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Voorwoord 
Mijn naam is Glenn Lignel, ik ben achttien jaar en woon in Poperinge. Als opleiding heb ik 6 

jaar Elektrische Installatietechnieken gevolgd in het VTI te Poperinge. Samen met Jonas 

Geerardyn probeer ik om onze GIP tot een goed resultaat te brengen. 

 

Ik wil graag volgende personen bedanken voor hun hulp en inzet tijdens het realiseren van 

deze GIP. Als eerste mijn GIP-mentor J. Vitse, die het toe liet om dit eindwerk te realiseren, 

voor alle theoretische en praktische kennis die hij ons bijbracht. Vervolgens bedank ik ook Nog 

Dhr. W. Tytgat die zich sterk engageerde tijdens de programmatie en de automatisatie van 

het stuurprogramma. Verder wil ik ook nog enkele leerkrachten zoals: Dhr. B. Knockaert, Dhr. 

D. David & Dhr. P. Bourgois, bedanken. Zij brachten in mijn volledige secundaire schoolcarrière 

de nodige leerstof waarop ik in het hoger onderwijs verder zal bouwen.  

 

Tot slot wil ik ook nog mijn GIP-partner: Jonas Geerardyn, bedanken die zich samen met mij 

honderd procent heeft ingezet om deze opdracht te realiseren. Dankzij de vele conflicten en 

tegenslagen die we hadden tijdens het volledige werkjaar is niet alleen de opdracht zelf 

geslaagd maar is ook onze vriendschapsband versterkt. 
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1. Inleiding 
De torens van Hanoi is een spel/puzzel waarbij één toren, met een bepaald aantal schijven 

moet verplaatst worden naar een andere. Op de eerste toren staan 3 schijven. De schijven 

staan in een volgorde waarbij de grootste onderaan ligt en de kleinste bovenaan. Eén voor 

één kan de bestuurder van het toestel een schijf verplaatsen naar een andere toren door 

middel van een grijparm. De belangrijkste 2 regels zijn: je mag nooit een grotere schijf op een 

kleinere plaatsen, en je mag niet meer dan 1 schijf tegelijkertijd vastnemen. De grijparm wordt 

bestuurd door middel van 6 drukknoppen. Elke drukknop geeft een bepaalde functie die 

gekoppeld is aan een beweging van de grijparm. Met deze knoppen kan de arm niet alleen 

links, rechts, op & neer bewegen maar ook de grijper zelf openen of sluiten.  

Het doel van deze puzzel is dat de operator, zonder fouten te maken en ongeacht het aantal 

stappen die hij uitvoert, de schijven in dezelfde volgorde op de laatste toren plaatst.  
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2. Doelstelling 
Het belangrijkste doel van deze GIP is om de gekende puzzel “De torens van Hanoi” te 

combineren met een stuk mechanica en een deel elektronica. Zonder het aanraken van de 

schijven moet het mogelijk zijn om deze te verplaatsen. De sturing wordt gedaan door zes 

drukknoppen. Elke drukknop stelt een bepaalde beweging voor die de grijper kan uitvoeren. 

Aangezien er geen middelen ter beschikking waren om de bewegingen in een rechte lijn uit te 

voeren werd geopteerd om een roterende beweging te gebruiken. 

 

 

Figuur 4.1-1: Opstelling 
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3. Wiskunde & oorsprong 
De puzzel bevat een wiskundig verband tussen het 

aantal schijven en het minimale aantal zetten. Het 

aantal zetten dat minimaal nodig is om een puzzel 

te vervolledigen met x-aantal schijven, kan 

gehaald worden uit de formule: 

"𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛 = 2𝑥 − 1” 

 

Met 3 schijven zou het "23 − 1", is 7 zetten duren 

vooraleer de puzzel af is. 

 

Er is een legende over een hindoetempel in de 

Indiase stad Benares, waar de priesters zich 

bezighouden met het verplaatsen van een toren 

met 64 gouden schijven. De schijven lagen op 3 

diamanten naalden. Volgens de legende komt de 

wereld ten einde als het werk af is. Als de priesters 

1 schijf per seconde zouden verplaatsen zou het 

264 − 1, is ongeveer 1,84 × 1019 seconden duren 

of 1,84 triljoen zetten om de puzzel af te maken. Dat komt ongeveer overeen met 585 miljard 

jaar.  

Dit verhaal is een legende en dus niet waar. De puzzel is namelijk 

uitgevonden door de Franse wiskundige Édouard Lucas in 1883. 

