenstof en 
bewegen volgens een sfeer. De intensiteit is omgekeerd evenredig met de oppervlakte. 
Oppervlakte sfeer is 4πR2 
 
Vb. je staat op 3m/6m van een orgelpijp met een geluidsvermogen van 0,1W  
De toonsterkte I is dan 8,8x10-4/2,2x10-4 W/m2 
De geluidsintensiteit L is dan 89,46dB/83,44dB 
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8 Bijlage 

8.1 Labo: Meting op orgelbuizen 
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8.1 Rotero (RT 12x12) 
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8.2 Mailverkeer 

 

Het bestellen van de elektromagneten: 

 

Verzonden: 

 
Geachte, 

  

We zitten in ons 6de jaar industriële wetenschappen van het VTI Torhout. 

We maken een elektronisch toestel om een pianoklavier te bespelen. 

Voor dit systeem zouden we elektromagneten gebruiken. We hebben op 

jullie site enkele elektromagneten gevonden die in dit project zouden passen. 

  

Zouden wij de prijs mogen kennen van volgende type elektromagneten: 

  

1) 5U7 

  

2) 609 

  

3) 828 

  

Het zou ongeveer gaan om 40 stuks. 

  

Dank bij voorbaat, 

  

MVG, 

  

6IW 

 

Ontvangen: 
Beste Jens, 
 
 
De magneten die jullie aanvragen zijn niet verkrijgbaar in kleine aantallen. Ze worden in USA op 
bestelling geproduceerd, minimum 500 stuks. 
In bijlage data sheet van magneten die we kunnen voorstellen. 
Als daar types bij zijn die jullie denken te kunnen gebruiken kunnen we die aanbieden. 
Laat je me even weten welke types we moeten aanbieden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul Tonet 
 
 
 
Product manager 
Rotero Belgium  
015/45.18.47 
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(Bijlagen: 312  ,  MGBP010   ,    R-P16x16uk   ,    RT12 x 12 ) 

 

 

Verzonden: 

Hallo 
 
 
Wij hebben de toelating van school om een bestelling te plaatsen. 
Het zou om het type R16 x 16 - Pull of het type RT12 X 12 - Pull gaan. 
Hoeveel zou de totale prijs bedragen voor een aantal van 40 met de verzendingskosten er bij? Van beide types. 
Want wij moeten ons helaas aan een budget houden die de school ons oplegt. Daarom zouden wij graag 
de prijs zo laag mogelijk houden omwille van de overige kosten aan het systeem. 
Bij een schappelijke prijs zouden misschien een aantal van 68 bestellen i.p.v. 40. 
 
 
Vriendelijke groeten Jens 

Ontvangen: 

 
Beste Jens, 
  
Kan je nog volgende info geven, zodat we de juiste versie aanbieden: 

-          Inschakelduur? b.v. 100%, 25%, 10%? 
-          Spanning: 24V? 
-          Willen jullie een retourveer? 

  
Moet de offerte gemaakt worden aan de school of is gewoon een email aan jou genoeg? 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Tonet 
Product manager 
Rotero Belgium  
015/45.18.47 
 
 

Verzonden: 
 
 
 
Hallo, 
  
  
Het is de bedoeling dat die elektromagneten de toetsen aandrukken, 
dus meestal een impuls (1/10sec), als je dit bedoelt met de inschakelduur. 
De retourveer hebben we ook nodig. 
En de spanning mag 24V zijn. 
De offerte mag naar mij gestuurd worden, 
maar de school zal die later verder behandelen. 
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Vriendelijke groeten Jens 
 
 
 

Ontvangen: 
 
Beste Jens, 
  
Prijzen van 10 – 99 stuks als volgt: 
RT12x12 : 28,64 € 
R16x16: 35 € 
Prijzen af magazijn Mechelen zonder BTW 
Als de factuur aan een onderneming met BTW nr kan gemaakt worden kan BTW gerecupereerd 
worden. 
Transportkost = ca 11 € voor de zending. 
Levertijd: ca 2 weken 
  
Wat betreft inschakelduur: niet alleen de tijd is belangrijk maar ook het aantal cycli per uur. Zie data 
sheet. 
Als jullie genoeg hebben met de kracht bij 100%ED (1° kolom) kan je veiligheidshalve best die nemen, 
die gaat nooit doorbranden. 
Indien niet duidelijk mag je me gerust bellen. Ik ben deze week donderdag namiddag op kantoor. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Paul Tonet 
Product manager 
Rotero Belgium  
015/45.18.47 
 
 

Verzonden: 
 

Dag Paul, 
  
Beterft: bestelling van 40 RT12x12 solenoïdes met terug breng veer voor VTI-Torhout, 
papabrugstraat 8A, 8820 Torhout.  
  
Zoals telefonisch afgesproken volgt begin volgende week het grootboeknummer. 
De school heeft geen BTW-nr (blijkbaar heeft geen enkele school dit). 
  
Met dank  
  
D. Verhaeghe 
 
 
 

Verder werd dit afgehandeld door Mr. Verhaeghe  
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8.3 1-toetsverslag 
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8.4 Informatie IC’s 

8.4.1 4N33 
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8.4.2 PCF8574A 
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8.4.3 TDA8444 
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8.4.4 PCF8591 
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8.4.5 74LS125 
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8.4.6 6N136 
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8.5 Liftsysteem 

8.5.1 Foto’s 

 

 

Reductor  Liftmotor + koppelstuk + spie motor + reductor 
 

 

Liftmotor aan reductor Liftmotor aan reductor met eindeloop- 
 Schakelaars en liftas 
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8.5.2 Tekening liftsysteem 
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8.5.3 Koppelstuk 
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8.5.4 Liftas 
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8.5.5 Spie motor 
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8.5.6 Spie liftas 
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8.6 Logboeken 

8.6.1 Jonas Boone 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 Eerste keer de orgel bestudeerd en bekijken gipboeken 
in klas 

klas   2u   

15/09/2011 Gipvergadering in de les, verdelen groepen klas   1u   

21/09/2011 Gipvergadering in klas per groepje + vorige gips + 
voorbereiding 1e Voorstelling 

klas   2u   

23/09/2011 Materiaal zoeken om proef op orgelbuizen te kunnen 
uitvoeren 

klas   2u   

26/09/2011 voorstelling GIP ARKey + project orgel vergaderzaal   1u   

3/10/2011 Gaatjes boren + bevestiging van de stukken op de 
orgelbuizen 

klas   2u   

6/10/2011 Afwerken van de luchtbak, solderen, 
manometervoorstelling plaatsen => totale 
meetopstellingen  

klas (na 
school) 

  2u   

7/10/2011 Metingen uitvoeren op de orgelbuizen + metingen op 
Excel invoeren en grafiek maken 

klas + thuis   4u   

17/10/2011 verwerken van gegevens van de meeting klas trendlijn van metingen zoeken 2u meetwaarden 

24/10/2011 verslag verder afwerken tekeningen maken van de 
nieuwe orgelbuis + beginnen van de snede te maken in 
de orgelbuis  

klas en thuis de gemeenschappelijke orgelbuis 
is makkelijk te construeren op A4 

3u + 2u verslag meetopstelling 2 en 
nieuwe orgelpijp 

            

  3 weken ziek geweest          



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 208 

18/11/2011 eerste melodie laten spelen met behulp van de 
computer 

school   0,5u   

21/11/2011 nakijken of de frequentie van de orgelbuizen nog 
hetzelfde is nadat het op de windlade van de orgel 
gemonteerd is 

school   2u meetwaarden 

24/11/2011 nakijken of de frequentie van de orgelbuizen nog 
hetzelfde is nadat het op de windlade van de orgel 
gemonteerd is + oplossing zoeken voor langste 
orgelbuizen 

na school nog geen oplossing gevonden voor 
langste orgelbuizen 

2u meetwaarden 

23/12/2011 kleinigheden aan het orgel voltooien zoals bv: deuren 
vastmaken met lechten enz. 

na school   3u   

6/01/2012 windlade gemonteerd op orgel + beginnen met 
orgelbuizen heruitmeten nu ze op het orgel staan 

na school   3u   

16/02/2012 kantelbalken in aluminium frezen en zagen na school beter in hout 2u   

18/02/2012 info zoeken i.v.m. ventilator en samenvatten in word thuis minder te vinden dan verwacht 3u   

23/02/2012 kantelbalken in hout maken en boren want die blijken 
toch beter dan deze in aluminium 

na school zo goed als klaar  2u   

8/03/2012 voorbereiden gip-voortstelling klas   2u persoonlijk werk ventilator 

10/03/2012 voorbereiden gip-voortstelling thuis   2u 

11/03/2012 voorbereiden gip-voortstelling thuis   2u 

12/03/2012 voorbereiden gip-voortstelling klas   2u   

13/03/2012 voorstelling exteren jury van persoonlijk werk: de 
ventilator 

na school   2u   

16/04/2012 maken van steunassen voor kantelblaken na school ze zijn af 2u   

21/04/2012 werken aan tekst gip-boek  thuis   1u   

22/04/2012 werken aan tekst gip-boek thuis   1u   

23/04/2012 monteren en solderen van magneten na school   2u   

24/04/2012 fout zoeken in k-8000 school fout gevonden 2u   
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26/04/2012 werken aan tekst gip-boek thuis   2u   

14/05/2012 werkstuk jojo verder theoretisch afwerken ander 
andere voor schuin vlak berekenen 

thuis   1u   

24/05/2012 voorbereiden opendeur school   2u   

25/05/2012 voorbereiden opendeur school   5u   

      
      

8.6.2 Glenn Castelein 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 Eerste keer de orgel bestudeerd en bekijken gipboeken 
in klas  

klas er staat ons veel werk te wachten 2u   

15/09/2011 Gipvergadering in de les, verdelen groepen klas orgelbuizen vernieuwen ligt me 
wel veel praktische zaken 

1u   

21/09/2011 Gipvergadering in klas per groepje + vorige gips + 
voorbereiding 1e Voorstelling 

klas veel werk om al het materiaal 
bijeen te zoeken alles ligt overal 
rond in school 

2u   

23/09/2011 Materiaal zoeken om proef op orgelbuizen te kunnen 
uitvoeren 

klas   2u   

29/09/2011 Tekenen van de luchtbox voorstelling voor de 
meetopstelling 

na school doorzichtige luchtbox is 
interessant om te weten wat er 
langs binnen gebeurd 

0,5u   

3/10/2011 Gaatjes boren + bevestiging van de stukken op de 
orgelbuizen 

klas bijna klaar met opstellen 
meetproef 

2u   

6/10/2011 Afwerken van de luchtbak, solderen, 
manometervoorstelling plaatsen => totale 
meetopstellingen  

na school volledige meetopstelling 2u   
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7/10/2011 Metingen uitvoeren op de orgelbuizen + metingen op 
Excel invoeren en grafiek maken 

klas + thuis grafiek kan op verschillende wijzen 
uit gewerkt worden 

4u   

8/10/2011 Invoeren van de meetwaarden + grafiek van maken + 
tekenen van de meetopstelling eerste onderdelen 

thuis onderdelen vereenvoudigd 
tekenen anders onbegrijpbaar 
voor iemand van buitenaf 

2u Tekeningen onderdelen 

9/10/2011 Tekenen van de meetopstelling samen zetten van de 
onderdelen 

thuis meetopstelling moeilijk 
samenstellen 

2,75u Tekeningen onderdelen 

14/10/2011 beginnen aan verslag van de meting thuis eerst grootste puntjes uitzetten 1,5u   

15/10/2011 tekeningen van 3D inverteren naar 2D van de 
meetopstelling 

thuis alles kun je zo weergeven op A4 
formaat 

3u Tekeningen onderdelen + verslag 
1 

16/10/2011 opmaak van verslag + verder werken aan verslag thuis beginopmaak opschrijven dat 
iedereen van ons groepje 
hetzelfde gebruikt 

2,5u   

17/10/2011 verwerken van gegevens van de meeting klas trendlijn van metingen zoeken 2u meetwaarden 

21/10/2011 manueel zoeken van de trendlijn van de grafiek thuis benaderende vergelijking door 
oneindig veel keuzes te hebben 

4u   

22/10/2011 afwerken van gegevens van de meeting + verder 
werken verslag 

thuis   3,25u verslag meetopstelling 1 

23/10/2011 zoeken naar de afmetingen van de snede in de 
orgelbuizen 

thuis snede verandert naargelang de 
lengte, diepte en breedte van de 
orgelbuis 

2,75u meetwaarden 

24/10/2011 verslag verder afwerken tekeningen maken van de 
nieuwe orgelbuis + beginnen van de snede te maken in 
de orgelbuis  

klas en thuis de gemeenschappelijke orgelbuis 
is makkelijk te construeren op A4 

3u + 2u verslag meetopstelling 2 en 
nieuwe orgelpijp 

25/10/2011 formules zoeken om in excel in te vullen thuis als je veel keer de zelfde invult 
bekom je bijna de perfecte 
vergelijking uit 

0,5u   
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26/10/2011 formules in exel invullen thuis   2,5u verslag meetopstelling 3 

3/11/2011 orgelbuizen afstellen met de ijzeren plaatjes op de 
meetopstelling + monteren van de orgelbuizen op de 
orgel 

school sommige orgelbuizen hebben een 
nog grotere aanpassing nodig bij 
het uitfrezen + de 
bevestigingsblokjes zijn veel te 
groot van de vorige keer veel 
schaafwerk aan de blokjes 

8u   

6/11/2011 laatste opmaak van de meetopstelling thuis   0,5u   

16/11/2011 schuren van de bevestigingsblokjes + lijmen van de 
bevestigingsblokjes 

na school   4u   

17/11/2011 orgelbuizen op de klankbak plaatsen + eerste noten 
laten spelen 

na school speelt verschillende tonen maar 
zitten toch nog een paar valse 
klanken tussen 

2u   

18/11/2011 eerste melodie laten spelen met behulp van de 
computer 

school   0,5u   

21/11/2011 nakijken of de frequentie van de orgelbuizen nog 
hetzelfde is nadat het op de klankbak van de orgel 
gemonteerd is 

school   2u   

24/11/2011 nakijken of de frequentie van de orgelbuizen nog 
hetzelfde is nadat het op de klankbak van de orgel 
gemonteerd is + oplossing zoeken voor langste 
orgelbuizen 

na school   2u   

25/11/2011 De balgen monteren na school   1,75u   

26/11/2011 labo stuk grotendeels afwerken behalve oplossing van 
laaste 8 orgelbuizen moet nog geplaatst worden 

thuis   2,5u   
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28/11/2011 oplossing zoeken voor de laatste 8 orgelbuizen + 
monteren op de orgel van de balgen  

school misschien is er een gesloten 
orgelbuis van maken een goed 
idee om de orgelbuis beter te 
laten klinken 

2,5u   

5/12/2011 de orgelbuizen afzagen om een gesloten orgelbuis 
ervan te maken 

school   2u   

22/12/2011 opzoeken van info over piano-afmetingen thuis   1,5u   

23/12/2011 beweegbare overbrenging maken voor verbinding 
reductor en motor, omkadering van de orgel 
bevestigen, ventilator bevestigen op de orgel, gegevens 
+ prijs elektromagneet opzoeken 

school   7u tekening as voor in de reductor, 
828+5U7+609+ contact rotero 

5/01/2012 meetopstelling maken voor de voorstelling van de 
ARKey te kunnen realiseren 

school   4u   

6/01/2012 de motor en reductor verbinden en de luchtlade op het 
orgel plaatsen + de extra bekabeling op orgel 
bevestigen rotero heeft geantwoord + mail 
teruggestuurd 

school de gewilde elektromagneten zijn 
veel te duur en het minimum stuks 
te kopen is 500 

3,5u   

7/01/2012 verslag maken van de meetopstelling van de ARKey school   1u voorstelling ARKey verslag 

11/01/2012 verslag afwerken over ARKey thuis   3u voorstelling ARKey verslag 

12/01/2012 de orgelbuizen uittesten en opnieuw afstellen volgens 
de balgen 

school   2u   

19/01/2012 verschillende bedrijven zoeken waar we solenoïdes 
kunnen kopen 

thuis moeilijk om die te vinden omdat je 
meestal meer dan 1000stuks moet 
kopen 

1,75u   

23/01/2012 theoriestuk samenstellen voor de GIPjury thuis   3,25u   

26/01/2012 mail naar rotero om raad te vragen welke 
elektromagneet het best is 

thuis   1,2u   
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28/01/2012 antwoord gekregen + klad ontwerp gemaakt ARKey thuis 1 magneet steekt ver boven de 
anderen uit 

2u   

30/01/2012 eerste conclusie voorgelegd aan de leerkracht + extra 
bijkomende problemen oplossen 

thuis plaats te kort proberen op te 
lossen  

2,75u   

31/01/2012 tekening op pc beginnen thuis   4u eerste weergave 

2/01/2012 hefboom maken + uitwerken en kijken of  school   2,5u   

3/02/2012 hefboom verlengen en kantelas aanpassen kijken over 
er betere manieren zijn 

school klinkt slecht als je de kantelbalk te 
snel laat op en neer gaan 

2u   

4/02/2012 aanpassen van de tekeningen thuis   3u   

  uitwerken aluminium kantelbalken school   1,75u   

16/02/2012 monteren aluminium kantelbalken school niet zo afgewerkt als houten 
kantelbalken 

2,25u   

23/02/2012 houten kantelbalken volledige afgewerkt, bestellen zij- 
en tussenondersteuningen voor kantelassen en 
grondplaat 

school   4u   

24/02/2012 solderen van de condensator+ verder afwerken 
kantelbalken 

school   3u   

28/02/2012 boren van gaatjes in buis voor proef tijdens GIP 
vergadering  

school moeilijk gaatjes te kunnen boren 
van d 1,5mm 

2u   

1/03/2012 Opzoeken theorie frequentie orgelbuis thuis   2u   

2/03/2012 Opzoeken theorie frequentie orgelbuis + onderdelen 
voor de proefopstelling 

school Rubens tube 3,25u   

5/03/2012 gaatjes boren in de buis school   1,25u   

8/03/2012 gaatjes boren in de buis+ frezen van luchttoevoer school   2u   

12/03/2012 proefopstelling samenstellen + eerste tests mislukken school   2u   

13/03/2012 tests uitvoeren met de golven in de Rubens tube school   4u   

30/03/2012 afwerken tussenstukken en grondplaat ARKey school   3u   

6/04/2012 afspraken voor het begin van het gip-boek school   3,75u   
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9/04/2012 maken van de chronologische volgorde thuis   2,25u chrono volgorde 

10/04/2012 theoretische achtergrond open en gesloten orgelbuizen thuis   4,25u theo achtergrond 

11/04/2012 maken van de bevestigingsstukken van de solenoïdes school   3,5u   

12/04/2012 maken van de bevestigingsstukken van de solenoïdes 
afwerken+ zwarte toetsen onderzoeken 

school   8u   

16/04/2012 zwarte toetsen verder ontdekken + tekeningen maken school+thuis   2u en 
3,25u 

  

17/04/2012 magneten solderen school   5,25u   

18/04/2012 magneten solderen + monteren school   3u   

19/04/2012 magneten solderen+ monteren+ testen school   1u   

22/04/2012 gip boek verslag maken over de nieuwe orgelbuis thuis   3,25u   

24/04/2012 magneten monteren+ fout zoeken in besturingspaneel school   2u   

25/04/2012 magneten monteren+ fout zoeken in besturingspaneel school   6u   

27/04/2012 plaatsen van de eerste diodes om storingen te 
voorkomen 

school   2u   

29/04/2012 gip boek verslag maken chronologische verloop gip thuis   3u chrono volgorde 

