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Aantal trillingen per seconde









Neen, de massa stopt met trillen.

Ja, de eigenfrequentie veranderd















Dit is hun resonantiefrequentie

Als je hard slaat, zal je toon niet veranderen, enkel je luidheid/amplitude.









200 Hz

400 Hz

600 Hz
800 Hz
1000 Hz

Ze zijn veelvouden van de grondtoon.

















De grote plaat heeft lagere eigenfrequenties.







 

 

 

 

 







𝑊𝑒 ℎ𝑒𝑏𝑏𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 gezien dat de grootte van de klankkast Τ1 4 ∙ λ moet zijn dus is de grootte 0,25 m

𝐷𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑘𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝑚











Je hoort de stemvork trillen.







Je hoort de stemvork niet trillen.





De stemvork trilt mee

420





















Door er minder water in te doen, zal de toon lager worden

Toon zal hoger klinken.

Toon zal lager klinken.



Door er minder water in te doen, zal de toon hoger worden

Toon lager klinken.

Toon hoger klinken.













Omdat we verschillende frequenties van elkaar kunnen onderscheiden.









Voor elke frequentie dat ons gehoorspectrum kan waarnemen, zal er iets 
in ons slakkenhuis meeresoneren. In ons slakkenhuis zijn er dus verschillende 
‘stemvorken’ aanwezig. 



Maar waar zitten die stemvorken nu? 

In het slakkenhuis onderscheiden we 3 gangen:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

De bovenste gang 

De middengang

De onderste gang  





Oplossing: 



De eigenfrequenties van het basaalmembraan: 





basaalmembraan / haarcellen

hersenen



Gehoorverlies treedt op wanneer de haarcellen in het slakkenhuis 
beschadigd zijn of als er schade is aan de gehoorzenuw.  

Door deze langdurige blootstelling kunnen de haarcellen zich zo fel 
ombuigen dat ze niet meer hun oorspronkelijke positie kunnen 
innemen en beschadigd blijven. We vergelijken dit met een graanveld. 





Gehoorschade

Kortfilm ‘ruis’ : https://omgeving.vlaanderen.be/dvd-ruis-en-lesmateriaal

→ Ruis vertelt het waargebeurd verhaal van een jongeman met ernstige 
gehoorschade.

https://omgeving.vlaanderen.be/dvd-ruis-en-lesmateriaal


Gehoorschade

Te luide muziek doorheen koptelefoon / hoofdtelefoon

“Muziek is een goeie maat waarvan ik afscheid heb moeten nemen.”

“De schreeuw: Elk geluid drukt op mij. → wanhopig”



Gehoorschade

Zijn broer zet de radio uit, tuinslang in de emmer, slapen met de tv  …

Eigen antwoord van de leerlingen. 

















De Klankkast bouwen
Ons ontwerp moet voldoen aan de volgende criteria:



In dit project zullen jullie volgende uitvoering ondernemen: 

1. Je zal je klankkast zelf uittekenen in Google Skechtup. Houd er 
dus rekening mee dat dit in functie is van jouw eigen 
smartphone.

2. Bepaalde onderdelen worden uitgesneden met de lasercutter. 

3. Voor andere onderdelen zal je met behulp van handgereedschap 
aan de slag gaan. 

4. Tot slot worden de verschillende onderdelen gemonteerd tot één 
geheel. Gebruik hiervoor de tekeningen die je kan terugvinden in 
deze cursus. 





Gestelde
criteria



Stuklijst



Het tekenen:
Dekplaat



Het tekenen: 
Grondplaat



Het tekenen: 
Tussenplaten



Enkele realisaties



Welke realisatie kies je?

Voor je aan de slag gaat, kies je 1 van de ontwerpen. Vervolgens neem 
je het correcte stappenplan bij de hand en ga je aan de slag. Volg de 
stappen nauwlettend op en vraag indien nodig extra uitleg aan je 
leerkracht. 