  

Figuur 4.1-3: Édouard Lucas 

Figuur 4.1-2: Principe 
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4. Mechanisch gedeelte 

4.1. Constructie 

4.1.1. Montageplaten 
Omdat de gehele constructie van de grijparm tot stand zou komen zijn 3 belangrijke 

montageplaten gemaakt. Als eerste is er de bevestigingsplaat voor de cilinder. Deze 

zorgt ervoor dat de cilinder van de grijparm horizontaal kan opgesteld worden ten 

opzichte van de grondplaat. Als tweede is er de bevestigingsplaat voor de verticale 

motor. Deze plaat zorgt voor een extra stevigheid bij het rechtstaan van de motor en 

biedt een makkelijke opstelling voor sensoren. De derde en laatste bevestigingsplaat is 

deze die ervoor zorgt dat er een verticale, rechtlijnige beweging mogelijk is van het 

grijpsysteem. Deze zit onderaan de houten grondplaat en zorgt ervoor dat de gehele 

armconstructie kan gemonteerd worden.  

Figuur 4.1-4: Montageplaat 1 
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Figuur 4.1-5: Montageplaat 2 Figuur 4.1-6: Montageplaat 3 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

13 
 

4.1.2. Grijparm  
Het belangrijkste onderdeel van deze 

constructie is de grijparm. De grijparm 

werkt op basis van 2 gelijkstroommotoren. 

Motor 1 zorgt ervoor dat de grijper op en 

neer kan bewegen. Motor 2 zit onder de 

grondplaat en zorgt voor de roterende 

beweging van de volledige arm. 

De grijparm werkt op basis van een 

hefboomprincipe. Door het in- of 

uitschuiven van de persluchtcilinder (1) 

ontstaat er een horizontale beweging (2). 

Aan het uiteinde van de cilinder hangt een 

scharnierpunt (3). Dit scharnierpunt is op 

zijn beurt bevestigd aan 2 aluminium 

plaatjes die ervoor zorgen dat de opening 

of sluiting van de grijparm tot stand komt 

(4). Zodra de cilinder onder druk gebracht 

wordt zal scharnierpunt 3 naar buiten 

gedrukt worden. Aangezien de 

grijpklauwen bevestigd zijn aan de 

onderkant van de cilinder met nog een 

scharnierpunt (5), ontstaat er een kracht 

die deze open drukt.  

Het tegenovergestelde is ook een feit.  

Als de cilinder een inschuivende beweging 

maakt zal scharnierpunt 3 naar achter 

getrokken worden. Deze dwingt punten 4 

om naar elkaar toe te gaan, waardoor de 

grijper sluit.   

Figuur 4.1-7: Grijper 1 

Figuur 4.1-8: Grijper 2 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

14 
 

Figuur 4.1-10: Maten torens 

4.1.3. Schijven & torens 
De schijven & de torens zijn vervaardigd uit groene 

MDF-plaat van 18mm dik. Nadat de stukken 

gemaakt waren, werden deze beschilderd met een 

verf op basis van water. Om de schijven op hun 

plaats te zetten werd gebruik gemaakt van een 

ijzeren staaf bovenop de torens. Om deze holle staaf 

te kunnen bevestigen werd deze opgevuld met een 

cilindervormig stuk hout. Dit stuk hout zorgt niet 

alleen voor de bevestiging maar ook voor een stuk 

stevigheid. De bovenkant van de cilinder werd met 

een draaibank ingekort tot een bepaalde kegelvorm. 

Dankzij de conische kop zal een schijf altijd op de 

juiste plaats terecht komen. 

   

Figuur 4.1-9: Schijven en torens 

Figuur 4.1-11: Maten schijven 
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4.1.4. Steunplaat grijparm PVC 
Aangezien de grijper werkt met een hefboomprincipe op basis van een cilinder, 

ontstaan er verschillende krachten op de grijpklauwen. Tijdens het testen van dit 

systeem werd echter ontdekt dat de klauwen bij sluiting omhoog gedrukt werden. Om 

deze beweging tegen te gaan werd een plaat, vervaardigd uit PVC, bevestigd op de 

bovenkant van de cilinder. Deze plaat dwingt de grijpklauwen om op hun plaats te 

blijven zitten waardoor de grijper rechtlijnig kan sluiten. 

 

4.1.5. Eindeloop 
In het project wordt gebruik gemaakt van 

een draaiende beweging. Om de motor te 

positioneren werd gebruik gemaakt van 

inductieve sensoren. Om te belemmeren dat 

de grijper een beweging maakt waardoor 

deze te ver staat, werden 2 eindeloop 

blokken geplaatst. Als de grijper in de buurt 

komt van deze blokken is het onmogelijk om 

verder te draaien. Op deze manier staat de 

grijper altijd op de juiste positie.   

  

Figuur 4.1-12: Steunplaat PVC 

Figuur 4.1-13: Eindeloop 
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4.1.6. Steunpoten & grondplaat 
De volledige constructie (bestaande uit de torens, grijparm 

& zekeringskast) is bevestigd op een houten grondplaat. 