2/05/2012 verder plaatsen van de diodes + paar extra 
kantelbalken maken + fout zoeken in het 
besturingspaneel 

school   6u   

3/05/2012 gip boek verslag maken ARKey verloop thuis   2,25u ARKey 

5/05/2012 1-toets verslag maken thuis   6,25u 1-toets  

6/05/2012 1-toets verslag afwerken en versturen thuis   3u 1-toets  
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7/05/2011 zoeken naar tweede fout in besturingspaneel + 
monteren van de kantelbalken 

school   2u   

11/05/212 L-kantelbalken plaatsen school   2,5u   

14/05/2012 plaatsen van een beter bevestigingsstuk voor 
kantelbalken 

school   4u   

15/05/2012 vastzetten magneten school   5u   

16/05/2012 verbinding motor tot reductor repareren school   2u   

18/05/2012 aangepaste ringetjes maken + monteren witte 
toetsstukken 

school   10,5u   

22/05/2012 witte toetsen afwerken + beginnen zwarte toetsen school   4,5u   

1/06/2012 nieuwe plaat frezen voor magneet bevestiging van de 
zwarte toetsen 

school   3,5u   

      

      

8.6.3 Thomas Deruyter 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 Eerste keer de orgel bestudeerd en bekijken gipboeken 
in klas  

school Interessant, maar nog veel werk 
aan de boeg 

2u   

15/09/2011 Gipvergadering in de les, verdelen groepen school Het maken van de site en de 
communicatie lijkt me wel iets 
voor mij 

1u   

21/09/2011 Gipvergadering per groep ter voorbereiding voorstelling 
maandag 26/09, in de klas 

school alles verliep vlot en gestructureerd 1u   

21/09/2011 Maken van een PowerPoint die zal gebruikt worden op 
bijeenkomst 26/09 

school/thuis   2u   
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22/09/2011 Overleggen over het maken van de website en 
voorbereiden vragen voor  uitleg sites op 23-9-2011 

school   1u   

22/09/2011 Opzoeken op het internet over het maken van sites: 
HTML en CSS-codes 

Thuis Dit lijkt moeilijker dan verwacht 1u 22.9.2011 basis html code 

23/09/2011 Snel cursus "Hoe maak je een website ? " die word 
gegeven door Tom Hollevoet, in de klas 

school veel meer duidelijkheid 1u   

23/09/2011 Namiddag 5de lesuur, Verwerken uitleg Tom Hollevoet 
door uit typen zodat de mensen  die niets van een 
website dit ook kunnen begrijpen, in de klas 

school   1u   

24/09/2011 Maken en samenstellen van PowerPoint voor de 
bijeenkomst van maandag 26/09 

thuis Alles komt mooi op tijd klaar 2u   

26/09/2011 Eerste keer voor de externe jury ons gip voorstellen school Alles verliep rustiger en vlotter 
dan verwacht 

30 min   

3/10/2011 Maten opnemen van de orgelbuizen en verwerken school   2u   

6/10/2011 Maten opnemen van de orgelbuizen en verwerken + 
tekenen voorstelling van een orgelbuis 

school/thuis   3u 06.10.2011 Metingen Orgelbuizen 

7/10/2011 Opmaak site maken school goeie start 2u   

7/10/2011 Wiskundig bewijs opstellen voor proef orgel school   1u 07.10.2011 Afleiding wiskunde 

8/10/2011 Informeren mogelijkheden site thuis enkele dingen zullen 
hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk 
zijn 

2u   

10/10/2011 bespreken opbouw website + verzamelen vorige gip's + 
Archiveren dossiers vorige jaren 

les De opmaak van de site vlot goed 2u 10.10.2011 archief gip 
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11/10/2011 afwerken opbouw website les De opmaak van de site begint er 
goed uit te zien 

1u   

19/10/2011 werken aan de site met Michiel en Thijs op school na 
uren 

mooie stap vooruit, wel veel 
gesukkel, maar dan uiteindelijk het 
juiste gevonden + kunnen nu elk 
invidueel werken aan site thuis 

4u   

19/10/2011 Informeren uitvouwmenu site thuis Het zal mogelijk zijn, maar we 
hebben nog meer info nodig 

1u   

20/10/2011 experimenteren en verwerken foto in photoshop  thuis mooi resultaat 1u30 min   

22/10/2011 site uitrekken via de y-as in samenwerking van michiel thuis we raken maar niet verder 3u   

22/10/2011 Nieuwe methode, site maken via codering , testjes en 
oefeningetjes 

thuis we zullen de site dan toch maken 
via codering… 

1u30 min   

23/10/2011 via nieuwe methode experimenteren: containers, tekst, 
links, afbeeldingen, hyperlinks… 

thuis aardige vooruitgang 2u   

24/10/2011 Afspraken maken met michiel en thijs + enkele 
basisdingen tonen in Dreamweaver en uitleggen 

school goed en vlot verlopen 3u   

24/10/2011 experimenteren met "container" in Dreamweaver thuis nog altijd vast … 1u30 min   

26/10/2011 Maken van een uitvouwmenu voor de website + 
ontwerpen knoppen voor dit menu 

thuis Heb enkele dingen moeten 
opzoeken en vragen bij contact 

2u   

2/10/2011 Bijles van mijn schoonbroer over de site (codes) Thuis Betere manier, veel 
overzichtelijker 

3u   

4/10/2011 verder experimenteren site thuis   2u   

12/11/2011 Uitzoeken hoe je een Iframe maakt thuis is eindelijk gelukt 1u30 min   

16/11/2011 Uitzoeken hoe je een zoekfunctie maakt en probleem 
met firefox oplossen 

thuis zoekfunctie zou moeten lukken, 
probleem met firefox nog niet 
gevonden 

3u30min   
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17/11/2011 zoekfunctie nog verbeteren en firefox probleem 
oplossen 

school probleem firefox in orde 2u   

18/11/2011 Begin nieuwe site van de ARKey thuis   1u30 min   

19/11/2011 Proberen te maken van een mooie site en de containers 
ordenen 

thuis Leuk resultaat 3u   

20/11/2011 achtergrond ng verbeteren en knoppen invoegen thuis   1u   

21/11/2011 Achtergrond en opmaak van de site van het ARKey 
verbeteren 

school mooi resultaat 2u   

21/11/2011 Links maken tussen verschillende pagina's school De links tussen de verschillende 
pagina's zijn gemaakt 

1u30 min   

23/11/2011 bespreken evolutie site , zelfevaluatie, verdere 
opbouw… 

school   2u   

24/11/2011 Helpen met Jochen om de gaten voor de verluchting te 
boren 

school   1u30 min   

24/11/2011 pagina's aanpassen en verbeteren thuis   2u   

25/11/2011 verschil tussen firefox en internet explorer oplossen school gelukt , probleem gevonden 2u   

6/12/2011 nieuw idee knoppen proberen thuis   1u30 min   

8/12/2011 knoppen aanpassen thuis Leuk resultaat 1u30 min   

30/12/2011 design site aanpassen thuis   2u   

31/12/2011 design site aanpassen en problemen wegwerken Thuis ziet er goed uit 2u   

2/01/2012 alle links leggen tussen de verschillende pagina's + 
schoonheidsfoutjes wegwerken 

thuis alles lijkt te werken (uiteindelijk) 3u   

28/01/2012 probleem trachten op te lossen met online zetten site thuis problemen blijven, sommige 
dingen worden niet online gezet 

2u   

5/01/2012 probleem online zetten zoeken in code (hulp neef via 
programma total validator tool ) 

thuis veel dezelfde fouten gevonden die 
wel opgelost moeten kunnen 
worden 

3u   
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7/01/2012 problemen oplossen voor online probleem thuis de problemen zijn opgelost de 
startpagina word nu goed online 
weergegeven, eindelijk ! 
(probleem lag in css code ) 

3u30min   

8/01/2012 probleem oplossen voor online probleem (sommige 
elementen ontbreken nog op andere pagina's) 

thuis na veel dingen te proberen heb ik 
maar al mijn links van alle pagina's 
opnieuw gelegd en alles werkt nu 
zoals het hoort! 

2u30min   

9/01/2012 De knop zoeken door Onze klas veranderen en de knop 
archief door zoeken 

thuis geen probleem , even tijd nodig 
gehad om nieuwe knoppen te 
maken en op alle pagina's aan te 
passen 

1u30min   

9/01/2012 Contacten en Links maken voor op de site thuis mooi resultaat 2u   

10/01/2012 een gastenboek op de site plaatsen en hem aanpassen thuis   1u   

10/01/2012 Een zoekfunctie installeren op de site thuis de functie werkt 1u   

15/02/2012 Begin pagina :"onze klas" + knippen en ordenen foto's 
leerlingen 

thuis al 1 groepje gemaakt, ziet er goed 
uit 

1u30min   

29/02/2012 foto slide maken , bewerken en verbeteren voor op de 
pagina "onze klas"  + aanpassen flickr 

thuis Goede slide 2u   

3/03/2012 Informatie opzoeken over de frequentieregelaar thuis   2u   

7/03/2012 Tekst maken voor het theoretisch onderwerp thuis   2u30min   

10/03/2012 PowerPoint maken i.v.m. theoretisch onderwerp thuis   1u30min   

12/03/2012 Fouten in de tekst wegwerken Thuis   1u   

13/03/2012 Aanpassingen aan de PowerPoint van de 
frequentieregelaar (theoretisch onderwerp) 

school In orde 1u30min   

13/03/2012 Theoretisch onderwerp voorbrengen aan externe jury 
in de 011 

School   20min   

16/04/2012 vertalingen thuis   1u   
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16/04/2012 helpen met Jonathan voor het aansluiten van het 
keyboard met ARKey 

school moeilijk programma, en fout 2u   

17/04/2012 helpen met Jonathan voor het aansluiten van het 
keyboard met ARKey 

school keyboard aansluiten gelukt, 
probleem met programma 

3u   

17/04/2012 verbeteren pagina :"onze klas" thuis meer klasgenoten toegevoegd 2u   

18/04/2012 nieuws toevoegen aan de pagina: "nieuws" school       

19/04/2012 proberen het keyboard te gebruiken in Cubase 5 school   1u30 min   

24/04/2012 werken met cubase 5 school   1u   

24/04/2012 vertalingen site invoegen van de verschillende gip's in 
het Engels 

school/thuis Eindelijk klaar 3u   

25/04/2012 nog een nieuw programma ( Multitrackstudio) uittesten 
voor recording; dit programma overzetten naar orgel pc 
liedjes opnemen voor ARKey en orgel 

School Het nieuwe programma werkt 
eindelijk 

3u30min   

25/04/2012 Magneten met juiste verbindingen monteren en helpen 
monteren. 

School   2u   

30/04/2012 werken aan tekst voor het Gip-boek site Thuis   2u   

31-4-2012 aanpassingen site ARKey , pagina's contact en projecten thuis goede verbetering 1u   

2/05/2012 Werken aan de tekst van de site + de tekst van de 
frequentieregelaar 

Thuis   2u   

14/05/2012 berekeningen maken i.v.m. jojo + afwerken 
kantelbalken 

school   2u   

15/05/2012 berekeningen maken i.v.m. jojo school   2u   

24/05/2012 klaarzetten opendeurdag school   2u   

25/05/2012 kantelbalken met magneten zwarte toetsen proberen 
goed te krijgen 

school blijven problemen ontstaan 1u30min   

25/05/2012 klaarzetten opendeurdag (032) school   3u   
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8.6.4 Ben Kinds 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 Eerste keer de orgel bestudeerd en bekijken gipboeken   school Nog veel werk aan het orgel 2u   

15/09/2011 Gipvergadering , verdelen groepen school Goed gesprek 1u   

21/09/2011 Gipvergadering per groep ter voorbereiding voorstelling 
maandag 26/09,  

school   1u   

21/09/2011 Maken van een PowerPoint die zal gebruikt worden op 
bijeenkomst 26/09 

thuis OK 2u PWP voorstelling groepje  

22/09/2011 Voorbereiden komst Tom Hollevoet (Vragen,… )  school We zitten met veel vragen 1u   

23/09/2011 Snel cursus "Hoe maak je een website ? " die word 
gegeven door Tom Hollevoet 

school Informatief, alle vragen 
beantwoord 

1u   

23/09/2011 Namiddag 5de lesuur, Verwerken uitleg Tom Hollevoet 
door uit typen zodat de mensen  die niets van een 
website dit ook kunnen begrijpen 

school   1u Hoe maak je een website 

3/10/2011 Uitmeten van de 38 orgelbuizen (lengte, breedte, 
diepte, opsnede, kernkant, blaasopening) 

school Kernkant niet meetbaar met onze 
meetinstrumenten 

2u   

6/10/2011 Uitmeten van de 38 orgelbuizen (lengte, breedte, 
diepte, opsnede, kernkant, blaasopening) 

Op school na 
lesuren 

Klaar + Solid Edge tekening buizen 
bij gestoken 

2u30 Metingen orgelbuizen 

7/10/2011 Voorbereidende metingen voor maken orgelbuis in 
plexiglas 

School Moeilijker dan gedacht omwille 
van stukken 

2u   

7/10/2011 Tekenen buis in Solid Edge + bematen buis zodat 
plexiglas kan gesneden worden 

School Gelukt   Totaal stuk (assembly) 

10/10/2011 Voorberekeningen voor proef met flesjes School Moeilijke berekeningen 2u30   
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17/10/2011 Flesjesproef uitgevoerd, eerst meten dan rekenen. School Verslag zal gemaakt worden 2u 17.10.2011Helmholtz Resonance 

24/10/2011 Maken van orgelbuis voor proefstand School Sommige stukken ontbraken of 
moesten worden bewerkt, 
getekend 

2u Inlaat lange orgelbuis 

24/10/2011 Onderstuk orgel buis maken  School klaar   1u   

26/10/2011 Informatie zoeken klavier piano  thuis Moeilijk te verwerken informatie 1u 30 PIANO (info) 

26/10/2011 Informatie pneumatisch aanslaan  toetsen  thuis Meer voordelen! 1u Pneumatsch aanslaan toetsen 

27/10/2011 Uitleg motor + soort net + ervoor zorgen dat hij op 
proefbuis kan  

Op school na 
lesuren 

Linksdraaiend net 3u30 Verslag ventilator 

28/10/2011 Laten draaien met  inlaat die bijgewerkt is  school De ventilator maakt minder lawaai 2u   

28/10/2011 Aansluiten 3 fasige kabel school N moet niet worden aangesloten 1u   

3/11/2011 Metingen van buizen met nieuwe motor In vakantie 
op school 

Veel buizen moeten worden 
bijgewerkt 

2u45   

17/11/2011 Monteren van de buizen Op school na 
lesuren 

Alle buizen besvestigt , en er komt 
geluid uit! 

2u   

21/11/2011 Afschaven blokje voor orgelbuis + plakken van 
blaasbalgen 

school   2u   

22/11/2011 Herverdelen van groepen en opdrachten school   30min   

23/11/2011 Plakken, vastmaken van blaasbalgen school 1 blaasbalg klaar 2u   

24/11/2011 Blaasbalgen plakken, afwerken Op school na 
lesuren 

blaasbalgen bijna af 3u   

25/11/2011 Blaasbalgen bevestigen, ventielen monteren Op school na 
lesuren 

Blaasbalgen klaar 2u30min   
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28/11/2011 Aarding motor blaasbalgen aansluiten + uittesten 
blaasbalgen 

school Alles werkt 2u30   

23/12/2011 proeven op elektromagneten Op school na 
lesuren 

  2u30   

5/01/2012 Opstellen proef met hefboom hefboom om toetsen aan 
te slaan 

Op school na 
lesuren 

Proef gedaan op piano. Geslaagd 3u   

6/01/2012 Opzetten van windlade, informatie over elektronische 
sturing zoeken 

Op school na 
lesuren 

  3u   

19/01/2012 Monteren van sensoren Op school na 
lesuren 

Onderste sensor is bevestigd, 
bovenste is moeilijker om te 
bevestigen 

2u   

2/02/2012 Informatie sturingspaneel zoeken + verder werken 
ARKey 

Op school na 
lesuren 

  3u   

9/02/2012 Schaven blokjes, informatie midi interface opzoeken Op school na 
lesuren 

  2u15   

30/03/2012 Bevestigen as op 2 voetstukken (steunstukken) In vakantie 
op school 

  3u   

7/04/2012 Vertalen deel van website thuis Gelukt 1u30 Vertaling site 

29/04/2012 Beginnen maken tekst gip boek thuis orde op zaken gesteld en 
informatie gevonden 

1u30   

30/04/2012 Afwerken tekst gip boek thuis grotendeels af 4u   

7/05/2012 Controleren ic  school Klem 10 is de positieve 
voedingsspanning 

2u   

8/05/2012 Monteren bovenste L-kantelbalken Op school na 
lesuren 

Allemaal gemonteerd, sommige 
werken maar half 

2u30   

14/05/2012 Veranderen bedrading door lusterklemmen te 
vervangen 

Op school na 
lesuren 

gelukt 2u15   

1/06/2012 Opzetten windlade, controleren schakelpaneel Op school na 
lesuren 

paneel werkt niet helemaal 1u   
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8.6.5 Jolly Mahieu 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 De orgel bestuderen en de verbeteringen die we 
kunnen aanbrengen bespreken in groepsverband. 

    2u   

  Orgelpijpen los maken en verstorven 
bevestegingsringen verwijderen. 