Deze is vervaardigd uit multiplex van 18mm dik. Aan de 

onderkant van deze grondplaat is een motor bevestigd. 

Om de constructie niet te laten steunen op deze motor en 

te voorkomen dat de plaat wankelt, werd gebruik gemaakt 

van 4 ijzeren steunpoten. De open ruimte tussen de 

onderkant van de grondplaat en de poten is geheel 

afgedicht door middel van Groene MDF-platen. Deze 

platen dienen niet enkel voor afwerking maar ook als 

bescherming. Op deze manier wordt voorkomen dat een 

persoon, in de buurt van de machine, in contact kan 

komen met onder spanning staande delen of 

stroomvoerende geleiders.  

 

 

  

Figuur 4.1-14: Steunpoten 

Figuur 4.1-15: Schets opstelling 
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4.2. Perslucht 

4.2.1. Cilinder grijper 
De cilinder is een element die het vaakst voorkomt bij persluchtinstallaties. Hij bestaat 

uit een metalen behuizing met 2 openingen en een zuigerstang. De leiding op de 

achterkant van de cilinder zorgt er meestal voor dat de zuiger een uitschuivende 

beweging kan maken. Als op deze kamer een druk aangebracht wordt die hoger is dan 

de druk in de 2e kamer, dan zal de zuiger een kracht ondervinden die een uitschuivende 

beweging veroorzaakt. Het tegengestelde is ook een feit. Wanneer in de 2e kamer een 

druk ontwikkeld wordt die hoger is dan in de 1e kamer, dan zal de cilinder een kracht 

ondervinden die een inschuivende beweging veroorzaakt.  

 

4.2.2. Cilinder positie 2 
Deze cilinder zorgt ervoor dat de grijparm exact op 

positie 2 komt te staan. Uit experimenten is 

gebleken dat de motor die zorgt voor deze 

beweging niet altijd exact stopt op deze positie. De 

zuigerstang is extern voorzien van een veer die 

gedrukt wordt tegen de houten schijf van de 

grijper. Deze schijf is voorzien van een uitsparing. 

Op het ogenblik dat de grijper op positie 2 komt te 

staan, remt de motor en wordt deze nog eens 

extra tegen gehouden door de cilinder. Om een 

volgende beweging te kunnen maken moet eerst 

een magneetventiel bekrachtigd worden. De 

bekrachtiging zorgt voor een luchtstroom die de 

cilinder indrukt en zo de veerkracht overwint. 

 

         

Figuur 4.2-2: Persluchtcilinder 

  

Figuur 4.2-1: Remsysteem positie 2 
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4.2.3. 5/2 ventiel 
De persluchtcilinder wordt aangestuurd met een ventiel. Een ventiel is een schakelaar 

die de luchtstroomrichting kan bepalen in verschillende leidingen. De naam van het 

ventiel beschrijft enerzijds over hoeveel aansluitingen dit ventiel heeft (5) en anderzijds 

over hoeveel mogelijke standen deze schakelaar kan aannemen (2). Het element wordt 

gestuurd door een elektromagneet. Zodra de magneet in werking treedt schakelt het 

ventiel en opent/onderbreekt de luchtleiding(en). Op fig.1 is te zien hoe perslucht 

stroomt door de schakelaar in rusttoestand. In deze toestand zal op leiding 2 perslucht 

doorgelaten worden en op leiding 4 een ontluchting uitgeoefend worden. 

Op de tweede figuur staat de persluchtstroom, wanneer de elektromagneet in werking 

treedt. Hier wordt de persluchttoevoer naar kamer 2 afgesloten en deze verandert in 

een ontluchting. Daarna zal de toevoer verplaatst worden naar leiding 4. 

In dit project werd het ventiel zo gestuurd dat in rusttoestand er een luchtstroom is die 

ervoor zorgt dat de cilinder steeds in open stand is (2). Bij het bedienen van de spoel 

schuift de cilinder in en sluit de grijper (4). We beschikken over een mono stabiel ventiel 

wat dus wil zeggen dat wanneer de elektromagneet niet meer bediend wordt, de zuiger 

automatisch terug naar zijn beginpositie gaat. Deze beweging gebeurt via een veer. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.2-3: 5/2 ventiel 
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4.2.4. 3/2 ventiel 
Het 3/2 ventiel is net zoals het 5/2 ventiel een component dat gestuurd wordt door een 

elektromagneet. In de installatie wordt dit ventiel gebruikt om de cilinder aan te sturen 

die zorgt voor de positionering van de grijper op stand 2. Het ventiel heeft 3 

aansluitklemmen en 2 mogelijke standen. Als het component in rust is of m.a.w. de 

elektromagneet niet bediend is, zal de druk op ingang 1 geblokkeerd zitten. Ingangen 

2 en 3 dienen dan als ontluchting.  

Bij het aansturen van de elektromagneet opent er een doorgang van ingang 1 naar 

ingang 2. De luchtstroom kan dan vloeien in deze richting naar de cilinder. Op dit 

ogenblik staat ingang 3 geblokkeerd. 

 

 

 

  

Figuur 4.2-4: 3/2 ventiel 
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4.2.5. Smoorventiel/ snelheidsregelventiel 
Het smoorventiel is een element dat gebruikt wordt om de 

doorstroomsnelheid in te stellen. Aan de hand van dit 

element kan de snelheid waarmee een cilinder opent/sluit 

verlaagd worden terwijl de druk steeds even groot blijft. Het 

element bestaat voornamelijk uit een doorlopende kamer 

waar een klep opgesteld staat onder een veer. Naar gelang 

de hoeveelheid kracht die ingesteld 

staat op de veer (schroef) zal de 

klep trager sluiten. De 

doorstroomrichting is dan ook beperkt. Als het element 

omgekeerd aangesloten wordt op een leiding zal het element 

niet werken en kan dit eventueel leiden tot een defect. 

  

Figuur 4.2-6: Smoorventiel 1 

Figuur 4.2-5: Smoorventiel 2 
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4.2.6. Drukregelaar/ reduceerventiel 
Dit element wordt gebruikt om de binnenkomende druk 

te verlagen tot een gewenste druk die afgesteld is op 

het gebruik. Het is de bedoeling dat de binnenkomende 

druk van 10bar verlaagd wordt tot een 

gebruiksvriendelijke druk van slechts 4bar.  

Het regelelement werkt met een veer die in contact 

staat met een membraan. De druk kan geregeld 

worden door de veer die in contact staat met een 

membraan. De druk die binnen komt in het toestel 

drukt tegen het membraan. Op het moment dat de 

binnenkomende druk hoger komt dan de maximale 

ingestelde druk, zal het membraan omhoog geduwd 

worden. Deze beweging zorgt ervoor dat het toestel 

afgesloten wordt en er geen luchtstroom meer mogelijk is door het reduceerventiel.  

Op het moment dat er langs de uitgaande zijde van het 

element druk afgenomen wordt, zal de druk in de kamer 

stijgen, het membraan zakken en de veer minder kracht 

uitoefenen. Hierdoor zal de klep in de eerste kamer van 

het element terug openen waardoor er opnieuw perslucht 

door het ventiel kan stromen. Bij het verlagen van een 

druk gaat er natuurlijk een bepaalde hoeveelheid lucht 

verloren. Deze kan weggebracht worden via de 

ontluchtingskamer. 

In de zijkant van het ventiel zit een koperen, 

cilindervormig stuk. Dit stuk is een geluidsdemper. Het zorgt ervoor dat het 

geluidsniveau van de ontluchting sterk naar beneden gehaald wordt.  

  

Figuur 4.2-7: Drukregelaar 1 

Figuur 4.2-8: Drukregelaar 2 
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4.2.7. Pneumatisch schema 
Op deze schema’s staan de verschillende persluchtcomponenten in de juiste volgorde. 

Op de schema’s zijn de verschillende standen van de ventielen en cilinders te zien. 

Op schema 1 zijn er geen elektromagnetische ventielen actief. 

Op schema 2 is enkel het 5/2 ventiel actief. 

Op schema 3 is enkel het 3/2 ventiel actief.  

Figuur 4.2-11: Pneumatisch schema 3 

Figuur 4.2-10: Pneumatisch schema 2 Figuur 4.2-9: Pneumatisch schema 1 
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5. Elektrisch gedeelte 

5.1. Besturing 

De volledige machine kan door de operator bediend 

worden op 2 plaatsen. De eerste manier dient enkel 

om de machine onder spanning te brengen en het 

proces te starten of te stoppen. Dit bedieningspaneel 

is terug te vinden op de buitenkant van de 

zekeringskast. De tweede besturingsplaats bevindt zich 

op de houten bodemplaat. Ze bestaat voornamelijk uit 

6 drukknoppen die elk een beweging voorstellen van 

de grijparm. Deze functies zijn: links, rechts, op, neer, 

grijpen & plaatsen. In het gehele besturingssysteem 

zijn ook 2 noodstopdrukknoppen te vinden. Een 

daarvan staat op de deur van de zekeringskast, de 

andere boven het besturingspaneel op de bodemplaat. 