Klas       

15/09/2011 Vergadering in de les, opstellen van een 'to do list' en 
verdelen in groepjes naargelang de interessen  

    1u   

  Ik koos persoonlijk om de orgelpijpen te verbeteren klas       

20/09/2011 informatie zoeken op internet over orgels, orgelpijpen, 
klanken … 

thuis   1u30   

21/09/2011 Vergadering in de les per onderwerp : we bespraken 
hoe we de proef gingen uitvoeren om de  

    2u   

  frequentie van de orgelbuizen te bepalen en zo de 
afmetingen van de buizen te verbeteren. 

klas       

23/09/2011 Voorbereidingen verrichten in verband met de proef, Ik 
heb samen met Stefaan het materiaal  

    2u   

  afgemeten en een technische tekening  gemaakt. 
Samen ontwerpen van een luchtkast. 

klas       

25/09/2011 uittypen afgeleiden wet van Poisson thuis   20 min zie bijlage, afgeleiden wet van 
Poisson 
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3/10/2011 gaten in luchtbuis boren + gaten in luchtkamer + 
gepaste kabels zoeken 

klas   2u   

7/10/2011 Metingen op de orgelbuizen uitvoeren klas   3u de uitlag v/d metingen staan in 
het verslag 

10/10/2011 uitslag meting proberen te interpreteren, in grafiek 
brengen en via de trendlijn de ideale frequenties 

        

  berekenen klas   2u   

17/10/2011 uitslag metingen bespreken en oplossingen proberen te 
zoeken voor de foutieve frequenties 

        

  we zoeken uit welke buizen verkeert zijn en hoe we het 
kunnen oplossen 

klas   2u   

24/10/2010 via de gegevens bepalen van de afmetingen van de te 
uit te frezen gleuf 

        

  en uitmeten van de metalen plaatjes die we zullen 
nodig hebben om de gleuf te kunnen aanpassen 

klas   2u   

25/10/2011 1ste orgelpijpen frezen, waarvan 3,5 klaar grote 
werkplaats 

  1u    

3/11/2011 orgelbuizen afstellen met de metalen plaatjes ( 
meetopstelling) + een deel ervan monteren 

klas   13h-17h   

18/11/2011 controleren of alle kleppen functioneren ( openen 
wanneer we het willen en sluiten wanneer het moet)  

klas   50 min   

  en 1ste melodie ( nog niet met alle buizen )         

21/11/2011 controleren of de frequentie dezelfde blijft na het 
monteren op de klanklbak , er waren enkele 

klas   2h   



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 226 

  kleine aanpassingen nodig aan de metalen plaatjes         

22/11/2011 korte bespreking met de volledig groep : planning 
ARKey 

klas   30 min   

23/11/2011 verder de orgelbuizen afstellen, we merken problemen 
bij de 8 grootste buizen, hoe oplossen ?? 

klas   2u   

  we proberen door van de open orgelbuis een half 
gesloten te maken de juiste frequentie te behalen 

        

  maar helaas zonder de gehoopte resultaten         

24/11/2011 verder gaan met afstellen, verder gaan met het 
probleem van de grootste. 

klas   16h-18h   

  we proberen doormiddel van plakband de gleuf te 
vernauwen maar zonder de gehoopte resultaten 

        

28/11/2011 gipvergadering  de 
vergaderzaal 

      

23/12/2011 we waren van plan om de windlade te monteren maar 
omdat het liftsysteem nog niet klaar is was dat 

klas   9h-12h   

  niet mogelijk en hebben we informatie over 
elektromagneten opgezocht 

        

20/01/2012 Opzoekwerk theorie: geluidsnelheid thuis   1uur   

26/01/2012 orgelbuizen stemmen, we hebben ze op de windlade 
gemonteerd en we gebruiken terug de 1ste  
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  ventilator waaruit blijkt dat alle buizen lager klinken dus 
opnieuw stemmen 

na school   16u-
18u30 

  

3/02/2012 verder afstemmen van de orgelbuizen na school   16u-
17u50 

  

28/02/2012 werken aan de proefstand om de geluidsnelheid te 
meten via een geheugenoscilloscoop via 1 kanaal 

klas   2uur   

5/03/2012 verder werken aan de proefstand om de geluidsnelheid 
te meten 

klas   2uur   

8/03/2012 werken aan de proefstand nu met subwoofer  klas   2uur   

10/03/2012 Gip theoriestuk thuis   2uur   

12/03/2012 voorbereiden Gip voorstelling (Theoriestuk) klas   2uur   

"" werken aan de proefstand om de geluidssnelheid te 
meten maar nu met een subwoofer en via 2 kanalen 

        

  elke box heeft z'n eigen ingang in de 
geheugenoscilloscoop 

klas   2uur   

13/03/2012 verder aan de proef werken, en het is gelukt!!! We 
hebben de geluidsnelheid kunnen meten via  

        

  2 geluidsboxen en een geheugenoscilloscoop klas   2uur   

"" voorbereiden gip voorstelling (theoriestuk) klas   2uur   

"" Gip voorstelling voor de externe Jury 35   17h15-
19h 

  

17/04/2012 verslag geluidssnelheid  thuis       

18/04/2012 verslag geluidssnelheid  thuis     zie bijlage verslag geluidsnelheid 

22/04/2012 verslag orgelbuizen thuis     zie bijlage Stemmen van de 
orgelbuizen 
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2/05/2012 ARKey: zagen van blokjes voor de zwarte toetsen na school   13h-
15H30 

  

6/05/2012 afwerken verslag Elektromagneten  thuis     zie bijlage verslag 
Elektromagneten 

15/05/2012 verder werken aan de hefbomen voor de zwarte 
toetsen, aftekenen en lijmen 

klas   2uur   

12/05/2012 afwerken van de hefbomen. klas   2uur   

18/05/2012 ARKey: Regelen van de witte toetsen, een plaatje 
gemaakt zodat we ze goed kunnen vastmonteren 

na school   9h-12h   

  en alles monteren.         

24/05/2012 proefopstelling geluidssnelheid voorbereiden (solderen 
van snoeren) 

klas   1 uur   

25/05/2012 proefopstelling geluidsnelheid voorbereiden + ARKey 
sommige witte toetsen die niet genoeg op de 

klas   4uur   

  toets duwen een dikker kussen te geven en dat lijkt te 
werken, alle witte toetsen werkten 

        

26/05/2012 sommige van de hefbomen die de zwarte toetsen 
moeten indrukken blijven hangen, oplossing zoeken 

na school   10h-12h   

  door gewichtjes te hangen maar dat is niet efficiënt, 
dan via een veer maar dan was de slag niet  

       

  krachtig genoeg meer, nu hebben we de piano onder 
een hoek geplaatst en dat lijkt te werken 

        

1/06/2012 ARKey: de bovenste plaat was geplooid, die hebben we 
vervangen door een dikkere plaat 

na school   16h-18h   
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  en we hebben een oplossing gevonden voor de zwarte 
toetsen. Nu zouden ze moeten werken 

        

      

      

8.6.6 Jonathan Mortreu 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

15/09/2011 bestuderen van orgel en kijken wat nodige herstelling 
zouden zijn, school 

klas   2 uur   

21/09/2011 verdelen van groepjes en in groep voorbereiden voor 
eerste vergadering 

klas   2 uur   

23/09/2011 tekenen wormwieloverbrenging + opmeten van orgel klas   2 uur   

24/09/2011 maken PowerPoint voor eerste gip vergadering thuis   15 min   

26/09/2011 eerste gip vergadering: voorstellen + uitleg orgel, vti klas   1 uur   

29/09/2011 herstel luchtklep + demonteren van het liftsysteem en 
de orgelbuizen 

na school   2uur   

6/10/2011 opschuren van piano + teken liftas + testen blaasbalgen na school   2 uur 
30min 

  

7/07/2011 verder opschuren van piano + afwerken tekening 
wormwiel 

klas   3 uur   

10/10/2011 verzamelen materiaal Helmholtz resonantie + opmeten 
flesjes + omzetten formules 

klas   2 uur   

17/10/2010 helmholtz resonantie berekeningen en frequentie 
meten 

klas   2uur   
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19/10/2011 uittypen verslag en afwerken berekeningen thuis   2uur   

24/10/2011 spiegleuf tekenen in staaf en wormwiel, bestellen spie klas   2uur wormwiel (1) staaf (1) 

27/10/2011 verder uitwerken liftstysteem na school   3 uur 30 
min 

  

17/11/2011 blaasbalgen terug in elkaar steken met versteviging 
langs zijkanten 

na school het open en dicht vouwen is veel 
verbeterd 

2 uur   

21/11/2011 verder blaasbalgen in elkaar steken+ wanden orgel na school   2 uur   

22/11/2011 herverdelen van groepjes Klas   30 min   

23/11/2011 platen maken voor omkasting, blaasbalgen Klas   2 uur   

24/11/2011 uittekenen van verbindings-plaatjes omkasting en 
plaatsen plaatjes, motor monteren op hardere plaat 

na 
school/klas 

  4 uur   

25/11/2011 verder monteren motor, plaatsen van omkasting na school   2uur   

29/11/2011 gip vergadering+ afwerken lifstysteem + plaatsen van 
kastdeur 

Na 
school/klas 

  3 uur   

5/12/2011 proeven over de kracht van een elektrische spoel klas   2uur   

7/12/2011 opzoeken van verban orgelpijpen en rijen klas   2 uur   

23/12/2011 opzoeken van informatie elektromagneten+ uitmeten 
van elektromagneten me tesla meter,..; 

na school   5 uur   

6/01/2012 monteren van luchtlade op het orgelstatief+ bekijken 
hoe besturing van elektromagneten kan 

na school we kunnen de magneten me het 
elektronisch bord aan sturen 

3 uur   

12/01/2012 tekenen van samenstelling liftsysteem+ gat maken voor 
schakelaar liftstysteem 

na school   2 uur   
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2/02/2012 uit tekenen van besturing (Elektrisch ) ARKey + 
contacteren van  
Bart (Degene die zich bezig hield met het elektronisch 
gedeelte van de ARKey) 

na school we kunnen het reeds bestaand 
besturingspaneel gebruiken 
met wat aanpassingen ( meer  
uitgangen) 

3 uur   

7/02/2012 opzoeken info universele motor voor gip voorstelling  thuis   1uur30   

10/02/2012 contact opnemen met Dhr: De Lafontaine over het van 
een midi kabel naar een usb kabel te gaan 
+ maken van kantel blokken 

school weten wel programma we nodig 
hebben voor opname signalen 
van uit de synthesizer; en weten 
dat we een interface nodig  
hebben voor tussen de pc en de 
synthesizer 

3uur 30   

15/02/2012 werken aan voorstelling liftmotor voor Gip vergadering 
3 

thuis   1 uur 30   

16/02/2012 Hermaken van kantelblokken  school oude kantelblokken toch niet mooi 
genoeg => nieuwe in hout 

3 uur 30 
min 

  

1/03/2012 vermaken van het schakelbord school   2uur   

3/03/2012 Verder werken aan voorstelling gipmotor Gip 
vergadering 3 

thuis   1uur 30 Liftmotor 

8/03/2012 Verder werken aan voorstelling gipmotor Gip 
vergadering 3 

school   2 uur liftmotor (tekst)+ pwpt liftmotor 

8/04/2012 tekst voor gipboek schrijven deel over de Liftmotor thuis   1 uur 30 De liftmotor doc voor in gipboek 

11/04/2012 tekst voor gipboek schrijven deel over de Liftmotor thuis   2uur 30 De liftmotor doc voor in gipboek 

15/04/2012 tekst voor gipboek schrijven deel over de Liftmotor thuis de tekst is bijna klaar buiten een 
paar puntjes 

1 uur 30 De liftmotor doc voor in gipboek 
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15/04/2012 instaleren M-audio + gipboek schrijven deel 
communicatie tussen keyboard en computer 

thuis   1 uur Keyboard besturing doc voor in 
gipboek 

16/04/2012 audio poort uitesten op pc school verkeert programma M-audio 1 uur   

17/04/2012 audio poort uitesten op pc+ uittesten Q-base  5 school/ na 
school 

programma gaat maar werking is 
onduidelijk 

3 uur   

18/04/2012 instaleren van magneten op ARKey naschool/klas   2 uur 
30min 

  

20/04/2012 audio poort geïnstalleerd uitzoek hoe Q-base 5 werkt school qu base heeft veel te veel optisch 1 uur 30   

23/04/2012 qu base verder uitzoeken + helpen met instaleren van 
de magneten (witte) 

na school we zouden beter een nieuw 
programma zoeken ipv qu base 

3 uur   

24/04/2012 nieuw programma uittesten FL-Studio na school dit programma vind de m audio 
niet 

3 uur   

25/04/2012 nog een nieuw programma ( Multitrackstudio) uittesten 
voor recording; dit programma overzetten naar orgel pc  
liedjes opnemen voor ARKey en orgel; helpen met 
magneten instaleren ARKey (zwarte); kantelblokken 
verbeteren met bevestigingsringetjes; aansluiten van 
magneten op het besturingspaneel; uitzoek  
van probleem communicatie ARKey en opgenomen 
bestand 

na school dit nieuw programma werkt goed 
om op te nemen maar noten  
van ARKey haperen of controle 
paneel hapert 

8 uur   

28/04/2012 schrijven van gipboek deel Keyboard thuis   2 uur   

2/05/2012 bij maken van kantelblokken en testen van magneten 
op kantelblokken 

na school sommige toetsen van het 
Keyboard worden niet volledig 
ingeduwd 

6 uur   
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14/05/2012 afwerken kantelblokken klas   2 uur   

15/02/2012 maken tussenschoten witte toetsen klas   2 uur   

15/05/2012 maken tussenschotten zwarte toetsen na school   2 uur   

19/05/2012 probleem zwarte toetsen oplossen na school   2 uur   

20/05/2012 probleem zwarte toetsen oplossen klas   1 uur   

22/05/2012 probleem zwarte toetsen oplossen klas   6 uur   

23/05/2012 klaarzetten voor opendeurdag na school   3 uur   

24/05/2012 uitleg geven over ARKey aan bezoekers na school   8 uur   

1/06/2012 hermaken van tussenschotten zwarte toetsen na school deze tussenschoten haperen 
minder dan de vorige 

4 uur   

      

      

8.6.7 Pieterjan Pertz 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 Eerste kennismaking met het orgel, gipboeken bekijken les Orgel is in vervallen staat 2u   

15/09/2011 Gipvergadering in de les, verdelen groepjes Thuis Iedereen aan het woord geweest, 
groepjes zijn verdeeld, geen 
klachten 

1u   

15/09/2011 Opzoeken informatie Interface, versterker..  Thuis   1u   

17/09/2011 Eventuele programma’s en coderingstalen opzoeken Thuis VBA gebruiken 1u30   

21/09/2011 Gipvergadering in de les per groepje, bekijken 
beeldmateriaal vorige gips, voorbereiding 
gipvergadering 

les Groepje heeft dezelfde mening, 
eigen ideeën besproken 

1u   

21/09/2011 Besturing van de ARKey bedenken. Thuis Logische schakeling 1u   
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22/09/2011 VBA besturing van het orgel Thuis coderingstaal begrijpen 2u   

26/09/2011 GIP-vergadering met jury en bepaalde leerkrachten School na 
lesuren 

Vlot verlopen, jury tevreden 0u45   

26/09/2011 Handleiding VBA besturing maken via internet (Engels) Thuis Al 14 hoofdstukken 2u15 26.09.2011VBA handleiding 

27/09/2011 Repareren van de transformator van het orgel les Geslaagd 1u   

27/09/2011 Afwerken Handleiding VBA excel (Engels) Thuis Afgewerkt 0u30 26.09.2011VBA handleiding 

28/09/2011 Eventuele methodes om de ARKey te besturen 
overlopen 

Thuis Elektropneumatisch, via logo, … 1u   

28/09/2011 Tekenen van constructiesysteem in Solid Edge Thuis 1 octaaf mogelijkheid zie bijlage 2u 28.09.2011Samenstelling zonder 
klavier 

28/09/2011 Tekenen van constructiesysteem in Solid Edge Thuis Volledig Afgewerkt 1u30 28.09.2011Volledige 
Samenstelling 

28/09/2011 Uittypen idee constructie en besturing ARKey Thuis Afgewerkt 0u30 28.09.2011bediening ARKey 1 

3/10/2011 Opzoeken eventuele systemen voor de ARKey 
(cilinders, elektromagneten) 

School Verslag uitgetypt in bijlage 2u 03.10.2011voor en nadelen 
cilinders 

6/10/2010 Dragen van piano naar 3de verdiep School weegt veel 0u30   

6/10/2011 Tekenen van het bakje voor de gelijkstroombron (Solid 
Edge) 

School na 
lesuren 

Afgewerkt, afgegeven aan 
leerkracht 

1u30   

7/10/2011 Afleiden formule in de les wiskunde die dan zal gebruikt 
worden in fysica 

School Logische afleiding 1u 07.10.2011 Afleiding Wiskunde 
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10/10/2011 Berekeningen i.v.m. schakelen Ventilator School schetsen en berekeningen 
gemaakt, weerstand aangevraagd 

1u40   

10/10/2011 Verslag schrijven over de voorschakelweerstand Thuis Verslag in bijlage 0u30 10.10.2011voorweerstand voor 
ventilator 

16/10/2011 Voorbereiden flesjesproef Thuis Zo snel mogelijk de proef 
uitvoeren 

0u30   

17/10/2011 Flesjesproef uitgevoerd, eerst meten dan rekenen. School Verslag zal gemaakt worden 2u 17.10.2011Helmholtz Resonance 

19/10/2011 Gemeten waarden uitzetten op grafiek en in tabel 
steken 

Thuis Gemeten waarden 0u45 19.10.2011Helmhotz resonance 
gemeten waarden 

20/10/2011 Verhuizen infrastructuur lokaal 035 School Vele trappen in blok 0 1u   

24/10/2011 Afschuren Piano, voorbereiding meten van krachten op 
een pianotoets 

School piano is eerste maal vernist, 2de 
maal moet nog gebeuren 

2u   

25/10/2011 Voorbereiding krachtmeting op een pianotoets Thuis Benodigdheden, doel van de 
meting 

1u 25.10.11Meting op een 
pianotoets 

3/11/2011 Voorbereiding krachtmeting op een pianotoets School 
tijdens 
vakantie 

Arm gemaakt 1u   

21/11/2011 maken van een voorstel om de ARKey te bedienen School voorstel ingediend 2u   

23/11/2011 Powerpoint maken voor de GIP-jury + voorstel ARKey School   2u   

24/11/2011 Powerpoint maken voor de GIP-jury Thuis Powerpoint in bijlage 2u 24.11.2011Ge ntegreerde Proef 2 
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28/11/2011 Gip-vergadering met jury School na 
lesuren 

Alles goed verlopen, op vragen 
kunnen antwoorden, beseft dat er 
nog veel werk is 

1u   

23/12/2011 Info opzoeken over elektromagneten School na 
lesuren 

enkele bruikbare magneten 
gevonden 

1u   

Kerstvakantie Enkele keren op school geweest om wat aan de gip te 
werken, proeven met elektromagneten. 

School 
tijdens 
vakantie 

Trekkrachten bepaald, maar veel 
problemen gehad met voedingen, 
spoel die kapot was, niet in staat 
zijn om de magnetische inductie te 
bepalen door fysische 
tekortkomingen. 

5u   

19/01/2012 Elektromagneten gezocht in catalogussen op internet School na 
lesuren 

Voorstellen ingediend 1u   

3/02/2012 Enkele slagbomen uitgeprobeerd om toetsen aan te 
slaan 

School na 
lesuren 

  0u45   

9/02/2012 Hefbomen gemaakt om toetsen aan te slaan (23x) School na 
lesuren 

Hefbomen gemonteerd, werken 
en keren vanzelf terug. 

2u15   

16/02/2012 Fout ontdekt in het besturingspaneel. Balk gefreesd om 
magneten op te monteren. 

School na 
lesuren 

Nieuwe condensator besteld. 
Problemen gehad bij het frezen (1 
van de 2 is af) 

2u30   

28/02/2012 Eerste inkijk i.v.m. theoretische opdracht Thuis Een onderwerp dat mij ligt, nog 
heel wat opzoekwerk te gaan 

1u   

2/03/2012 Enkele proefjes gedaan met pneumatische bediening 
van de ARKey 

School na 
lesuren 

Enkele ventielen / cilinders 
gemonteerd en uitgeprobeerd 

0u45   

8/03/2012 Theorieboek inkijken i.v.m. theoretische opdracht School Een hoop informatie verzameld 1u   

9/03/2012 Vergaderen over het vervolg van de GIP (theoretische 
opdracht) 

School Volgorde opgesteld en duidelijke 
plannen gemaakt i.v.m. 
doelstellingen 

2u   
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10/03/2012 Informatie samenstellen, tekst typen en voorstelling 
voorbereiden 

Thuis Nog enkel een goeie powerpoint 
maken en we zijn klaar (wel nog 
wat instuderen) 

3u   

11/03/2012 Powerpoint maken voor de theoretische opdracht, 
tekst instuderen 

Thuis Klaar, maandag herhalen 2u   

12/03/2012 Tekst instuderen en voorbereidingen treffen voor 
dinsdag 

Thuis Klaar 3u   

13/03/2012 Gip vergadering met externe jury School na 
lesuren 

Goed verlopen, wat duidelijkheid 
gesteld. 

1u   

16/04/2012 Informatie over de beitelhouder inkijken (met Ben) School moeilijke opdracht, zie er niet echt 
een begin aan en weet niet wat de 
doelstellingen zijn. 

2u   

17/04/2012 Platen laten snijden in de werkplaats School Afgeleverd 1u   

20/04/2012 Testen uitvoeren met de elektromagneten op het 
sturingspaneel 

School Magneten zijn mis genummerd 2u   

24/04/2012 Verslagen maken om in het Gip-Boek te zetten School Opgeslagen (zie gipboek) 2u   

26/04/2012 Verslag maken van de flesjesproef Thuis Zie bijlage 2u 26.04.12Helmholtz Resonance 

2/05/2012 Verslag maken over aansturen van de ARKey Thuis Zie bijlage 1u 02.05.2012Aansturen ARKey 

6/05/2012 Gip-boek, artikel schrijven Thuis Doorgemaild naar Jolly, we 
hebben geen meetresultaten 

1u30 06.05.2012Elektromagneetsterkte 

7/05/2012 Ijzerstukken knippen voor kantelbalken School morgen vijlen we ze uit 2u   

8/05/2012 Uitvijlen, ondertussen ook onderzoeksopdracht Jojo 
gekregen. 