Indien er zich iets voordoet, of de machine blokkeert, dan kan de machine direct stilgelegd 

worden door de noodstop in te drukken. De noodstop activeert direct een veiligheidsrelais 

die de vermogen- en stuurkring uitschakelt. Nadat een noodstop werd gebruikt, dient hij 

eerst ontgrendeld te worden om het proces opnieuw te starten.  

5.2. Bedrading 

De zekeringskast bevat heel wat componenten die 

met elkaar in verbinding moeten staan. Om deze 

componenten te verbinden met elkaar wordt 

gebruik gemaakt van verschillende geleiders. Deze 

geleiders vormen een bedrading die ervoor zorgt 

dat het volledig systeem in werking kan treden. Om 

de bedrading overzichtelijker te maken werd 

gebruik gemaakt van een kleurencode. De 

draaddoorsnede van de geleiders van de stuurkring 

bedraagt 0,75mm² en deze van de vermogenkring 

2,5mm². Op de volgende pagina’s staan de 

aansluitschema’s van het volledige project. 

Figuur 5.1-1: Bedieningspaneel kast 

Figuur 5.2-1: Kleurencode bedrading 
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  Figuur 5.2-2: Elektrisch aansluitschema 1 
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Figuur 5.2-3: Elektrisch aansluitschema 2 
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Figuur 5.2-4: Elektrisch aansluitschema 3 
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Figuur 5.2-5: Elektrisch aansluitschema 4 
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5.3. Veiligheidsrelais 

Het veiligheidsrelais of noodstoprelais is een 

component dat zorgt voor de veiligheid van de 

mensen in de directe omgeving. Op dit element 

zijn de 2 noodstopdrukknoppen & de 

resetdrukknop aangesloten. Het component zorgt 

ervoor dat in een noodsituatie de 

hoofdstroomkring spanningsloos komt te staan. 

Na de bediening van een noodstop moet deze 

eerst terug ontgrendeld worden, vooraleer de 

machine terug kan starten. Na de ontgrendeling 

zal het veiligheidsrelais een signaal geven in de 

vorm van een blauwe lamp. Het is immers 

verboden dat na het ontgrendelen van een 

noodstop de machine direct terug in 

actie mag treden. Men moet eerst 

een bevestiging geven aan het 

veiligheidsrelais en pas dan kan de 

machine opnieuw veilig gestart 

worden. Dit noemen we een 

gecontroleerde start. 

Op de klemmen A1 & A2 wordt de nodige voedingspanning aangesloten om het toestel in 

werking te laten treden. Op de inputklemmen S11, S12, S21, S22, S31 & S32, worden de 

noodstopdruknoppen aangesloten. Het relais moet ook kunnen communiceren met de PLC. 

Dit doen we met klem 13 & 14. Verder is er ook nog klem 41 & 42. Deze klemmen worden 

aangesloten op de blauwe controlelamp voor het RESET-signaal. De reset drukknop zelf 

staat tussen S33 & S34. (De aansluitingen zijn te vinden op het aansluitschema) 

  

Figuur 5.3-2: Veiligheidsrelais 

Figuur 5.3-1: Aansluitingen veiligheidsrelais 
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5.4. Zekeringen/Automaten 

De installatie wordt op 3drie plaatsen beschermd tegen kortsluiting en overbelasting. De 

bescherming wordt verkregen door middel van een automaat. De uitschakelkarakteristiek 

van een modulaire automaat bestaat uit twee belangrijke gebieden:   

 

• Thermische gedeelte 

Hier is het schakelcommando afkomstig 

van een bimetaal dat beveiligt tegen 

overbelasting. Bij een stroom van 1,5 x 

In moet de automaat binnen het uur 

afschakelen. 

Vb.: een automaat B16, waar een 

overbelasting stroom door vloeit van 

40,8A (2,55 x In) moet binnen de 60 

seconden uitschakelen. 

 

• Magnetisch gedeelte 

Hier is het schakelcommando afkomstig 

van een elektromagneet die beveiligt 

tegen kortsluiting.  

 

De keuze van het type (B, C of D), hangt af 

van de inschakelstromen.  

B= kleine startstromen (elektrische verwarming, boilers, fornuizen, …) 

C= middelgrote startstromen (verlichting, wasmachine, stofzuiger, …) 

D= grote startstromen (netspanningsstabilisatoren, lasposten, zware motoren, …) 

 

Als verschillende beveiligingsautomaten na 

elkaar geschakeld zijn is het begrip 

“selectiviteit”, zeer belangrijk. Een installatie 

is selectief als een fout in een willekeurig 

punt in de installatie, enkel de uitschakeling 

tot gevolg heeft van de eerstvolgende 

beschermingsinrichting in de 

stroomopwaartse zin.  