School We zijn met te veel mensen om 
aan de Gip te werken, anderen 
kregen dus een bijkomende 
opdracht 

2u   
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  Onderzoeksopdracht Jojo School na 
lesuren 

Deze voor het eerst op een baan 
laten lopen 

0u45   

10/05/2012 Jojo (theoretische berekeningen) School       

11/05/2012 Jojo School       

14/05/2012 Jojo School       

15/05/2012 Jojo (praktische uitvoering) School       

  Jojo Thuis Eerste verslagen uitschrijven     

16/05/2012 Jojo School       

22/05/2012 Proberen om de ARKey operationeel te maken tegen de 
opendeurdag 

School Er is nog heel wat werk, het 
besturingspaneel blijft moeilijk 
doen. 

2u   

23/05/2012 Jojobaan in werking School   2u   

24/05/2012 Kleine klusjes i.v.m. de opendeurdag School Project Spie onder de ogen 
gekregen 

1u   

25/05/2012 Een hele dag klaarzetten voor de opendeurdag School Lokaal 032 vrijgemaakt, jojobaan 
geplaatst, Project spie onder ogen 
gekregen. 

7u   

28/05/2012 Opendeurdag, uitleg geven over wat we doen. School 
tijdens 
vakantie 

geïnteresseerd publiek, wel nog 
veel werk. 

7u   

1/06/2012 Orgel terug in elkaar gestoken, vragen of er kan 
geholpen worden 

School na 
lesuren 

Zoals vele andere keren zijn er 
enkele mensen die werken en 
anderen die blijven om uren in het 
logboek in te vullen. Als je wil 
helpen maar er is geen werk ben 
je nutteloos. 

1u   

3/06/2012 Nog een stukje schrijven i.v.m. Tegen EMK Thuis doorgemaild naar Thijs, logboek 
gaat ook doorgemaild worden. 

1u30 03.06.2012Tegen EMK 
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8.6.8 Jens Rommelaere 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

15/09/2011 Het onderzoeken en bestuderen van het "orgel" op 
school. (in de 035) 

School Nog veel reparatiewerk aan het 
"orgel" zelf 

2h   

15/09/2011 De eerste groepsvergadering. Afspraken en richtlijnen 
gemaakt, groepjes samengesteld, to do-lijst opgesteld. 
Op school. 

School Jonathan ziek. Goed verlopen, 
bijna iedereen aan het woord 
geweest, geen opmerkingen 

1h30   

15/09/2011 Opzoekwerk op internet over "het orgel" op school. School Al enkele eventuele materialen 
opgezocht 

1h30   

21/09/2011 Gipvergadering in de les in groep en apart per groepje + 
bekijken beeldmateriaal vorige gips + voorbereiding 
GIPvoorstelling met jury 

School Enkele puntjes opgesomd die 
zeker moeten gebeuren en wat we 
de volgende les kunnen doen aan 
orgel 

2h   

22/09/2011 Opmeten afmetingen van de orgel; volledige omtrek 
(voor behuizing) 
+omtrek blaasbalgen om eventuele rekker rondom te 
bevestigen; liftsysteem herbekeken en beter systeem 
bedenken 

School Duurde een tijdje tegen dat we 
een meter in bezit hadden 

1h30   

22/09/2011 Het tekenen van enkel onderdelen van de orgel School Goed verlopen na wat 
herontdekking van Solid Edge 

1h30 Tekeningen zie aparte map 

26/09/2011 Eerste GIP vergadering in de vergaderzaal; elk groepje 
heeft zich apart voorgesteld en doelstellingen vertelt 

School 1ste GIP vergadering in redelijk 
goed verlopen; iedereen is aan het 
woord geweest; 
iedereen van ons groepje heeft 
een doelstelling/verbetering 
besproken 

18h-
18h45 
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3/10/2011 Overdrukventiel volledig herstelt in de 035; drukkast 
van de pijpen er afgehaald + ook het huidige 
liftsysteem; enkele maten opgemeten 
van het wormoverbrenging. 

School Overdruk ventiel moest gemaakt 
worden zodat we het orgel eens in 
werking kunnen stellen. Alles is 
vlot verlopen. 

2h   

5/10/2011 Het uittypen van enkele ideetjes die nog moeten of 
kunnen gebeuren aan het orgel. 

Thuis   1h30 "Eventuele bijkomstigheden" 

6/10/2011 Afschuren van piano om dan later te schilderen, kijken 
voor misschien nog andere veranderingen aan het 
orgel, 
orgel voor het eerst in werking gesteld, tekenen van 
onderdeel nieuw liftsysteem 

Na school Het smaller maken van het orgel 
zal zeer moeilijk lukken, over 
plaats van elektronicabord zal nog 
moeten  
gekeken worden, probleem van de 
latjes binnenin de blaasbalgen zal 
nog deftig moeten bekeken 
worden, 
misschien voor het tekenen van 
onderdelen soms uitleg vragen 
aan Mr. Lievens? 

2h30 Tekeningen zie aparte map 

7/10/2011 Voorbereidende metingen voor maken orgelbuis in 
plexiglas; 
Tekenen buis in solid edge + bematen buis zodat 
plexiglas kan gesneden worden 

School Moeilijker dan gedacht omwille 
van: tekening moet duidelijk 
genoeg zijn en uitmeten van 
denkbeeldige figuur 

2h30 Tekeningen zie aparte map 

7/10/2011 Maken van een wiskundige afleiding over de druk in de 
orgelpijpen 

School Moeilijk maar is toch gelukt 1h "Afleiding wiskunde 
(mathematiseren en oplossen van 
problemen)" 
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10/10/2011 Plexi stukken waren nog niet gesneden; onderzoeken; 
bestuderen van de helmholtz resonantie via de proef 
met de flesjes en het opstellen een formule voor de 
proef 

School Jammer dat de plexi stukken nog 
niet gesneden waren. De met de 
proef met de flesjes is 
ingewikkelder dan verwacht. 

2h30   

12/10/2011 Het tekenen van een eventueel railsysteem; 
het opzoeken naar een mogelijk systeem voor een 
automatisch oprolbaar kabeltrommel + firma zoeken. 

thuis Tekenen in paint is niet makkelijk 
en neemt te veel tijd in beslag, ik 
moet dringend solid edge 
installeren. 

1h "Railsysteem + verlengsnoer" 

17/10/2011 Het opnieuw proberen van het uitwerken van de 
helmholtz resonantie analytisch. 

School Deze keer had ik meer door wat er 
moest gebeuren en heb er 
daardoor goed kunnen aan 
doorwerken. 

2h   

18/10/2011 Uittypen van de analytische uitwerking van de 
flesjesproef (helmholtz resonantie). 

Thuis Lang werk omwille van het 
invoegen van formules in word 
veel tijd opneemt. 

1h "Helmholtz resonantie 
(flesjesproef analytisch)" 

19/10/2011 Installeren van Solid Edge, Thuis Veel problemen gehad. Ik heb het 
dan maar ten slotte op mijn oude 
pc geïnstalleerd 
waar de oudere versie enkel 
vernieuwd moest worden 

1h   

20/10/2011 Het aanpassen van het bestand helmholtz resonantie in 
word en een grafiek + tabel maken van de theoretische 
waarden 

Thuis Ging vlot 1h "Verwerken resultaten" 
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24/10/2011 Begonnen met het helpen van het samenstellen van 
enkele proeforgelbuizen. Daarna een spie gezocht voor 
de liftas, bestelt, 
en tekening aangepast en verbeterd van de liftas, 

School Bij het helpen van het 
samenstellen van die 
proeforgelbuizen merkte ik op dat 
we met te veel waren en 
zo tijd verloren dus zijn ik en 
jonathan begonnen met de spie. 

2h Tekeningen zie aparte map 

26/10/2011 De spiegleuf tekenen in  de wormoverbrenging, spie 
tekenen, alles in 1 tekening voegen in 3D 

Thuis Samenvoegen van de 
verscheidene delen van het 
liftsysteem is jammer genoeg naar 
mijn mening niet goed genoeg 
gelukt, ik ga daar morgen meer 
uitleg over vragen aan 
medeleerlingen of leerkracht. 

2h Tekeningen zie aparte map 

27/10/2011 Spie gezocht en gemaakt voor in de reductor, 2de spie 
gezocht, motor gezocht voor liftsysteem en nagedacht 
over  
veiligheidssysteem daarvoor, verbindingssysteem 
bedacht tussen motor en reductor 

Na school De eerste spie hebben we wat 
moeten aanpassen, motor die we 
hadden was perfect en zelf 
uitgerust met een veiligheid, 
hebben toch even moeten 
nadenken over de verbinding 
motor-reductor 

3h30   

28/10/2011 Het uittekenen van het koppelstuk voor de motor te 
verbinden met de reductor. 
Het programma Solid Edge installeren op Jonathan's 
computer. 

School Het installeren van het 
programma is mislukt omdat we 
geen internet hadden waardoor 
we veel tijd hebben verloren. 

3h Tekeningen zie aparte map 
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3/11/2011 Gekeken hoe we de behuizing van het orgel gaan doen 
en de afmetingen van al het materiaal opgemeten 
ervoor nodig. Blaasbalgen er helemaal uitgehaald en 
opengevezen om de plaatsjes aan de binnenkant 
opnieuw en beter te monteren. 

In vakantie 
op 
school 

De blaasbalgen gaan helaas veel 
tijd in beslag nemen, maar er is 
jammer genoeg geen andere 
methode…  
Jammer dat er nog geen 
nietjesmachine en sterke plakband 
is anders hadden we al meer 
kunnen doen. 

6h30   

17/11/2011 Stuk hoekijzer van orgel uitschijven voor betere 
doorgang van liftsysteem, uitmeten van de motorplaat 
+ de plaats ervan 

Na school   2h   

21/11/2011 Aftakdoos gezocht, opgezocht, bestelt. Gekeken voor 
de boringen in de motorplaat. 

School   2h   

22/11/2011 Herverdelen van groepen en opdrachten School   30min   

23/11/2011 Alle contacten motor op lusterklemmen aangesloten School Los solderen ging niet dus 
losgeknipt. Veel werk om de vele 
draden aan te sluiten 

2h   

24/11/2011 Alle contacten opnieuw losdoen om in contactdoos te 
stoppen, gat voor motorplaat gezaagd, 
transformatorbak gelijmd. 

Na school Heb een fout gemaakt: eerst 
draden in contactdoos stoppen 
daarna aansluiten en niet 
omgekeerd… 

3h   

25/11/2011 Voorbereidend werk voor te lassen, helpen met 
blaasbalgen. 

Na school   2h30min   

28/11/2011 Omkasting + liftsysteem verder afwerken, orgel 
klaarmaken voor gip vergadering 

School   2h   
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28/11/2011 Gip vergadering met jury Na school Er werden veel vragen gesteld, 
heb zo veel mogelijk proberen te 
antwoorde. 

1h   

5/12/2011 Opstelling elektromagneten maken School Materiaal was helaas niet 
aanwezig (weegschaal) 

2h   

7/12/2011 Opzoeken van verban orgelpijpen en rijen School Was moeilijk te vinden 2h   

23/12/2011 Proeven op elektromagneten afwerken, opzoeken 
standaard elektromagneten, bedrijf gecontacteerd om 
prijsofferte te krijgen,  
een lijst opgesteld met Glenn voor het nog nodige 
materiaal + gereedschap. 

Na school Na veel problemen i.v.m. de proef 
heb ik geconstateerd dat de 
elektromagneet die we hebben 
onnodig was om 
te testen omdat dat een 
willekeurig element is uit een 
willekeurig apparaat. Dus ben ik 
over gegaan naar het 
opzoeken van bedrijven die 
elektromagneten aanbieden 
waarbij alle nodige info over het 
element direct beschikbaar was. 
De proeven voordien kunnen we 
dus beschouwen als een eerste 
kennismaking met het elektrische 
element. 

4h   

5/01/2012 Proefopstelling gemaakt om toets aan te slaan via een 
hefboom met een elektromagneet (trek) aangedreven 
door een regelbare bron 

In vakantie 
op 
school 

Proef  op piano getest en het 
werkt. 

3h   

6/01/2012 Proefopstelling wat verfijnt, windlade op liftsysteem 
geplaatst, bekasting verder afgewerkt 

In vakantie 
op 
school 

Nu enkel nog het plexiglas en de 
bekasting is klaar. 

3h   
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12/01/2012 Tekenen onderdelen liftsysteem, manier zoeken om 
bovenste eindeloop schakelaar vast te hangen 

Na school Heb eindelijk mijn fout gevonden 
waardoor mijn samenstelling na 
vele pogingen niet lukte… 

2h   

16/01/2012 Tekenen liftsysteem Thuis Bijna klaar, enkel nog een paar 
afmetingen meten, veel fouten er 
uit gehaald, tijdverslindend om 
een fout te zoeken 

1h30   

2/02/2012 Naar kerk van Torhout geweest om afmetingen orgel + 
vleugelpiano te meten voor afstanden van hefbomen te 
bepalen, 
we gaan het systeem eerst maken voor 1 octaaf, 
hefbomen + draagas gemaakt, hebben de opstellen 
getest met de elektromagneet die 
we liggen hadden, besturing van liftsysteem vast 
gemonteerd. 

Na school Alles is goed verlopen, hebben 
veel kunnen doen vandaag. 

3h   

9/02/2012 Bemating bepalen om de kantelbalken de vervaardigen, 
eerste reeks kantelbalken vervaardigd uit profiel, de 
kantelbalken uit profiel zagen. 

Na school   3h30   

23/02/2012 Rest van aluminium kantelbalken gezaagd en geveild, 
alle kantelbalken in hout gezaagd ,afgewerkt 

In vakantie 
op 
school 

Na enkele aluminium kantelbalken 
af te hebben gewerkt merken we 
dat die niet zo mooi zijn en zijn  
we overgestapt naar houten 
kantelbalken. 

3h30h   

1/03/2012 De bestelde magneten zijn binnen school Alles wat besteld is zit er in, nu 
enkel nog een 
bevestigingsmethode zoeken 

/   
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1/03/2012 Probleem met besturingspaneel opgelost, poging tot 
aansluiten van elektromagneet aan besturingspaneel 

Na school Lang gezocht naar probleem die 
dan uiteindelijk aan de pc ligt 

2h   

3/03/2012 Opzoeken van informatie i.v.m. rendement van een 
werktuig 

Thuis Weinig informatie gevonden op 
het internet en in de bib over 
rendement van een werktuig 

1h   

7/03/2012 Uitleg geven over ons gip aan leerlingen tijdens de 
inleefdag 

School   2h   

10/03/2012 Voorbereiden van de gip vergadering, uitleggen van 
theoretisch stuk. 

Thuis Na wat informatie van Mr. 
Verheaghe ging dit al heel wat 
vlotter. 

3h30   

13/03/2012 theoretische uitwerking verfijnen, bijvullen, aanpassen 
en memoriseren 

School   4h   

13/03/2012 Gip vergadering, theoretisch stuk over 'het rendement 
van een werkstuk' uitleggen aan de jury en leraars 

Na school Heel veel stress. 30min   

30/03/2012 Bevestigingsmateriaal zoeken voor de stukken die nog 
in de maak zijn voor de ARKey, 2 assen voorzien van 
schroefdraad 

In vakantie 
op 
school 

De ARKey begint vorm te krijgen. 3h   

4/04/2012 Mappen en tekening geschikt, tekeningen afgewerkt, 
gestart met het wat zaken uit te typen voor in het 
gipboek, 
alle types van elektromagneten bewaard in een map 

Thuis Heb aardig wat werk verricht 
vandaag. 

6h "Rendement" & "Rotero" & 
"Bestellen van elektromagneten" 
& 
types elektromagneten zie map 
"elektromagneten" 
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5/04/2012 De samenstelling afgewerkt, nu moeten er enkel nog 
stukken aan bijgevoegd worden 

Thuis Ik ben blij dat ik mijn fout eindelijk 
heb gevonden. Afmetingen voor 
de andere stukken moet ik nog 
meten. 

4h Tekeningen zie aparte map 

6/04/2012 Een bevestigingssysteem voor elektromagneet bedacht 
en gemaakt, besproken wat in het gipboek moet, de 
grote lijnen ervan opgesteld, 
en het typwerk van het logboek verdeeld. 

In vakantie 
op 
school 

Ben blij dat het werk voor het 
gipboek te maken wat verdeeld is, 
er waren wel niet veel mensen 
aanwezig. 

4h   

11/04/2012 Binnenzeskantbouten op maat gezaagd, opstelling 
gemaakt voor 2 elektromagneten (zwarte en witte 
toetsen)  om hoogte van 
de profielen te weten, bevestigingsplaatjes voor 
elektromagneten gemaakt, uittekenen van plaats voor 
profiel. 

In vakantie 
op 
school 

Vlot gegaan, eens het voor die 2 
lukt is het niet meer veel werk. 

3h30   

11/04/2012 Opzoeken, begrijpen en aanvullen van een schriftelijk 
stuk voor in het gipboek. 

Thuis Veel zaken die wat duidelijker zijn 
geworden met het simpel weg 
opzoeken op internet. 

3h   

12/04/2012 Onderdelen  voor de ARKey ontwerpen, vervangen, 
vervaardigen, aanpassen en monteren 

In vakantie 
op 
school 

Vandaag hebben we veel werk 
kunnen verrichten, nu en dan eens 
wat aanpassen, weer met weinig 
mensen maar 
zo gaat het wel vlotter. 

8h   

16/04/2012 Uitgelegd aan de rest hoe ver we al stonden, gezocht 
voor systeem waar de kantelbanken kunnen op rusten. 

School Tijdje gezocht tot we de juiste 
steunhoogte hadden gevonden 

2h   

17/04/2012 Plaat voor bovenste magneten op te bevestigen 
afgetekend en gevijld, bevestigingsmateriaal gezocht en 
bewerkt. 

Na school   3h   
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18/04/2012 Steunstaven gestoken voor de kantelbalken, bovenste 
en onderste elektromagneet terzelfder tijd getest, 
om oogjes geweest voor kantelbalken, kantelbalken 
voorzien van oogje 

Na school Test voor de zwarte en witte 
toetsten te bespelen vlot gegaan 

4h   

19/04/2012 Elektromagneten solderen en draad op juiste lengte 
afknippen 

School   1h   

23/04/2012 Bevestigen van elektromagneten, solderen, 
hefboompjes afwerken 

Na school   2h30   

24/04/2012 Besturingspaneel geopend, fout opgezocht, paneel 
verder proberen te begrijpen, 
nadenken over betere bevestiging oogje hefboom en 
elektromagneet. 

School bevestiging vinden voor tussen het 
oogje van de hefboom en 
elektromagneet is nog niet zo 
simpel. 

2h   

24/04/2012 Probleem met besturingspaneel opgelost samen met 
Mr Hemeryk, aan de bedrading van elektromagneten 
verder gewerkt. 

Na school Met 2 of 3 mensen gaat het werk 
veel vlotter voorruit dan met 8 te 
discuteren 

3h   

25/04/2012 De rest van de bedrading van de ARKey afgewerkt, 
onderste hefbomen (voor witte toetsen) bevestigd en 
aangesloten, 
opnieuw naar een fout gezocht op het paneel, 
begonnen aan bevestiging voor bovenste hefbomen ( 
zwarte toetsen). 

Na school Er zijn terug heel wat fouten, 
defecten ontdekt op het paneel… 
dit betekend dus nog veel werk. 

8h   

1/05/2012 Uittypen van theoretisch stukken voor in het GIP boek. Thuis   4h   

2/05/2012 Diodes solderen tussen de elektromagneten en het 
elektrische paneel, hefbomen maken die er tekort 
waren 

Na school   6h   

6/05/2012 Uittypen van theoretisch stukken voor in het GIP boek. Thuis   3h   
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7/05/2012 Andere fout op besturingspaneel gevonden en 
opgelost, hefbomen vervangen en aangepast 

School De twee fouten van het paneel 
hebben we door uitmeten 
gevonden nu enkel nog wachten 
tot 
de elektrische componenten 
binnen zijn die we moeten 
vervangen. 

2h   

14/05/2012 Elektrische bekabeling om elektromagneten te 
besturen aangepast en beter gemonteerd. 

Na school   2h   

15/05/2012 Bovenste elektromagneten opnieuw monteren in de 
juiste volgorde. 

School   2h   

16/05/2012 Elektrisch paneel volledig vermaakt, alles uitgemeten 
en alle kapotte IC'tjes vervangen, paneel afgewassen en 
terug toegeschroefd. 

School Ik ben blij dat het paneel eindelijk 
terug perfect functioneert. 

2h   

18/05/2012 Systeem bedacht om elektromagneten steviger te 
bevestigen, rondellen zelf op maat gemaakt, ARKey uit 
en in elkaar gestoken. 

Op vrije dag  
op school 

Elektromagneten zaten niet vast 
genoeg waardoor het mannelijke 
deel van het elektromagneet er uit 
viel. 
Verstevigingsplaat en rondellen 
losten dat probleem op. 1 defectje 
opgemerkt aan besturingspaneel… 

10h30   

22/05/2012 Verder een poging doen om de onderste kantelbalken 
af te stellen. 

Op school   2h   

22/05/2012 Platen die het verschuiven van de onderste 
kantelbalken tegen gaat wat bijwerken. 

Na school   1h   

23/05/2012 Poging tot het afstellen van de bovenste kantelbalken. Op school Heel veel prutswerk. 1h   
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24/05/2012 Het orgel verplaatsten van lokaal voor de opendeurdag Op school Deur moeten afhalen van het 
lokaal. Reductor, luchtladen + 
pijpen en handvat van orgeldeur 
moeten demonteren. 

1h   

25/05/2012 Helpen klaarzetten voor de ODD, piano gedemonteerd, 
lokaal klaargezet, ARKey verplaatst, foto + uitleg voor 
de krant 

Op school en 
er na 

  5h   

26/05/2012 Opnieuw een poging tot het plaatsten van de bovenste 
kantelbalken, elektromagneten vastgezet, kantelbalk 
vervangen. 

In het 
weekend 

Bij het schuin houden van het te 
bespelen klavier zouden de 
bovenste ook kunnen spelen. 

3h   

28/05/2012 OPENDEURDAG: uitleg geven over ons gip, poging 
gedaan om de fout te vinden in het elektrisch paneel. 

Op vrije dag  
op school 

We hebben Mr Hemeryck 
aangesproken om het probleem te 
helpen oplossen. 

Hele dag   

1/05/2012 1 steunplaat voor de kantelbalken getekend en 
gemaakt. 

Na school Van de vorige steunplaat waren de 
afmetingen niet juist. 

4h   

      

      

8.6.9 Stefaan Sys 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

15/09/2011 bekijken hoe orgel in elkaar zit lokaal 035 er is veel restauratiewerk aan lesuur 1 
en 2 

  

15/09/2011 afspraken en groepjes maken lokaal 
Newton 

vlot verlopen, afspraken zijn 
gemaakt 

lesuur 5   

20/09/2011 bespreken GIP lokaal 035 besproken wat er moet gebeuren lesuur 7 
en 8 
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22/09/2011 voorbereiden uitmeten van orgelbuizen lokaal 031 schets van opstelling gemaakt lesuur 5   

22/09/2011 luchtkamer tekenen Thuis bijna af 2h   

23/09/2011 proefopstelling ontwerpen + luchtkamer tekenen lokaal 031 luchtkamer is getekend enkel nog 
samenstellen 

lesuur 2 
en 5 

  

26/09/2011 voorstelling GIP ARKey + project orgel vergaderzaal voorstelling is goed verlopen 17h45 -
18h45 

  

3/10/2011 proefopstelling samenstellen + luchtkamer lijmen lokaal 035 luchtkamer moest hertekent 
worden  
wegens beperkt in plexiglas  

lesuur 3 
en 4 

  

6/10/2011 proefopstelling afwerken + testen lokaal 035 eerste testen zijn geslaagd 16h15 - 
18h15 

bijlage+ foto 1 en 2 

7/10/2011 orgelpijpen uitmeten lokaal 035 alle 38 pijpen zijn uitgemeten lesuur 3,4 
en 5 

  

10/10/2011 tekenen van nieuwe orgelbuis nr.: 1 (experiment) lokaal 035 orgelbuis nr.: 1 is 10 cm langer en 
15mm dieper 

lesuur 3 
en 4 

  

17/10/2011 verslag metingen bekijken => welke nieuw maken? lokaal 035 orgelbuis nrs.: 1 - 8 (???) opnieuw 
maken 

lesuur 3 
en 4 

  

24/10/2011 berekenen van grote v/d verstelbare gleuf op orgelpijp lokaal 035 berekend en opgeschreven lesuur 3 
en 4 

  

24/10/2011 eerste orgelpijpen frezen werkplaats 3 zijn klaar lesuur 7 
en 8 

  

25/10/2011 berekening orgellengte typen Thuis Opstellen van de lengte-breedte-
diepte-formule 

1h zie bijlage 

3/11/2011 Schaven van blokjes + lijmen DEEL 1 lokaal 035 Deel 1 is klaar 9h00-
16h00 

  

16/11/2011 Schaven van blokjes + lijmen DEEL 2 lokaal 035 Deel 2 is klaar 13h00-
17h00 

  

17/11/2011 monteren van de pijpen + eerste testen lokaal 035 geluisterd naar de klank => nog 
stemmen 

16h00-
18h30 

foto 3 

18/11/2011 verder testen + nog 2 blokjes schuren lokaal 035 goede verloop lesuur 5   
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21/11/2011 stemmen v luchpijpen op de luchtbak DEEL 1 lokaal 035 pijpnr's: 38-15 lesuur 3 
en 4 

foto 3 

22/11/2011 korte algemene vergadering lokaal 
Newton 

20 min vergaderd: gesproken over 
ARKey 

lesuur 8   

23/11/2011 8 overige buizen bekeken om te herstellen/aan te 
passen 

lokaal 035 worden aangepast lesuur 3 
en 4 

  

24/11/2011 stemmen v luchpijpen DEEL 2 + nog 2 pijpen 
gemonteerd + 1 pijp verhoogd 

lokaal 035 pijpnr's: 14-9 + 7-6 16h00-
18h00 

foto 3 

18/11/2011 verder testen + nog blokjes schuren lokaal 035   lesuur 5   

21/11/2011 stemmen van orgelpijpen op luchtbak lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

23/11/2011 8 overige pijpen bekijken om te herstellen lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

24/11/2011 2 orgelpijpen gemonteerd + gestemd + 1 orgelpijp 
verhoogd 

lokaal 035   16h00-
18h00 

  

28/11/2011 voorbereiding gipvoorstelling  lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

28/11/2011 gipvoorstelling vergaderzaal   17h30-
19h00 

  

5/12/2011 proeven/experimenten op elektrische spoel lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

2/02/2012 prototype ARKey samenstellen + gat zagen voor 
schakelaar 

lokaal 035   16h30-
18h30 

  

3/02/2012 prototype verder afwerken lokaal 035   16h30-
18h30 

  

9/02/2012 orgelbuizen afwerken + monteren + prototype 
afwerken 

lokaal 035   16h00-
19h30 

  

14/02/2012 Technisch wetenschappelijke studie GIP-voorstelling: 
asbelasting lifstsysteem 

lokaal 035   lesuur 5 
en 6 

  

23/02/2012 officiële kantelbalken gemaakt lokaal 035   8h30-
12h00 
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8/03/2012 persoonlijke voorstelling aan externe jury voorbereiden lokaal 035   lesuur 5 
en 7 

  

9/03/2012 voorstelling gip-voorstelling voorbereiden lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

10/03/2012 gipvoorstelling voorbereiden lokaal 035   9h00-
13h00 

  

11/03/2012 gipvoorstelling voorbereiden lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

12/03/2012 gipvoorstelling voorbereiden lokaal 035   lesuur 
5,6,7 en 8 

  

13/03/2012 gipvoorstelling voorbereiden lokaal 035   lesuur 2 
en 5 

  

13/02/2012 gipvoorstelling     lesuur 3 
en 4 

  

16/03/2012 verderwerken aan praktische realisatie van… lokaal 035   8h30-
12h30 

  

19/03/2012 effectieve ARKey samenstellen (grondplaat + zijplaten) lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

6/04/2012 afspraken gipboek 
ARKey begint vorm te krijgen 

lokaal 035   14h00-
17h30 

foto 4 

16/04/2012 Verder werken aan effectief model ARKey lokaal 035   lesuur 3 
en 4 

  

17/04/2012 alle uitgangen controleren van orgel, voor ARKey + 
materiaal verzamelen  
voor kabels uit te langen van elektromagneten + 
kabelgoot gemonteerd 

lokaal 035   17h00-
19h30 

foto 5 

18/04/2012 1ste octaaf kabels uitgelangd + gemonteerd en getest lokaal 035   13h00-
15h45 

  

22/04/2012 Gipboek - Doelstelling schrijven thuis geschreven 15h00-
16h00 

bijlage 

23/04/2012 De rest van elektromagneten gemonteerd lokaal 035 gemonteerd 17h00-19h20 
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24/04/2012 defecten elektrisch paneel analyseren lokaal 035 fouten doorgegeven aan 
leerkracht elektriciteit 

lesuur 7 
en 8 

  

24/04/2012 gipboek - Theoretische uitleg: Geluid thuis geschreven 18h00-
20h00 

bijlage 

22/04/2012 gipboek - Theoretische uitleg: Asbelasting van het 
liftsysteem 

thuis geschreven 16h30-
19h00 

bijlage 

25/04/2012 ARKey verder afwerken lokaal 035 alle 38 elektromagneten 
gemonteerd 

12h30-
19h40 

  

14/05/2012 Baan voor proef Jojo ontwerpen lokaal 035 kleine testen gedaan 17h30-
19h30 

  

15/05/2012 Baan uitproberen + verder materiaal verzamelen lokaal 035 beugels gemaakt om baan op te 
lassen 

lesuur 7 
en 8 

  

22/05/2012 baan Jojo bijna afgewerkt lokaal 035 buizen zijn gelast en nu nog 
gemonteerd 

lesuur 7 
en 8 

foto 6 

23/05/2012 baan jojo afgewerkt lokaal 035 nog wat aanpassingen + afgewerkt lesuur 3 
en 4 

foto 6 

24/05/2012 project Spie bestuderen voor opendeurdag lokaal 035 documenten 
bekeken/doorgenomen 

lesuur 5   

25/05/2012 opendeurdag voorbereiden lokaal 035 en 
032 

Spie meerdere keren getest en 
bestudeert + alles klaarzetten voor 
ODD 

lesuur 
3,4,5,6,7 
en 8 

foto van Spie (ev. op ODD) 
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8.6.10 Adriaan Vande Walle 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 kennismaken orgel + gipboeken bekijken van vorige 
jaren 

klas  veel werk maar doenbaar 2u   

15/09/2011 vergadering in klas: groepjes verdelen, to do lijst, 
afspraken 

klas  komen goed overeen, veel werk 1u   

15/09/2011 informatie opzoeken over de componenten  thuis    1u   

18/09/2011 opzoeken besturingsprogramma: voor en nadelen 
afwegen 

thuis geen geschikte programma’s voor 
beginners 

1u30   

21/09/2011 Gip-vergadering in de les per groepje, bekijken 
beeldmateriaal vorige gips, voorbereiding gip-
vergadering 

klas    1u   

23/09/2011 VBA bestuderen + coderingstaal proberen te begrijpen thuis VBA beste programma 1u30   

26/09/2011 GIP voorstelling met leerkrachten en externe jury school Goed verlopen, jury en 
leerkrachten schijnbaar tevreden 

0u45   

27/09/2011 Repareren externe bron van het orgel klas  vermaakt, smeltveiligheid 
doorgebrand 

1u   

3/10/2001 Bekijken programmering orgel + opzoeken informatie 
over cilinders 

klas    2u   

5/10/2011 Bellen naar bedrijven om informatie te zoeken over 
cilinders en compressors 

thuis Duur 1u30   

6/10/2011 Afschuren piano + tekenen bakje gelijkstroom bron + 
helpen bij uitwerken nieuw liftsysteem 

School na de 
uren 

  2u30   
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7/10/2011 Afleiden formule tijdens de les wiskunde die zelf 
worden toegepast in de les fysica 

klas    1u   

7/10/2011 Tekenen plexi orgelbuis in Solid Edge school ingewikkeld door de moeilijke 
afmetingen 

2u30   

10/10/2011 Berekeningen gemaakt om de ventilator te kunnen 
gebruiken in het kastje van de voeding 

klas  schetsen, besluit, weerstanden 
gevraagd 

2u   

17/10/2011 Theoretische frequenties berekend voor de flesjesproef klas  Er sluipt rap een fout in de 
berekingen 

2u   

19/10/2011 Zoeken naar alternatief voor de cilinders in de ARKey + 
bedrijf proberen te contacteren 

thuis fluid muscle gevonden  1u30   

24/10/2011 Weerstanden solderen om de ventilator te laten 
werken in het bakje van de externe bron 

klas  ventilator werkt + piano kan 
vernist worden 

2u   

   + piano afschuren + voorbereiding meten: de 
benodigde kracht om een piano toets in te duwen 

        

27/10/2011 Eerste kennismaking met nieuwe orgel ventilator + 
3fase stekker en draairichting 

school na de 
uren 

linksdraaiend net 3u30   

28/10/2011 ventilator laten draaien met aangepaste inlaat klas  ventilator maakt minder lawaai 2u   

28/10/2011 3fasige kabel aansluiten op ventilator school N moet niet aangesloten zijn 1u   

3/11/2011 meting van orgelbuizen op nieuwe ventilator school 
tijdens 
vakantie 

buizen onnauwkeurig 3u   

17/11/2011 buizen monteren Op school na 
de uren 

werken 2u   

21/11/2011 afschuren blokjes voor de orgelbuizen + blaasbalgen 
terug in elkaar steken 

klas    2u   

22/11/2011 herverdelen van de groepjes + bespreken nieuwe 
doelstellingen 

klas    0u30   

23/11/2011 blaasbalgen verder afwerken klas  1 blaasbalg afgewerkt 2u   
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24/11/2011 blaasbalgen verder afwerken Op chool na 
de uren 

afgewerkt, ontbreekt nog 1 latje 3u   

25/11/2011 Blaasbalgen bevestigen, ventielen monteren Op school na 
lesuren 

Blaasbalgen klaar 2u30   

28/11/2011 Aarding motor blaasbalgen aansluiten + uittesten 
blaasbalgen 

school alles werk 2u30   

23/12/2011 proeven op elektromagneten Op school na 
lesuren 

  2u30   

5/01/2012 Opstellen proef met hefboom om toetsen aan te slaan Op school na 
lesuren 

Proef gedaan op piano. Geslaagd 3u   

6/01/2012 Opzetten van windlade, informatie over elektronische 
sturing zoeken 

Op school na 
lesuren 

  3u   

12/01/2012 informatie over elektronische sturing zoeken Op school na 
lesuren 

  2u   

19/01/2012 Monteren van sensoren Op school na 
lesuren 

Onderste sensor is bevestigd, 
bovenste is moeilijker om te 
bevestigen 

2u   

2/02/2012 Informatie sturingspaneel zoeken + verder werken 
ARKey 

Op school na 
lesuren 

  3u   

11/02/2012 Individuele gip voorstelling KA voorbereiden thuis   3u   

12/02/2012 Individuele gip voorstelling KA voorbereiden thuis   3u   

9/02/2012 Schaven blokjes, informatie midi interface opzoeken Op school na 
lesuren 

  2u   

30/03/2012 Bevestigen as op 2 voetstukken (steunstukken) In vakantie 
op school 

  3u   

11/04/2012 Binnenzeskantbouten op maat gezaagd, opstelling 
gemaakt voor 2 elektromagneten (zwarte en witte 
toetsen)  om hoogte van 

In vakantie 
op school 

  3u30   



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 258 

  de profielen te weten, bevestigingsplaatjes voor 
elektromagneten gemaakt, uittekenen van plaats voor 
profiel. 

        

12/04/2012 Onderdelen  voor de ARKey ontwerpen, vervangen, 
vervaardigen, aanpassen en monteren 

in vakantie 
op school 

  5u   

16/04/2012 Gezocht voor systeem waar de kantelbanken kunnen 
op rusten. 

School   2u   

17/04/2012 Plaat voor bovenste magneten op te bevestigen 
afgetekend en gevijld, bevestigingsmateriaal gezocht en 
bewerkt. 

Op school na 
lesuren 

  3u   

18/04/2012 Afwerken kantelbalken Op school na 
lesuren 

  4u   

19/04/2012 Elektromagneten solderen School   1u   

23/04/2012 Elektromagneten solderen Op school na 
lesuren 

  2u30   

24/04/2012 Besturingspaneel orgel geopend, fout opgezocht, 
informatie opzoeken van het probleem. 

School   2u   

24/04/2012 Probleem met besturingspaneel opgelost met de hulp 
van de vakleerkracht + bedrading juist aansluiten 

Op school na 
lesuren 

  3u   

25/04/2012 De rest van de bedrading van de ARKey afgewerkt, 
onderste hefbomen (voor witte toetsen) bevestigd en 
aangesloten, 
opnieuw naar een fout gezocht op het paneel, 
begonnen aan bevestiging voor bovenste hefbomen ( 
zwarte toetsen). 

Op school na 
lesuren 

  8u   
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7/05/2012 Andere fout op besturingspaneel gevonden en 
opgelost, hefbomen vervangen en aangepast 

School   2u   

14/05/2012 Elektrische bekabeling om elektromagneten te 
besturen aangepast en beter gemonteerd. 

Op school na 
lesuren 

  2h   

15/05/2012 Bovenste elektromagneten opnieuw monteren in de 
juiste volgorde. 

School   2h   

16/05/2012 Systeem bedenken om de kantelbalken beter aan de 
elektromagneten te bevestigen 

School   2h   

22/05/2012 kantelbalken afstellen. School   2h   

22/05/2012 elektromagneten op de juiste plaats stevig bevestigen Op school na 
lesuren 

  1h   

23/05/2012 kantelbalken afstellen. School   1h   

24/05/2012 Het orgel verplaatsten van lokaal voor de opendeurdag School   1h   

25/05/2012 Helpen klaarzetten voor de ODD, piano gedemonteerd, 
lokaal klaargezet, ARKey verplaatst, foto + uitleg voor 
de krant 

Op school en 
er na 

  5h   

28/05/2012 OPENDEURDAG: uitleg geven over onze gip, poging 
gedaan om de fout te vinden in het elektrisch paneel. 