Figuur 5.4-1: Uitschakelkarakteristiek zekeringen 

Figuur 5.4-2: Zekeringen 
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5.5. Motor 1 

Motor 1 zorgt ervoor dat de grijper een verticale 

beweging van de grijparm tot stand brengt. Het is 

een DC-motor die inwendig een tandwiel laat 

draaien. Het tandwiel is bevestigd aan een tweede 

tandwiel met daarop een draadstang. Op deze 

stang is een tandwiel bevestigd die het witte blok 

op en neer laat bewegen. Het grote voordeel van 

deze motor is dat je de positie zeer nauwkeurig kan 

bepalen. Bij het afsluiten van de voedingsspanning 

blijft de motor staan op zijn bereikte positie en zal 

niet verder draaien of automatisch terug keren.  

Deze motor is inwendig voorzien van 2 

eindeloopcontactjes. Parrallel over deze contactjes 

is telkens een diode geplaatst. Bij het aansluiten 

van de motor op een bron zal de motor links of 

rechts draaien afhankelijk van de polariteit.  

Als het verschuifbare motorblok een 

eindeloopcontact raakt zal deze een 

contact openen, de voedingspanning 

onderbreken en zal de motor stoppen 

met draaien. Bij het omkeren van de 

polariteit loopt de stroom door de 

diode parallel op het onderbroken 

contact, en dan door het tweede 

eindeloopcontact waardoor de motor 

in tegengestelde richting zal draaien.  

  

 

 

  

Figuur 5.5-1: Motor 1 

Figuur 5.5-2: Inwendige eindeloopcontacten motor 1 
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5.6. Motor 2 

Deze motor is net zoals de vorige een 

DC-motor, die ervoor zorgt dat de 

grijper links en rechts kan draaien. Hij 

zit onderaan de grondplaat en is 

bevestigd met 4 sterke bouten. Om de 

motor te laten draaien op het 

gewenste tempo hebben we een 

voedingspanning van ± 3V nodig. 

Aangezien we enkel beschikken over 

een transformator van 230VAC ~ 

24VDC , werd door middel van een 

weerstandengroep de spanning 

verlaagd om de motor trager te laten 

draaien. De weerstanden zijn gemonteerd op een plaat met koelribben om de hoge 

warmteontwikkeling in deze weerstanden snel weg te werken. De weerstandsberekening 

werd als volgt uitgevoerd: 

Uit metingen is gebleken dat als we de motor op het 

gewenste toerental willen laten draaien, we een 

spanning nodig hebben van 3,5V. Bij deze spanning 

neemt de motor een stroom op van 1,8A. Indien we 

beschikken over een voedingsspanning van 24V, 

kunnen we berekenen welke weerstanden we in serie 

met de motor moeten schakelen om dezelfde stroom 

te verkrijgen. Uit de wet van ohm blijkt namelijk: "𝑈 = 𝐼 × 𝑅" (Spanning(V) = Stroom(A) 

× Weerstand(Ω)). Bij 3,5V heeft de motor een weerstand van 1,94Ω. De weerstand die 

nodig is bij 1,8A op een spanning van 24V bedraagt 13,33Ω. Als we van deze waarde de 

weerstandswaarde van de motor aftrekken weten we welke weerstand in serie moet 

geschakeld worden met de motor, opdat deze een 

gelijke stroom zou verkrijgen. 13,33Ω − 1,94Ω =

𝟏𝟏, 𝟑𝟗Ω. De 2 weerstanden die we ter beschikking 

hadden in de voorraad waren deze van 10Ω en 2,2Ω. 

De weerstandswaarde ligt dus iets hoger (12,2) maar 

dat brengt geen verdere problemen met zich mee.  

Figuur 5.6-2: Motor 2 

Figuur 5.6-1: Koelplaat weerstanden 

Figuur 5.6-3: Weerstanden 
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Na het installeren en testen van de 

schakeling bleek dat wegens de 

spanningsverlaging de, motor niet 

genoeg kracht had om de beweging 

uit te voeren. Dit kwam omdat bij het 

meten van de motorstroom, 

gemeten werd in nullast. De stroom 

van 1,8 Ampère was dus met andere 

woorden de stroom die de motor 

opneemt zonder belasting. Het 

gebruik van deze weerstanden was 

uiteindelijk dus nutteloos in dit project. Om deze motor nog steeds te kunnen regelen werd 

in functie van de efficiëntie een regelbare gelijkstroombron gebruikt. Met deze regelbare 

bron kon de gewenste stroom handmatig bepaald worden.  

 

5.7. Sensoren 

Om het volledige proces te automatiseren wordt gebruik gemaakt van een aantal sensoren. 

Het bepalen van de juiste sensor hangt af van 9 factoren. 