Op vrije dag  
op school 

  volledige 
dag 

  

1/06/2012 probleem met de bevestiging van de kantelbalken van 
de zwarte toetsen aan de elektromagneten opgelost 

Op school na 
lesuren 

  3u30   

      

  
 
 

    



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 260 

8.6.11 Daan Vandewalle 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 eerste kennismaking + werken orgel + gipboeken 
bekijken: in klas 

Klas Eerste plannen zijn gemaakt 2u   

15/09/2011 gipvergadering in de les + verdeling groepjes + maken 
van afspraken 

Klas Goede afspreken zijn gemaakt en 
iedereen kent zijn taak 

1u   

21/09/2011 gipvergadering in de les per groepje + bekijken 
beeldmateriaal vorige gips + voorbereiding eerste 
vergadering 

Klas In grote lijnen bekend wat er 
besproken zal worden op eerste 
vergadering 

2u   

22/09/2011 meten van onderdelen die hersteld moeten worden en 
bekijken van oplossingen om het orgel te verbeteren 

Klas We weten ondertussen wat we 
zullen verbeteren  

1u   

23/09/2011 opmeten en tekenen van onderdelen die verbeterd of 
hersteld moeten worden 

Klas via Solid Edge zijn enkele 
onderdelen correct getekend 

2u   

26/09/2011 GIP-vergadering met bijzijn van de jury en de 
belangrijkste leerkrachten 

School, na 
lesuren 

Goed en vlot verlopen 0,5u   

3/10/2011 herstellen van het overdrukventiel en het liftsysteem Klas Overdrukventiel hersteld 2u   

7/10/2011 verplaatsen + afschuren piano , helpen meedenken 
voor het ontwerp van de website 

Klas Piano is gereed om vernist te 
worden 

3u   

7/10/2011 Maken van een wiskundige afleiding over de druk in de 
orgelpijpen + het uittypen ervan 

Klas + Thuis Afleiding is uitgetypt en op 
Dropbox gezet zodat iedereen het 
kan zien 

1,5u Afleiding wiskunde 
(mathematiseren en oplossen van 
problemen) 

10/10/2011 Flessenproef Klas   2u   
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17/10/2011 berekeningen maken voor de flessenproef + uittypen 
en maken van een grafiek 

Klas + Thuis   2,5u berekende waarden flessenproef 

18/10/2011 Verslag maken van de flessenproef Thuis   1u   

24/10/2011 Maken van een orgelbuis voor een proefstand Klas onderdelen voorlopig vastgemaakt 
met plakband  

3u   

28/10/2011 Verder afwerken van de orgelbuis voor proefstand Klas Orgelbuis is bij klaar 2u   

3/11/2011 Bedenken en  uitteken  van de omkadering van het 
orgel + verbeteren van de blaasbalgen 

Tijdens 
vakantie 

Onderdelen voor omkadering 
zullen gemaakt worden 

6u   

17/11/2011 Opzoeken van informatie over de afmetingen van 
pianotoetsen 

Thuis nuttige info gevonden 0,5u afmetingen pianotoetsen 

21/11/2011 Blaasbalgen herstellen + omkadering van het orgel 
verder afwerken 

Klas   2u   

23/11/2011 Verder werken aan omkasting van het orgel Klas   2u   

24/11/2011 Verder werken aan omkasting van het orgel + Maken 
kastje voor transformator + werken aan liftsysteem 

Klas na 
lesuren 

  2,5u   

28/11/2011 Verder werken aan omkasting van het orgel + maken 
van een kastdeur voor het orgel 

Klas   2u   

28/11/2011 GIP-vergadering met bijzijn van de jury en de 
belangrijkste leerkrachten 

School, na 
lesuren 

Goed verlopen 1u   

5/12/2011 Meting op elektromagneet Klas   2u   

23/12/2011 Meten en opzoeken van elektromagneten Tijdens 
vakantie 

Informatie gevonden over 
verkopers van elektromagneten 

6u   

5/01/2012 Maken van een hefboomsysteem voor het aanslaan van 
de toetsen 

Tijdens 
vakantie 

hefboomsysteem werkt 3u   

6/01/2012 Snoeren aansluiten , luchtlade aansluiten op het orgel  Tijdens 
vakantie 

  3u   
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12/01/2012 frequenties van de orgelbuizen testen School, na 
lesuren 

  2u   

2/02/2012 Proefopstelling van hefboomsysteem maken School, na 
lesuren 

Proefopstelling werkt 3u   

9/02/2012 Proefopstelling van hefboomsysteem verder afwerken School, na 
lesuren 

  3u   

16/02/2012 eindeloopschakelaar instaleren School, na 
lesuren 

  2u   

23/02/2012 kantelbalken voor ARKey maken Tijdens 
vakantie 

  3u   

24/02/2012 elektrisch paneel herstellen en aansluiten + 
kantelbalken maken 

Tijdens 
vakantie 

  3u   

1/03/2012 kantelbalken maken + verbinding tussen computer en 
elektrisch paneel herstellen  

School, na 
lesuren 

  2u   

13/03/2012 GIP- voorstelling School, na 
lesuren 

  15 min   

30/03/2012 Verder werken aan ARKey Tijdens 
vakantie 

  3u   

11/04/2012 Verder werken aan ARKey Tijdens 
vakantie 

  3,5u   

12/04/2012 Verder werken aan ARKey Tijdens 
vakantie 

  8u   

17/04/2012 Verder werken aan ARKey School, na 
lesuren 

  2u   

18/04/2012 Verder werken aan ARKey School, na 
lesuren 

  5u   

23/04/2012 Verder werken aan ARKey School, na 
lesuren 

  2u   
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24/04/2012 Verder werken aan ARKey School, na 
lesuren 

  4u   

25/04/2012 Verder werken aan ARKey School, na 
lesuren 

  3u   

7/05/2012 Verder werken aan ARKey klas   2u   

8/05/2012 Verder werken aan ARKey School, na 
lesuren 

  2u   

14/05/2012 Stukken maken om kantelbalken vast te zetten  School, na 
lesuren 

  4u   

15/05/2012 Stukken maken om kantelbalken vast te zetten  School, na 
lesuren 

  3u   

1/06/2012 Bevestigingsstukken maken tussen de magneet en de 
kantelbalk 

School, na 
lesuren 

  3u   

      

      

8.6.12 Jochen Van Steelant 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 eerste keer bekijken en werken aan orgel, gipboeken 
bekijken 

klas   2u   

15/09/2011 vergadering(verdelen groepen en delen ideeën+ 
afspraken in groepen) 

klas   1u   

15/09/2011 opzoeken mogelijke programmeringsprogramma's voor 
C++ en testen 

thuis geen geschikt programma 
gevonden 

1u15   

21/09/2011 vergadering(delen ideeën+ verdere afspraken 
maken+verder overleg in groepen) 

klas   2u   
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21/09/2011 opzoeken programmeringsprogramma voor C++ en 
testen 

thuis gevonden: Microsoft Visual C++ 
2010 Express 

2u30min   

23/09/2011 kopiëren programma’s orgel + opstarten en uitmeten 
elektronica 

klas Elektronica werkt nog, 
spanningsbron is kapotgegaan 

2u   

27/09/2011 herstellen spanningsbron voor elektronica  klas herstelt, er was een zekering 
gesprongen door er een 
stroommeter over te zetten. 

40min   

28/09/2011 bedenken eventuele systemen om orgel te kunnen 
bespelen 

thuis nieuw ontwerp kunnen bedenken 1u principeschets_01 

3/10/2011 opzoeken geschikte cilinders voor ARKey  school elektisch cilinders kosten meer 
dan pneumatisch 

2u   

4/10/2011 opzoeken van elektrische en pneumatische cilinders 
voor ARKey 

thuis 2 catalogussen gevonden 2u   

7/10/2011 schuren van piano school   2u   

7/10/2011 uitmeten transformator voor installatie ventilator en 
ontwerpen opbergkist voor transformator 

school   1u   

8/10/2011 ophalen van 3 ventilatoren voor koeling transformator brugge 3 ventilatoren (0,13A;0,15A;0,19A) 10min   

10/10/2011 manier van aansluiten van ventilator (0,19A) bedenken 
+ opstellen schema + berekenen weerstanden 

school   1u40   

17/10/2011 flesjesproef school   2u   

19/10/2011 afwerken verslag flessenproef thuis   3u30 20.10.2011 verslag flessenproef 

24/10/2011 gladschuren piano voor 2de laag school   40min   

24/10/2011 Installeren ventilator van de transformator + testen school ventilator werkt 1u    
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25/10/2011 verbeteren en tekenen van de onderdelen voor kist 
transformator 

thuis   3u 24.20.2011 KIST 
TRANSFORMATOR 

27/11/2011 experimenteren met kleppen en cilinders school   1u   

28/11/2011 experimenteren met kleppen en cilinders school dubbelwerkede cilinders werken 
het snelst 

2u   

17/11/2011 testen kleppen orgel + monteren orgelpijpen school   2u   

21/11/2011 Overlopen mogelijkheden ARKey school   2u   

22/11/2011 Herverdelen van groepen en opdrachten school   30min   

23/11/2011 info verzamelen over pneumatische cilinders school   2u   

24/11/2011 afwerken onderdelen transformatorbak school   2u   

25/11/2011 installeren transformator, helpen bekleden orgel school   2u   

5/12/2011 bekijken kracht pneumatische cilinder school kracht niet bepaald, grote kracht, 
aanpasbaar door luchtdruk 

2u   

7/12/2011 opzoeken wiskundig verband met pneumatische 
cilinders 

school er bestaat en wiskundig verband 2u   

12/12/2011 Opzoeken soorten solenoïdes school   1u30   

26/01/2012 monteren orgelbuizen school   2u   

2/02/2012 maken proefopstelling voor testen van hefboom school   3u   

9/02/2012 verder afwerken proefopstelling hefboom school   3u   

16/02/2012 maken bevestigingen voor sensor motor school   2u   

8/03/2012 voorbereiden voorstelling persoonlijke Gip school   1u   

9/03/2012 voorbereiden voorstelling persoonlijke Gip school   2u   

12/03/2012 voorbereiden voorstelling persoonlijke Gip school   2u   

13/03/2012 persoonlijke Gip voorstelling school   1u   

17/04/2012 schrijven gip boek school   2u   

27/04/2012 solderen dioden school   2u   

2/05/2012 tekst schrijven voor gipboek thuis   3u   
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25/05/2012 klaarzetten opendeurdag school   6u   

26/05/2012 problemen oplossen zwarte toetsen school   3u   

      

      

8.6.13 Michiel Vanwelsenaere 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 eerste kennismaking en werken orgel, bekijken 
gipboeken 

les nog veel werk aan orgel zelf 2u   

15/09/2011 Gipvergadering in de les, verdelen groepen les goed gesprek, iedereen aan het 
woord geweest (Jonathan ziek) 

1u   

20/09/2011 uitnodigingen Dropbox, logboek maken thuis   1u   

21/09/2011 gipvergadering in de les per groepje + bekijken 
beeldmateriaal vorige gips + voorbereiding eerste 
vergadering 

les   2u   

21/09/2011 doelstellingen website uittypen les   0,5u doelstellingen website 

22/09/2011 voorbereiden snelcursus met tom hollevoet thuis   1u   

22/09/2011 forum online zetten thuis makkelijker dan gedacht 1u   

23/09/2011 snelcursus met tom hollevoet + eerste onderlinge 
bespreking website 

les interessant maar nog veel werk 
aan de winkel 

2u   

26/09/2011 GIP-vergadering met bijzijn van de jury en de 
belangrijkste leerkrachten 

op school na 
uren 

Goed en vlot verlopen 0,5u   

28/09/2011 aanpassen logboeksysteem op Dropbox + aanpassen en 
afwerking forum + installeren programma's website 

thuis forum (in mijn ogen) helemaal 
klaar voor gebruik 

1,5U   

3/10/2011 Uitmeten van de 38 orgelbuizen les   2u   
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6/10/2011 dragen van piano naar 3de verdiep les een zwaar geval 0,5u   

6/10/2011 informatie zoeken vorige gips thuis al 3 site's gevonden: 
www.gip2010.be ; http://orgel.vti-
torhout.be/index.php?Page=Home 
; http://www.gip2009.be/  
en de alle info van de site van de 
telescoop in een word document 
gezet, zodat deze makkelijk op 
onze site te zetten is 

1u 2010-2011 telescoop 

7/10/2011 eerste stappen ontwerpen website met Thijs 
Vermeersch en Thomas Deruyter 

les Gaat goed vooruit, leuk om 
vooruitgang te zien 

2u   

7/10/2011 afleiden formule in de les wiskunde die dan zal worden 
gebruikt in de HelmoltzResonance proef in fysica 

les   1u 07.10.2011 Afleiding wiskunde 

7/10/2011 verder werken aan ontwerp website en 
experimenteren met Dreamweaver 

thuis weer een mooi stapje vooruit 
maar zonder fotoshop zullen we 
niet veel verder graken 

2u   

8/10/2011 invoegen rubriek contact in de inhoudstafel van de 
website + afwerken inhoudstafel (mooi evenwijdig 
zetten) 
 + modern ontwerp zoeken + bijwerken Dropbox 

thuis heb lang moeten zoeken om de 
inhoudstafel mooi evenwijdig te 
krijgen en alle rubrieken op gelijke 
afstand van elkaar te krijgen,  
heb een hoop ideeën kunnen 
opdoen om het wat moderner te 
kunnen maken 

3u   
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9/10/2011 aanpassen ontwerp website thuis hoop ervan iets te kunnen 
gebruiken in de site maar eerst 
bezien met groepsleden 

2u   

10/10/2011 ontwerpen voorblad + bespreken opbouw website + 
verzamelen vorige gip's 

les heb photoshop gekregen vandaag 
van thomas 

2u   

11/10/2011 verder werken aan basisontwerp (=startpagina website) les Is zo goed als klaar hoop het van 
het weekend af te krijgen en 
verder te kunnen gaan 

1u   

14/10/2011 samenvoegen inhoudstafel en basisontwerp + maken 
voorblad gipboeken voor op site 

thuis voorpagina site is klaar, kunnen nu 
beginnen werken in Dreamweaver 
+ heb voorblad voor de gipboeken 
dat ik al gemaakt had in de les 
opnieuw moeten 
 proberen te maken (dit keer 
zonder voorbeeld) bestand is 
verdwenen op smartschool... Heb 
deze week problemen gehad met 
mijn account op school, 
 het verdwijnen is waarschijnlijk 
daar aan te wijden 

    

15/10/2011 alle beginpagina's maken in alle talen + installeren 
photoshop 

thuis omdat photoshop een crackversie 
is heb ik toch wat werk gehad aan 
de installatie 

2u   

17/10/2011 berekenen van de flesjesproef + bespreken uitwerking 
site 

school site zo goed als helemaal 
besproken voor uitwerking, juist 
play online en zoeken is nog een 
vraagteken maar dat zullen we tot 
het laatste houden 

2u   
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17/okt zoeken hoe je in photoshop iets opslaat in html en dan 
gebruikt/opent in Dreamweaver 

thuis na een halfuurtje al uitgedokterd 
hoop rap aan de slag te kunnen 

0,5u   

19/10/2011 werken aan de site met Thomas en Thijs op school na 
uren 

mooie stap vooruit + kunnen nu 
elk individueel werken aan site 
thuis 

4u   

19/10/2011 alle beginpagina's centreren thuis gelukt 0,5u centreren webpagina in 
Dreamweaver 

20/10/2011 zoeken hoe je afbeeldingen en tekst zet in 
Dreamweaver + kijken voor gastenboek 

thuis allemaal met succes 2u   

24/10/2011 Afspraken maken met michiel en thijs + enkele 
basisdingen tonen in Dreamweaver en uitleggen 

school goed en vlot verlopen 3u   

25/10/2011 Afwerken rubriek contact + lijst vakantieplanning 
maken + mapindeling website en design website 
uitwerken 

thuis simpel maar moet ook gedaan 
worden 

1u   

3/11/2011 Werken aan de site met Thijs op school in 
vakantie 

heel stuk gevorderd, nieuwe 
problemen ondervonden, alle links 
gelegd + alle html's aangemaakt 
maar het zal waarschijnlijk wat tijd 
nodig hebben om alle nieuwe 
problemen op te lossen 

6,5u   

10/11/2011 afbeeldingen voor de gip's afwerken en opslaan als gip thuis veel maar simpel werk 1u   

11/11/2011 rest afbeeldingen afwerken + alle afbeeldingen voor de 
gip's invoegen in Dreamweaver + nieuwe pagina's 
maken 
 en links leggen 

thuis   2u   
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12/11/2011 maken afbeeldingen voor titelbalk en paginanummers + 
code zoeken om afbeeldingen na elkaar in te voegen 

thuis   2u   

16/11/2011 Maken titelbalk nieuws, html voor een gip, pagina 
nummer onderaan gip's invoegen 

thuis   2u   

17/11/2011 Site in het mate van het mogelijke afwerken om dan 
online te zetten 

school   2u   

21/11/2011 info site online zetten, eerste fouten wegwerken 
(accenten en index), html gipindeling maken 

school geen accenten gebruiken voor een 
site en index niet in een map 

2u   

23/11/2011 bespreken evolutie site , zelfevaluatie, verdere 
opbouw… 

school   2u   

24/11/2011 maken van verschillende gippagina's, aanpassen 
nieuwscategorie overal (uitklappen),  
zoeken achter goeie manier voor een image swap 

thuis image swap gevonden maar 
afbeeldingen blijven soms 
haperen, al veel gip's gemaakt 
maar nog een pagina of 4 werk, 

4u   

25/11/2011 verder uitwerken image swap school na uitwerken blijkt dat de image 
swap blijft haperen --> probleem 

1u   

25/11/2011 zoeken nieuwe image swap thuis betere image swap gevonden en 
getest die werkt met een 
javascript 

1u   

26/11/2011 Alle nieuwe gipboeken die op 25/11/2011 in ons bezit 
zijn gekomen op de site gezet en code nieuwe  
image swap uitwerken en al aanpassen in nieuwe 
html's 

thuis veel werk doordat er al veel html's 
zijn en deze allemaal moeten 
aangepast worden 

2u   

27/11/2011 laatste werk aan nieuwe image swap doen en datum in 
nieuws aanpassen van 2010 naar 2011 

thuis nieuwe site geüpload 1,5u   
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30/11/2011 Van de laatste Gip's een html aanmaken thuis voelt aan als bandwerk 2u   

23/12/2011 werken aan site + bespreken verdere stappen Op school na 
lesuren 

  2u30   

5/01/2012 nieuwe gipboeken online zetten + herschrijven 
titelbalken gip's 

thuis lijkt me toch beter dat we het bij 
de oude manier houden 

2u   

6/01/2012 zoeken hoe je knoppen kan maken zonder een witte 
rand er rond 

thuis gelukt, we waren vergeten hoe we 
4 maanden terug onze knoppen 
hebben gemaakt,, 

1u   

7/01/2012 beginnen aan eerste stappen voor vertaling site in 
engels en frans 

thuis eerste stappen voor nieuwe 
knoppen zijn al gemaakt + mits 
goeie aanpak kan veel werk 
bespaard worden 

2u   

11/01/2012 maken alle knoppen in het Frans en Engels thuis   2u   

30/02/2012 de pagina's waar alle giptitels verdeeld zijn over 
verschillende html's opnieuw programmeren + overal 
invoegen juist foto 

thuis is nu geprogrammeerd met een 
table met een backgroundfiguur 
wat plaatsbesparend is en 
professioneler 

3u   

3/03/1012 voorbereiden gipvoorstelling fourieranalyse thuis aangezien ik 90% van de theorie 
achter de fourieranalyse nog niet 
gezien heb lijkt het me best de 
fourieranalyse uit te leggen aan de 
hand van een voorbeeld 

2u   

5/03/2012 voorbereiden, maken van voorbeeldoefening 
fourieranalyse 

thuis interessant om te zien hoe de 
fourieranalyse te werk gaat 

2u   

8/03/2012 maken powerpoint en laatste notities school heb er vertrouwen in 2u   

13/03/2012 gipvoorstelling aan de externe jurry op school na 
lesuren 

goed gelukt 1,5u   

4/04/2012 de site franstalig maken en online zetten thuis nog niet af 3u   
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6/04/2012 gaatjes uitvuilen ARKey, bespreken gipboek (inhoud en 
wie wat) 

school na 
lesuren 

uitvoerige bespreking over wat 
allemaal in de gipboek moet 
komen 

3u   

18/04/2012 magneten plaatsen op ARKey, korte bespreking site, 
testen magneten in combinatie met pc en schakelbord 

school na 
lesuren 

  4,5u   

18/04/2012 verder werken aan afzonderlijke gippagina's vertalen 
naar frans 

thuis nog uurtje werk voor vertalen 1u   

20/04/2012 monteren magneten, kabels, toetsen op ARKey les   1u   

21/04/2012 testen schakelbord in combinatie met magneet en toets  thuis met succes 2u   

23/04/2012 monteren en vastzetten van meeste magneten op de 
ARKey 

school na 
lesuren 

veel werk 2,5u   

24/04/2012 probleem ontdekt: het aanhechtingspunt van de 
onderste toetsen is niet correct 

les we zullen dit proberen op te 
lossen door het vlak waar de 
magneten op rusten te 
verschuiven. 

2u   

25/04/2012 probleem met succes opgelost + zelfste probleem met 
bovenste aanslagtoetsen 

school na 
lesuren 

probleem zal kunnen worden 
opgelost door het 
aanhechtingspunt aan de 
hefboom te verplaatsen 

3,5u   

30/04/2012 verslag fourier thuis  bijna af. 3u   

7/05/2012 isoleren dioden aan magneten + afwerken boringen 
laatste aanslagtoetsen 

school   2u   

7/05/2012 verder werken aan verslag site thuis er is zoveel te zeggen en uit te 
leggen over de site... 

2u   

8/05/2012 verder werken aan verslag site thuis   1u   

9/05/2012 verder werken aan verslag site thuis toch al een groot stuk gedaan nu 2u   
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24/05/2012 maken bevestigingssysteem orgel aan buis school simpel maar toch prutswerk en 
tijdrovend 

2u   

26/05/2012 verder werken aan de bovenste toetsen van de ARKey school na 
lesuren 

ze zijn moeilijk goed af te stellen 3u   

2/05/2012 vergeten stukje fillezilla typen voor gipboek, enkele 
links op site aanpassen 

thuis de laatste loodjes 1u   

      

      

8.6.14 Thijs Vermeersch 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

13/09/2011 Eerste keer de orgel bestudeerd en bekijken gipboeken klas   2u   

15/09/2011 Gipvergadering, verdelen groepen klas   1u   

15/09/2011 Dropbox uittypen, … thuis   0,5u Dropbox 

20/09/2011 Ideeën uitgetypt thuis   0,5u Ideeën 

21/09/2011 Gipvergadering per groepje + vorige gips + 
voorbereiding 1e Voorstelling 

klas   2u   

21/09/2011 Verslag 21 september 2011 gemaakt thuis   0,5u Verslag 21 september 2011 

22/09/2011 Overdrukventiel, hefsyseem, luchtzak klas   1u   

22/09/2011 Verslag 22 september 2011 gemaakt thuis   0,5u Verslag 22 september 2011 

23/09/2011 Meten en hefsysteem verder uitdenken klas   1u   

23/09/2011 SE-tekeningen maken overdrukventiel klas   1u SE Overdrukventiel 
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25/09/2011 Verslag 23 september 2011, info reductor zoeken, (SE 
geïnstalleerd) 

thuis   1u Verslag 23 september 2011    
25.09.2011 Reductor site pdf 

26/09/2011 GIP-vergadering met bijzijn van de jury en de 
belangrijkste leerkrachten 

klas   0,5u   

3/10/2001 Overdrukventiel herstelt; het huidige liftsysteem 
afgehaald; enkele maten opgemeten 
(wormoverbrenging) 

klas   2u   

6/10/2011 Piano schuren, ideeën orgel verbeteren?, luchtsysteem 
orgel testen, onderdeel uittekenen van liftsysteem 

na school   2,5u Tekening bij Jonathan 

7/10/2011 Eerste stappen ontwerpen website (met Michiel en 
Thomas) 

klas Ik zal ook helpen met de site 
maken. 

3u   

7/10/2011 Afleiden formule in de les wiskunde voor 
HelmoltzResonance proef in fysica 

klas   1u   

8/10/2011 Kleuren verbeteren site? Opzoeken kleurencombinaties thuis   0,5u 08.10.2011 Sites kleuren 

10/10/2011 Indeling site uitdenken, voorblad ontwerpen, 
verzamelen vorige gip's IW 

klas   2u   

11/10/2011 Basisontwerp aanpassen klas   1u   

11/10/2011 Aanpassingen kleuren site verbeteren thuis   0,5u   

17/10/2011 Berekenen van de flesjesproef + bespreken uitwerking 
site 

klas   2u   

19/10/2011 Werken aan de site na school   4u   

19/10/2011 Site: wit bovenaan, naammerken, SWF en afb. 
invoegen, achtergrondkleur 

thuis   2u   

24/10/2011 Afspraken, design, nieuwe codes leren kennen klas   3u   

27/10/2011 nieuwe codes klas   1u   
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28/10/2011 Reductor klas   3u   

2/11/2011 Bijles schoonbroer Thomas over code van een site bij Thomas Opnieuw begonnen met de site via 
code 

3u   

3/11/2011 Werken aan de site school in 
vakantie 

  6,5u   

4/11/2011 Kader juist zetten, YouTube-account thuis   0,5u   

9/11/2011 Kwaliteit titelbalk  thuis   0,25u   

15/11/2011 Code tabel, code YouTubefilmpje & informatie thuis   0,25u   

17/11/2011 Site klaarmaken om eerste keer online te zetten na school   2u   

20/11/2011 Links aanpassen "Foto's", swf invoegen startpagina thuis   1u   

21/11/2011 Info site online zetten, eerste fouten wegwerken 
(accenten en index), html gipindeling maken 

klas Geen accenten gebruiken voor 
een site en index niet in een map  

2u   

21/11/2011 Filezilla installeren, verbeterde site online zetten, 
fouten zoeken & verbeteren, Flikr-account maken, info 
tags en nieuw venster 

thuis   1,5u   

23/11/2011 Bespreken evolutie site en verdere uitwerking klas   2u   

24/11/2011 Mogelijkheden gastenboek testen, foto's online zetten, 
link naar foto's toevoegen bij gip, basis pagina "foto's" 
maken, zoekfunctie maken en uittesten (begrijpen), 
titel van pagina's aanpassen 

thuis   2,5u   

24/11/2011 Slideshow voor foto's zoeken, testen en maken, 
zoekfunctie personaliseren 

thuis   2u   

27/11/2011 Flickr updaten, foto's oude gips & krantenartikelen op 
Dropbox gezet, favicon opzoeken 

thuis   0,5u   

27/11/2011 Zoekresultaten aanpassen thuis   0,5u   

30/11/2011 Archiefindeling maken & testen thuis   2u   



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 276 

1/12/2011 Filmpje & foto's GIP's op site zetten thuis   1u   

4/12/2011 Archiefpagina's aanmaken + links aanpassen, pdf in 
iframe testen 

thuis   1u   

6/12/2011 Stoomloc Bébert uitzoeken hoe site werkt, verslag 
uittypen, sitemap met xml-sitemaps.com, site 
indexeren bij google, tabel gegevens gip 

thuis   2u25   

7/12/2011 tabel gegevens gip thuis   1u   

23/12/2011 werken aan site + bespreken verdere stappen na school   2u30   

1/02/2012 Nieuw ontwerp voor "GIP's ….-…." thuis   2u   

2/02/2012 Met van alles en iedereen beetje geholpen.  na school   2u   

5/02/2012 Nieuw ontwerp voor "GIP's ….-…." overal aangepast 
met link 

thuis   1,5u   

7/02/2012 Info MIDI USB, knoppen "links" aanpassen, kleine 
afbeeldingen invoegen ("GIP's), 'swf' Engels en Frans 
maken 

thuis   2,5u   

17/03/2012 Franse vertaling site uittypen thuis   1u   

24/03/2012 Engelse vertaling toepassen thuis   1,5u   

6/04/2012 Grondplaat ARKey, bespreken gipboek, eerste 
elektromagneten plaatsen en testen 

school in 
vakantie 

  3u   

18/04/2012 Magneten plaatsen op ARKey, korte bespreking site, 
testen magneten in combinatie met pc en schakelbord 

na school   4,5u   

20/04/2012 magneten monteren klas       

23/04/2012 Magneten monteren na school   2u   

24/04/2012 Probleem gevonden bij het monteren klas   2u   

3/05/2012 Titels toevoegen op pagina’s (website NL & EN) thuis   1u   

5/05/2012 GIP-boek thuis   1,5u   

6/05/2012 GIP-boek thuis   2u   
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7/05/2012 GIP-boek thuis   3u   

10/05/2012 Links site zwart ipv blauw (probleem IE oplossen) thuis   2u   

14/05/2012 Elektrische bekabeling om elektromagneten aangepast na school   2u   

15/05/2012 Bovenste elektromagneten bevestigen na school   2u   

17/05/2012 Nieuwe GIP-boeken toevoegen thuis   1u   

18/05/2012 Links talen toevoegen - Kaders GIP corrigeren -  
Titelbalken lopende gip vervangen 

thuis   3u   

25/05/2012 Klaarzetten ODD, orgel verplaatst klas   5u   

26/05/2012 Oplossing zoeken zwarte toetsen die blijven hangen & 
klaarzetten ODD 

na school   3u   

27/05/2012 GIP-boek thuis   2u   

30/05/2012 GIP-boek thuis   4u   

31/05/2012 Site updaten (filmpje ARKey) thuis   1u   

1/06/2012 Nieuw verbindingsstuk elektromagneet en slagboom 
ontworpen 

klas   1u   

1/06/2012 GIP-boek thuis   1,5u   

2/06/2012 GIP-boek thuis   4u   

3/06/2012 GIP-boek thuis   3u   
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8.6.15 Wouter Wittesaele 
    

      

datum titel, beschrijving, onderwerp locatie eventuele conclusie bestede 
tijd 

bijlage 

Di 
13/09/2011 

eerste kennismaking en werken orgel, bekijken 
gipboeken, in klas 

les   2h   

Do 
15/09/2011 

Gipvergadering in de les, verdelen groepen les   1h   

Ma 
19/09/2011 

opzoeken voorbeeld van een speelrobot op klavier van 
een Grand Piano 

thuis grand piano heeft 88 toetsen, er is 
meer dan 1 circuit nodig 

17:20-
18:40 

systeemklavier 

Di 
21/09/2010 

gipvergadering in de les per groepje + bekijken 
beeldmateriaal vorige gips + voorbereiding eerste 
vergadering 

les   2h   

Di 
21/09/2010 

afwerken en samenvatten opzoekingen van Ma 
19/09/2011 in document (systeemklavier) 

thuis   30 min systeemklavier 

Do 
22/09/2010 

voorbereiden op infomoment Tom Hollevoet (ex IW’er) 
+ andere groepen helpen 

les   1h   

Vr 
23/09/2011 

info van Tom Hollevoet over websites + verwerken info les   2h   

Za 
24/09/2012 

verslag maken over de info van Tom Hollevoet thuis   1,5h hoe maak je een website 

Ma 
26/09/2011 

GIP-vergadering met bijzijn van de jury en de 
belangrijkste leerkrachten 

op school na 
uren 

  30 min   

Ma 
3/10/2011 

Uitmeten van de 38 orgelbuizen les   2h   

Ma 
10/10/2011 

Flessenproef les   2h   
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Ma 
17/10/2011 

berekeningen maken voor de flessenproef les   2h gemeten waarden flessenproef 

Di 
18/10/2011 

uittypen en maken van een grafiek gemeten waarden 
flessenproef 

thuis   10 min flessenproefberekende waarden 
flessenproef 

Do 
20/10/2011 

verslag maken van de flessenproef thuis   16:30h-
18:15h 

verslag flessenproef 

Ma 
24/10/2011 

Maken van proef orgelbuizen les   3u   

Ma 
24/10/2011 

tekenen in 3D en in 2D inlaat orgel thuis   16:30h-
18:15h 

inlaat orgelbuis kort/ inlaat 
orgelbuis lang 

Vr 
04/11/2011 

plakken blaasbalgen orgel + orgelbuizen bewerken op school in 
vakantie 

  9h-12h   

Ma 
21/11/2011 

plakken blaasbalgen orgel + planken juist laten zagen les   2h   

Do 
24/11/2011 

plakken en nieten blaasbalgen orgel op school na 
uren 

  15h-
18:40h 

  

Ma 
28/11/2011 

orgel klaarmaken voor de Gip-jury les   2h   

Ma 
28/11/2011 

GIP-voorstelling met jury en leerkrachten op school na 
uren 

  1h30   

Ma 
5/12/2011 

proefopstelling pneumatische cilinder  les   2h   

Do 
12/01/2012 

bevestigen van orgelbuizen op school na 
uren 

  2h   
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Do 
26/01/2012 

bevestigen van orgelbuizen op school na 
uren 

  2h   

Do 
2/02/2012 

bevestigingsblokje schuren, bevestigen van orgelbuizen op school na 
uren 

bijbestelde blokjes zijn gemaakt 
uit te hard hout 

2h   

Do 
9/02/2012 

bevestigen van orgelbuizen op school na 
uren 

  1h30   

Do 
1/03/2012 

De bouw van de ARKey op school na 
uren 

  2h   

 Vr 
25/05/2012 

Oplossingen zoeken voor het probleem met de cilinders 
op de zwarte toetsen 

les   1h   

            

extra naast de Gip 

ma 
16/04/2012 

ontwerp maken ladekasten + bestelling plaatsen les   1h   

vr 
20/04/2012 

plankjes boren voor in 1ste ladekast les   2h   

di 
24/04/2012 

1ste ladekast afwerken klas en op 
school na 
uren  

goed afgewerkt 3h30   

ma 
14/05/2012 

plankjes boren voor in 2de ladekast les   2h   

di 
15/05/2012 

2de ladekast plankjes plaatsen & afwerken les   2h   
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8.7 Bijlage logboeken 

8.7.1 Thomas Deruyter 

8.7.1.1 22.9.2011 basis html code 
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8.7.1.2 06.10.2011 Metingen Orgelbuizen 

orgelbuisnummer lengte (1) (mm) breedte (2)(mm) diepte (3) (mm) opsneed (4)(mm) kernkant (5)(mm) blaasopening (6) (mm) 

38 95,82 29,11 29,5 3,51 niet zichtbaar om te 
kunnen meten 

2,05 

37 102,57 29,48 29,5 4,02 1,57 

36 108,91 29,62 29 4,38 
 

0,52 

35 113,93 29,69 29,5 5,57 
 

1,03 

34 120,61 34,37 33,55 5,49 
 

0,49 

33 124,57 34,70 34,6 6,88 
 

0,53 

32 141,16 34,86 34,5 4,37 
 

0,56 

31 156 35,00 34,5 2,82 
 

0,77 

30 168 34,87 34,7 6,08 
 

0,41 

29 188 34,80 33,4 7,78 
 

0,81 

28 189 39,64 38,3 6,55 
 

0,79 

27 200 39,75 39,3 8,09 
 

1,4 

26 214 39,57 39,5 9,06 
 

0,55 

25 234 39,67 39,5 8,91 
 

0,99 

24 254 39,58 39,26 9,14 
 

1,04 

23 277 39,22 38,19 9,09 
 

0,78 

22 283 44,73 43,53 13,5 
 

1,31 

21 306 47,49 43,62 13,56 
 

1,21 

20 344 46,57 43,36 13,64 
 

1,48 

19 369 46,53 43,1 13,67 
 

0,91 

18 392 46,51 43,37 13,6 
 

0,85 

17 428 46,27 43,87 13,63 
 

1,18 

16 437 49,87 49,64 10,4 
 

1,12 

15 479 49,61 49,64 15,72 
 

1,02 

14 496 49,31 50,11 15,59 
 

1,2 

13 447 49,36 49,34 15,67 
 

0,79 
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12 590 49,44 49,39 15,73 
 

0,97 

11 631 49,66 48,33 15,56 
 

1,3 

10 686 49,44 49,88 15,35 
 

1,47 

9 709 49,90 49,54 15,98 
 

1,09 

8 772 50,10 49,38 14,82 
 

1,36 

7 792 54,67 53,77 13,6 
 

1,04 

6 858 55,04 54,32 14,59 
 

1,26 

5 937 54,72 53,89 13,36 
 

4,2 

4 955 54,33 54,15 13,52 
 

0,84 

3 1045 54,57 53,64 11,41 
 

1,35 

2 1143 55,87 55,35 19,67 
 

0,95 

1 1192 59,33 59,33 18,12 
 

1,45 
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8.7.1.3 07.10.2011 Afleiding wiskunde 

Zie bijlage Daan vandewalle 
 

8.7.1.4 10.10.2011 archief GIP 

 
2004 0605 dossier Brandstofcel 

 2004 0605 dossier Helicopter  Dennis Deewanckel 

   
Klaas De Smedt 

   
Samuel  Inglelbrecht 

2004 0606 dossier Mobiele Maalmachine  Bert De Witte 

   
Wouter Wambeke 

   
Brecht Vulsteke 

2004 0606 dossier computer gestuurde racewagen Ruben D'Hulst 

   
Yves Yde 

2004 0607 dossier Warmete Kracht Koppeling  Ward Debruyne 

   
Kristof Sys 

   
Frederyck Van Dorpse 

2004 0607 dossier Roosterreiniger Joannes Haveyne 

   
Pieter Vandekerckhove 

2004 0607 dossier stroomoproep Thomas Janssens 

??2004 1013 dossier compressie koelmachine 
 2005 0607 dossier Motortestbank Korneel Vandoorn 

   
Dieter Cornette 

2005 0608 dossier De verbrandingsmotor Frederick Maertens 

   
Pieter Declerck 

2005 0608 dossier Robots Emmanuel Vandroemme 

   
Tom Bryen 

2005 0609 dossier audio versterkers Jan Daeme 

   
Jos Vanhevel 

2005 0609 dossier De stappenmotor Jeroen Maton 

   
Pieter ? 

2005 0609 dossier REO-veiling Francis Van Hulle 

   
Lander Devriese 

2005 0609 dossier Vloestofpompen SQL Nicholas Beckaert 

   
Eline Compernolle 

2005 0609 dossier Vloestofpompen 
 

  
Theorie Vloestofpompen ??? 

2005 0611 dossier ? Mattias Moeyaert 

   
Tom Vandenbussche 

   
Joachim Vantrieghem 

2006 0610 Diesel VS Koolzaadolie Jeroen Deprez 

   
Brecht Vulsteke 

2006 0612 Geluid Thomas Denoo 

   
Wouter Simpelare 

2006 0612 Pasteuriseermachine Bastiaan Defloo 

   
Tom Vansteelandt 

2006 0618 Elektrische ? Reeks 20 Bert ? 

2007 0605 dossier orgel 
 2008 0606 dossier Hovercraft 
 2009 0606 dossier Renoveren van een stoomtrein 
 2010 0614 dossier raketten 
 2011 0613 dossier telescopen 
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8.7.2 Jonathan Mortreu 

8.7.2.1 03.03.12 De Lift motor 
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8.7.3 Pieterjan Pertz 

8.7.3.1 26.09.2011VBA handleiding 

 
Ook terug te vinden op http://www.vbtutor.net/vba/vba_chp1.htm en volgende 
hoofdstukken 
 
 

8.7.3.2 28.09.2011Samenstelling zonder klavier 

 

 
 
 

8.7.3.3 28.09.2011bediening ARKey 1 

 

The ARKey 
 
Om het keyboard te bespelen kunnen we te werk gaan op verschillende manieren: 
 

- Pneumatisch 
- Elektropneumatisch 
- Hydrolisch 
- Elektrisch 

 
Mijn idee is om dit elektropneumatisch uit te werken. 
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Ik zou een druk creëren die in een vat, drukkast… kan opgeslagen worden en deze staat in 
verbinding met drukcilinders om de toetsen te bedienen. 
Tussen de druklevering en de cilinders zouden er ventielen komen of opende en sluitende 
gaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier is een eerste idee over het opstellen van de cilinders, ik zou het mechanisme nog 
proberen laten naar boven en naar beneden te bewegen, zodanig dat je de afstand kan 
instellen van de ARKey. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Druk 

Cilinder 

Ventiel? 
Systeem! 
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8.7.3.4 03.10.2011voor en nadelen cilinders 

 
Na het bekijken van enige websites  zijn we tot enkele voordelen en nadelen gekomen. 
Deze zetten we in volgende tabel even op een rij. 
We bekijken het verschil tussen elektrisch en pneumatisch. 
 