- Voedingspanning 

- Soort uitgangssignaal 

- Montage 

- Schakelfrequentie 

- Schakelhoek 

- Soort omgeving 

- Afstand t.o.v. detectievoorwerp 

- Type van detectievoorwerp 

- Oppervlakte van het actieve deel. 

 

  

Figuur 5.6-4: Regelbare gelijkspanningsbron 

Figuur 5.7-1: Keuze van sensor 
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5.7.1. Inductieve sensoren bodemplaat (4) 
Dit soort sensoren dient 

voornamelijk om magnetisch 

geleidende stoffen te 

detecteren. Voornamelijk 

werken ze op basis van 

elektromagnetische golven. 

Het actieve oppervlak van de 

sensor zendt stralen uit en 

vangt deze weer op. Op het 

ogenblik dat deze golven 

onderbroken worden door 

een magnetisch geleidend voorwerp, gaat de 

sensor in geleiding. Deze installatie bevat 4 

sensoren van dit type.  

 

Het is de bedoeling dat de motor met roterende 

beweging op 3 bepaalde punten gedetecteerd 

wordt. De sensoren worden zodanig in de 

bodemplaat gebracht dat wanneer de sensor 

schakelt, de grijper zijn positie bereikt heeft. Dit 

punt is heel nauwkeurig bij iedere sensor. Bij 

stand 1 en 3 gebeurt dit met 1 sensor. Aangezien 

de motor vanuit 2 richtingen de tweede positie 

moet bereiken, is het noodzakelijk dat de grijper 

dan ook telkens op de juiste plaats staat. Bij de 

tweede positie wordt gebruik gemaakt van twee sensoren om de nauwkeurigheid te 

garanderen.   

Figuur 5.7-3: Probleem positie 2 

Figuur 5.7-2: 
Inductieve sensor 
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5.7.2. Optische sensor 
Deze digitale sensor (1) werkt op basis van 

infrarode stralen. Hij zendt een onzichtbare, 

infrarode straal (2) uit via de zender. Deze 

straal weerkaatst op een reflector (3) die 

dan rechtstreeks terug in de ontvanger 

terecht komt. Bij deze uitvoering werd 

gebruik gemaakt van een glasvezeldraad. 

Deze draad heeft een zender en een 

ontvanger die in dezelfde behuizing zitten. 

In de bijlages vindt u de datasheet van deze 

sensor. De keuze om deze glasvezeldraad te gebruiken werd sterk beïnvloed door de 

grote hoeveelheid aan montagemogelijkheden en het lage gewicht. 

 

Figuur 5.7-5: Opbouw glasvezelkop  

 

 

Figuur 5.7-6: Module optische sensor 

  

Figuur 5.7-4: Detectie optische sensor 
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5.7.3. Micro switches 
Deze schakelaars zorgen door middel van een 

mechanische beweging dat er een fysisch 

contact gesloten wordt. Bij het stoten, schuiven 

of slepen van een voorwerp langs het metalen 

gedeelte wordt inwendig een contact geopend 

en een ander contact gesloten. In deze 

installatie worden ze gebruikt als detectie van 

een maximale of minimale beweging van de 

verticaal opgestelde motor.  

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5.7-8: Detectie maximaal omhoog 

Figuur 5.7-7: Principe micro switch 

Figuur 5.7-9: Micro switch Omron 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

36 
 

5.7.4. REED-contacten 
Deze contacten worden geschakeld door 

magnetische golven van een permanente 

magneet. Wanneer een permanente 

magneet in de buurt komt van het 

contact, treden de magnetische golven 

het contact binnen. Bij de open delen van 

het contact ontstaat een magnetisch veld 

met tegenpolen die elkaar aantrekken en 

zo het contact sluiten. In deze installatie 

worden ze gebruikt bij het controleren van 

de positie van de persluchtcilinder. De zuigerstang is uitgerust met een permanente 

magneet die de detectie mogelijk maakt. 

  

Figuur 5.7-10: Principe REED-contact 
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5.8. PLC 

Het kloppende hart van dit toestel is de PLC. Het is het belangrijkste toestel dat ervoor 

zorgt dat de machine operationeel wordt. PLC staat voor “Programmeerbare Logische 

Controller” Deze naam verklapt natuurlijk wat dit toestel namelijk is. Het is een controle 

unit die door middel van een logische programmeertaal gestuurd wordt. Op dit toestel 

sluiten we alle sensoren en relais aan. Het relais worden aangesloten op de actuatoren en 

het programma doet de rest. De keuze van het type PLC werd ons opgelegd door de 

leerkracht. Nadat, in het begin van het jaar, het juiste aantal sensoren doorgegeven werd 

aan de leerkracht werd voor ons bepaald welke controle unit we ter beschikking zouden 

krijgen.  