Besluit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen: 
 
http://be02.rs-online.com/web/c/?searchTerm=rs+online&cm_mmc=BE02-PPC-0411-_-
google-_-BE02%20RS%20Brand-_-RS%20online_Phrase&gclid=CIr2lLqczKsCFcyCDgodlAmf3Q 
 
 

8.7.3.5 07.10.2011 Afleiding wiskunde 

 
Zie bijlage Daan Vandewalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elektrisch Pneumatisch 

Voordelen Stil 
Aansluitbaar op het net 
Component minder nodig 

Goedkoper 
Makkelijk te monteren 
Kleiner 

Nadelen Duurder (veel) 
Verbruik 
Groter 

Luid 
Compressor en Ventielen nodig 
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8.7.3.6 10.10.2011Verslag voorweerstand voor een ventilator 
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8.7.3.7 17.10.2011Helmholtz Resoncance 

 

hoeveelheid toegevoegd water (ml) frequentie (Hz) 

0 231,9 

25 260,2 

50 275,9 

75 290,9 

100 314,9 

125 350,9 

150 386,9 

175 440,9 

200 503,8 

225 620,8 

250 854,7 

263 1325,6 

 

 
 
 

8.7.3.8 19.10.2011Helmhotz resonance gemeten waarden 

 

Gemeten waarden 
 

Ben en Pieterjan hebben eerst water in de fles gedaan en dan de frequentie 
gemeten. Hier zijn onze meetwaarden. 

0
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We brengen steeds een afgemeten hoeveelheid water in het flesje (25ml) tot 
we aan de hals komen, wanneer we verder dan de hals vullen maakt het flesje 
geen geluid meer(of toch niet wat wij kunnen horen). 
 

hoeveelheid toegevoegd water 
(ml) 

frequentie (Hz) 

0 231,9 

25 260,2 

50 275,9 

75 290,9 

100 314,9 

125 350,9 

150 386,9 

175 440,9 

200 503,8 

225 620,8 

250 854,7 

263 (tot aan de hals) 1325,6 

 
We merken dat de waarden van de frequentie stijgen wanneer het volume 
lucht in het flesje mindert / het volume water stijgt. 
 
Wanneer we de meetwaarden uitzetten op een grafiek bekomen we dit: 
Met op de x-as de hoeveelheid water in ml. 
Met op de y-as de frequentie in Hz. 
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We verbinden de punten met een lijn om een praktische grafiek te bekomen. 
Met op de x-as de hoeveelheid water in ml. 
Met op de y-as de frequentie in Hz. 
 

 
 

8.7.3.9 25.10.2011Meting op een pianotoets 

 

Doel van de meting 

 
- Bepalen van de nodige kracht om een pianotoets in te duwen. 

- Meetwaarden in een tabel uitzetten. 

- Grafiek opstellen met de verhouding tussen de geluidsterkte en kracht die we laten 

inwerken op de pianotoets. 

- Proef toepassen op verschillende piano’s en de meetwaarden vergelijken. 

- Bespreken van de waarden, heb je op iedere toets een even grote kracht nodig of hangt 

dit af van noot tot noot? 

 

Benodigdheden 

 
- Pneumatische cilinder  

o Druk of trekcilinder 

o Dubbelwerkende cilinder 

- Drukregelaar 

- Normaal gesloten ventiel door drukknop bediend 
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8.7.3.10 02.05.2012Aansturen ARKey 

 
Zie 5.1 Aansturen ARKey in het GIP-boek 
 

8.7.3.11 06.05.2012Elektromagneetsterkte 

 
Zie 5.3 Elektromagneetsterkte in het GIP-boek 
 

8.7.3.12 03.06.2012Tegen EMK 

 
Zie 5.4 Tegen EMK in het GIP-boek 
 
 

8.7.4 Jens Rommelaere 

8.7.4.1 05.10.2011 Eventuele bijkomstigheden 

 
 Stopcontact(en): Het eventueel plaatsen van stopcontacten bovenaan (of zijkant = 

andere kant orgelbuizen). Dit is altijd handig wanneer men iets boven op het tablet 

van de orgel wil plaatsen, bv een computer, ventilator, externe harde schijf, 

verlichting,…Persoonlijk zou ik er een 3-tal op een rij plaatsen en aangesloten op de 

verdeelkast. 

 

 Verlengsnoer: Het automatisch af- en oprollen van het verlengsnoer die nodig is om 

het automatisch orgel te voeden. Positieve kanten: verlengsnoer is altijd aanwezig, 

het verliezen van het verlengsnoer is uitgesloten, verlengsnoer altijd compact 

opgeborgen na gebruik,… 

 

 Behuizing: De behuizing van het orgel zou ik half plexiglas doen en half dicht. Het 

doel van het plexiglas is zodat men de werking van het orgel duidelijk kan bekijk maar 

ook voor het beschermen van de gevaarlijkere delen van het orgel. De minder 

interessante delen zouden we dan afdichten me een ander soort materiaal. De 

mogelijkheid om aan de binnenkant van het orgel te kunnen moet wel aanwezig zijn 

wanneer er bijvoorbeeld een defect is. (Eventuele deuren of afneembare panelen zijn 

daarvoor enkele manieren.) 

 

 Verlichting: Eventuele belichting binnenin het orgel? Kan handig zijn wanneer men 

de binnenkant van het orgel wil bestuderen. Ook heeft dit een mooi extraatje om 

mensen aan te trekken naar het orgel. Het oog wil ook wat… Verlichting aan de 

buitenkant kan ook een handige optie zijn wanneer het donkerder word. Kan ook 

gebeuren via het plaatsen van een lamp in de stopcontacten van het orgel. 
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 Verven: Iets wat misschien meer iets is voor het laatste, maar mag toch ook niet 

vergeten worden en dat is het verven van het orgel. 

 

 Verplaatsen van orgel: Om het verplaatsen van het orgel gemakkelijker te doen 

verlopen kunnen we ook nog kijken om het hele systeem smaller te maken, zodat het 

door een gewone deuropening kan. 

 

 

8.7.4.2 07.10.2011 Afleiding wiskunde (mathematiseren en oplossen van 

problemen) 

 
Zie bijlage Daan Vandewalle 
 
 

8.7.4.3 12.10.2011 Railsysteem + verlengsnoer 
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http://www.reelsgroup.eu/productselector.aspx?selector=4&lang=1 

 

 

8.7.4.4 18.10.2011 Helmholtz resonantie (flesjesproef analytisch) 

 

1.Formule:    
 

  
 √

        

     
 

 
2.Symbolenverklaring:   = gamma 

    S = grondoppervlakte hals 

    Patm = Atmosferische druk 

    V = volume lucht in cilinder (zonder hals) 

    L = lengte van de hals 

      = de massadichtheid van de omgeving (lucht) 
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3.Gegeven:   -           = 1,4 

- Patm  = 1013hPa =            

- S      = te berekenen 

- V      = Veranderlijk 

- L      = 50mm 

-      =  1,293 kg/   

 

4.Berekeningen: 

1)   
    

 
 

          

 
                    

      met d = binnendiameter hals 

 

2)                                    

        met V=volume lucht; Vc=totale volume cilinder (fles zonder hals); 

         Vw=volume water 

 

3)   
 

  
 √

                                

                                     
  

  

 

 Opmerking: Alles word in basiseenheden geplaatst. 

 

 

8.7.4.5 20.10.2011 Verwerken resultaten 

 

Frequentie(Hz) 
Hoeveelheid 
water (ml) 

Hoeveelheid 
lucht (ml) 

270,90 0 265 

284,66 25 240 

300,76 50 215 

319,94 75 190 

343,32 100 165 

372,71 125 140 

411,23 150 115 

464,85 175 90 

546,99 200 65 

697,28 225 40 

1138,66 250 15 

 
Gebruikte formule: 

      (1/(2*PI()))*WORTEL((1,4*3,5*10^(-4) *1013*10^2 )/((0,265-0)*10^(-3)*5*10^(-2) *1,293)) 
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8.7.4.6 Andere bijlage 

 
- 7.8 Rendement – Jens Rommelaere 
- 8.1 Rotero (RT 12x12) 
- 8.2 Mailverkeer (Het bestellen van de elektromagneten) 

 
 

8.7.5 Stefaan Sys 

8.7.5.1 Foto’s 

 

 
Foto 1 en 2 
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Foto 3 en 4 

 
Foto 5 en 6 
 
 

8.7.5.2 07.10.2011eerste meeting op orgelbuizen 

 

orgelbuisnummer lengte (1) (mm) breedte (2)(mm) diepte (3) (mm) f (Hz) 
 38 95,82 29,11 29,5 

  37 102,57 29,48 29,5 
  36 108,91 29,62 29 1035 C5 - 26 cents 

35 113,93 29,69 29,5 996 F3 - 42 cents 

34 120,61 34,37 33,55 936 A#4 - 3 cents 

33 124,57 34,70 34,6 879 A4 - 1 cents 

32 141,16 34,86 34,5 802 G4 - 41 cents 

31 156 35,00 34,5 751 
F#4 + 32 
cents 

30 168 34,87 34,7 714 F4 + 40cents 

29 188 34,80 33,4 651 E4 - 20 cents 

28 189 39,64 38,3 626 
D#4 + 12 
cents 

27 200 39,75 39,3 618 D#4 - 10 cents 

26 214 39,57 39,5 576 D4 - 34 cents 

25 234 39,67 39,5 544 C#4 - 32 cents 
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24 254 39,58 39,26 505 B3 + 41 cents 

23 277 39,22 38,19 479 A#3 +49 cents 

22 283 44,73 43,53 461 A#3 -17 cents 

21 306 47,49 43,62 438 A3 - 7 cents 

20 344 46,57 43,36 403 G#3 - 49 cents 

19 369 46,53 43,1 376 F#3 +29 cents 

18 392 46,51 43,37 361 F#3 -42 cents 

17 428 46,27 43,87 336 E3 + 35 cents 

16 437 49,87 49,64 319 D#3 +48 cents 

15 479 49,61 49,64 299 D3 + 32 cents 

14 496 49,31 50,11 286 D3 - 41 cents 

13 447 49,36 49,34 268 C3 - 47 cents 

12 590 49,44 49,39 251 B2 - 28 cents 

11 631 49,66 48,33 240 
A#2 + 50 
cents 

10 686 49,44 49,88 227 A#2 - 41 cents 

9 709 49,90 49,54 215 A2 - 38cents 

8 772 50,10 49,38 
  

7 792 54,67 53,77 190 
F#2 + 50 
cents 

6 858 55,04 54,32 
  5 937 54,72 53,89 164 E2 - 6 cents 

4 955 54,33 54,15 156 
D#2 + 50 
cents 

3 1045 54,57 53,64 145 
 2 1143 55,87 55,35 139,5 
 1 1192 59,33 59,33 131 
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8.7.5.3 Opstellen van de lengte-breedte-diepte-formule 

 
Opstellen van de lengte-breedte-diepte-formule a.d.h.v. gemeten waarden. 
y1,2 = frequentie (pijp nr. 1,2) 
x1,2 = lengte (pijp nr. 1,2) of breedte of diepte afhankelijk het gewenste  
y =      
y1 = a . x1n 
               
                    
 
y2 = a . x2

n 
               
                    
 
                    
                    
             =                  
 

    
            

           
 

    
  

  
 

 

 

8.7.5.4 Andere bijlagen 

 
Andere bijlagen zijn verwerkt in het GIP-boek. 

- 2.2 Doelstellingen 
- 3.1 Geluid 
- 7.3.7 Asbelasting van het liftsysteem 

  



GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 317 

8.7.6 Jochen Van Steelant 

8.7.6.1 28.09.2011 principeschets_01 
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8.7.6.2 20.10.2011 verslag flessenproef 
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8.7.7 Michiel Vanwelsenaere 

8.7.7.1 21.09.2011 doelstellingen website 

 

Doelstellingen website 
Het lijkt me interessant de website van vorig jaar te gebruiken (www.gip2010.be) en 

deze natuurlijk aan te passen... De site lijkt me uiterst geschikt door de goeie 

opbouw. 

Het lijkt me interessant om: 

- De website te herschrijven onder het domeinnaam: www.gipvtitorhout.be (heb al 

gecheckt of dit webadres vrij is) 

 

- De website zo te herschrijven zodat bv. er een rubriek is met gip's en dan met 

onderverdeling:  gip 2011-2012 (onze gip) 

   gip 2010-2011 

   ... 

 

met nogmaals een onderverdeling met het gip-boek van dat jaar, de leerlingen, 

eventuele foto's enz... 

 

- Een ingebouwd forum inde website te hebben dat ieder jaar kan herbruikt worden... 

 

- De mogelijkheid in te bouwen om via de site het orgel te bespelen en eventueel ook 

later de all-round-keyboardplayer (de schrijfwijze is me nog onbekend) 

wel zou ik deze rubriek beveiligen met een gebruikersnaam en paswoord... 

 

Verder moet de startpagina enz. nog aangepast worden aan het nieuwe doel van de 

site. Door het al bestaande ontwerp van de website te gebruiken (dat in mijn ogen 

toch goed is) hoop ik ons meer te kunnen concentreren op het zo goed mogelijk 

verder uitbouwen van de website zodat deze nog vele jaren kan gebruikt worden. 

 
 

8.7.7.2 06.10.2011 2010-2011 telescoop 

 
45 pagina’s informatie vorige GIP. 
 

8.7.7.3 07.10.2011 Afleiding wiskunde 

 
Zie bijlage Daan Vandewalle 
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8.7.7.4 19.10.2011 centreren webpagina in Dreamweaver 

 
Zie http://www.dwcourse.com/Dreamweaver/centering-page-layout.php 
 
 

8.7.8 Thijs Vermeersch 

8.7.8.1 15.09.2011Dropbox 

 

 
Bekijk eerst dit filmpje: http://www.YouTube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg 
 
Dropbox heeft nog veel meer voordelen: 

- Je bent niet verplicht om een programma te installeren (maar is wel handig). 
- Je bestanden zijn altijd up-to-date (als iemand anders er aan gewerkt heeft). 
- Je kan vorige versies van een bestand terugroepen (als er iemand een fout gemaakt 

heeft of het echt verbrod heeft ). 

 
Wacht om een account aan te maken! Mitch ofzo zal nog een link doorsturen 
via waar je een account best aanmaakt hiervoor krijgen we extra ruimte  meer 

bestanden die we kunnen uploaden. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg


GIP 6IW 2011-2012 De ARKey 329 

Het programma is eigenlijk gewoon een map op je computer waarin de bestanden staan, er 
kan toevoegen en bewerken! Ik denk dat je ze online wel niet kan ontwerpen. 

 

 
 
 

8.7.8.2 20.09.2011 Ideeën 

 
Overdrukventiel herstellen en verbeteren: 

Deze zouden we niet meer uit plexiglas maken maar uit ijzer. 

De vorm zouden we ook aanpassen. 

Hierover zouden we een labo doen met een soort druktest: 

Eerst kijken we hoe sterk het origineel stuk is uit plexiglas 

Dan uit ijzer uit verschillende vormen: 
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“Geautomatiseerd hefsysteem orgelbuizen” 

Het hefsysteem nu werkt niet goed. + hapert in het midden. 

Ons eerste idee is: 

In het midden een elektrische motor die aan een as is aangesloten (uitzoeken welke motor en op 

welke overbrenging? Via ketting?). 

Die as op twee buizen met draad aansluiten (gebaseerd op hetzelfde systeem van nu). 

De as wordt verbonden met de  buizen met draad via een conische overbrenging. 

Dus de buizen met draad draaien en de orgelbuizen gaan omhoog. 

Probleem: Buizen met draad draaien tegenovergesteld! 

Oplossingen:  - linkse en rechte schroefdraad (mogelijk??) 

  - extra tandwiel aan 1 kant 

 

Manier 2: met pneumatica (luchtdruk/hydrauliek) 
 
Luchtzak verbeteren zodat hij naar binnen plooit 
Houten staafjes binnen plakken? 
Touw errond aan de buitenkant? 
 
Afwerking van de orgel met plexiglas en deuren 
 
Algemene controle (o.a. buizen aansluiting) 
 
Later: 

- Aantal drukkasten? (volgt uit labo’s) 
- Dan buizen met kleinere diameter kunnen gebruiken?  
- Drukkasten apart druk regelen met drukkraan zoals compressor  
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8.7.8.3 21.09.2011 Verslag 21 september 2011 

 
Nieuw idee overdrukventiel: 

Nu is het overdrukventiel gebroken door dat er te veel krachten op werkten (rode cirkel). Deze 

krachten kunnen we verminderen door een staaf (of iets anders) bij te plaatsen waar tegen de 

windbalg zal duwen. Dus deze vangt alle krachten op (groene cirkel) en zo zal er veel minder krachten 

op de overdrukventiel komen. 

Opm.: De lengte van de staaf moet natuurlijk wel juist gekozen worden zodat de overdrukventiel 

genoeg wordt ingedrukt 

 

Voorstelling 

Mechanische afwerking van de orgel: 

Ieder persoonlijk voorstellen: 

- Naam 

- Waarom dit groepje? 

- … 

Voorlopige doelstellingen  zie documentje in Dropbox + klavier 

- Wat, hoe, (wanneer), waarom 

 

8.7.8.4 22.09.2011 Verslag 22 september 2011 

 
Oud overdrukventiel opgemeten 

 

D = 104,40mm 

d = 79,74 mm 

s = 10,86 mm 

 

              s 
. 
    d 
. 
    D 
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“Geautomatiseerd hefsysteem orgelbuizen” 

Zelfde systeem gebruiken, maar rails 90° draaien en wieltjes in plaatsen. 

- Kleine wieltjes 

- Of andere rails? 

 

Midden hapert: oplossing halve cirkel/rechthoek wegschijven. 

Luchtzak verbeteren zodat hij naar binnen plooit 

Rekker rond de luchtzak 

 

8.7.8.5 25.09.2011 Verslag 23 september 2011 

 
Afmetingen 

Luchtzak: 160x60cm 

 rekker = 60 + 2 x 160 = 440cm 

Orgel basis: 240x390,5x87,5 cm 

Structuur orgelbuizen: lengte 3m10 

“Geautomatiseerd hefsysteem orgelbuizen” 

Zelfde systeem blijven gebruiken. Maar: 

- Rails met wieltjes 

- Evenwichtig hangen 

- Met motor (met een reductor) 
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Rails met wieltjes zoals in verslag 22 september 2011, maar dan met de asjes aan de 

binnenkant (op de tekening: buitenkant). 

De orgelbuizen evenwichtig hangen. Zo gaat hij recht en gemakkelijker naar boven. Later het 

evenwichtspunt zoeken (testen met een blokje er onder), maar de orgelbuizen moeten 

sowieso meer naar links. Dus de bevestigingspunten aan de rails zullen naar rechts 

verschuiven. Maar daarvoor zullen we moeten bijlassen (zie tekening). 

 

 

De motor zullen we onderaan in orgelbasis 

plaatsen. Het gevolg hiervan is dat de 

orgelbuizen niet helemaal terug naar beneden 

kan. Dit op zich is geen probleem, maar een van 

de bevestigingspunten bevind zich in het 

verlengstuk van de rail. Dus zullen we de 

(nieuwe) rails moeten verlengen. 

 

 

8.7.8.6 25.09.2011 Reductor site pdf 

 
leroy somer réducteur type MB 2101 M00C (installatie en onderhoud nl) 
http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/2305a_Mb2101_nl.pdf 
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8.7.8.7 08.10.2011 Sites kleuren 

 
3 sites:  
http://www.homepage-maken.nl/artikelen/wd/kleurenkiezen.php  
http://www.html-site.nl/forum/14_9168_0.html  
https://www.website247.nl/weblog/2010/07/28/De-juiste-kleuren-voor-je-website 
 
 
 