Het is een PLC van het merk MITSUBISHI. Deze beschikt over een 40-tal ingangen en 

een 40-tal uitgangen (vandaar het type FX-80MR).  

Doorheen het programma wordt steeds gebruik gemaakt van afkortingen & adressen. De 

namen en betekenissen van de adressen zijn terug te vinden in de symbolentabel. 

 

Figuur 5.8-1: PLC Mitsubishi FX-80MR 
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5.8.1. Symbolentabel PLC-programma 
In deze tabel staan alle drukknoppen, sensoren, contacten en relais die zijn 

aangesloten op de PLC. 

NAAM ADRES KENMERKEN FUNCTIE 
START M0 / X0 INPUTMERKER: NO-contact.  Drukknop. Stoppen 

met geheugen. 

STOP M1 / X1 INPUTMERKER: NC-contact.  Drukknop. Starten 
van het proces 

S_P1 M2 / X2 INPUTMERKER: NO-contact. Ind. 
Sensor PNP 

Stoppen motor bij 
toren 1 

S_P2.1 M3 / X3 INPUTMERKER: NO-contact. Ind. 
Sensor PNP 

Stoppen motor bij 
toren 2 

S_P2.2 M4 / X4 INPUTMERKER: NO-contact. Ind. 
Sensor PNP 

Stoppen motor bij 
toren 2 

S_P3 M5 / X5 INPUTMERKER: NO-contact. Ind. 
Sensor PNP 

Stoppen motor bij 
toren 3 

S_ADROP M6 / X6 INPUTMERKER: NO-contact. Ind. 
Sensor PNP/NPN 

Grijper stoppen op 
val positive 

S_ARM M11 / X11 INPUTMERKER: NO-contact. 
Optische sensor 

Detectie schijf 
aanwezig 

RC_IN M12 / X12 INPUTMERKER: NO-contact. Detectie cilinder 
ingaande 
beweging 

RC_OUT M13 / X13 INPUTMERKER: NO-contact. Detectie cilinder 
uitgaande 
beweging 

MS_AUP M17 / X17 INPUTMERKER: NC-contact. Eindeloopcontact 
motor op 

MS_ADOWN M20 / X20 INPUTMERKER: NC-contact. Eindeloopcontact 
motor neer 

DK_UP M21 / X21 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop op 

DK_DOWN M22 / X22 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop neer 

DK_L M23 / X23 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop links 

DK_R M24 / X24 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop rechts 

DK_PICK M25 / X25 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop grijpen 

DK_DROP M26 / X26 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop loslaten 

BEV1 M27 / X27 INPUTMERKER: NO-contact. Motorbeveiliging 1 

BEV2 M30 / X30 INPUTMERKER: NO-contact. Motorbeveiliging 2 

DK_AUTO M30 / X31 INPUTMERKER: NO-contact. Drukknop auto. 

VR M40 / X40 INPUTMERKER: NO-contact.  Veiligheidsrelais 
 

R_U M100 / Y0 OUTPUTMERKER: Relais Motor omhoog 

R_D M101 / Y1 OUTPUTMERKER: Relais Motor omlaag 

R_L M102 / Y2 OUTPUTMERKER: Relais Motor links 

R_R M103 / Y3 OUTPUTMERKER: Relais Motor rechts 

V_IN M104 / Y4 OUTPUTMERKER: ventiel Grijper perslucht 

V_P2 M105 / Y5 OUTPUTMERKER: ventiel Grijper perslucht 
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5.8.2. Merkerlijst 
In deze lijst staan allerlei merkers. Een merker is een contact dat voor allerlei 

toepassingen kan gebruikt worden. Een PLC bevat meestal een duizendtal merkers die 

kunnen gebruikt worden. Merkers kunnen inwendig in de PLC bestuurd worden maar 

hebben niets te maken met de in- of uitgangen die aangesloten zijn.  

NAAM Adres Functie 
0OK M150 Bevestiging 0-stand 

HM M160 Machine starten 

Merker M180 Overgangsmerker flank S_P2.1 SET R_D 

Merker M181 Tussenstap (SET R_L) 

Merker M182 Tussenstap (SET R_U) 

Merker M183 Tussenstap (SET V_IN) 

Merker M184 Tussenstap (RST R_D) 

Merker M186 Tussenstap (SET R_D) 

Merker M188 Tussenstap (SET R_R) 

Merker M189 Tussenstap (SET R_L) 

Merker M190 Overgangsmerker flank S_P2.2 SET R_D 

STAP0 M200 Initiële stap 

STAP1 M201 Beginpositie Open 

STAP2 M202 Beginpositie Up 

STAP3 M203 Beginpositie Left 

STAP4 M204 Stapovergang beginpositie (M150) 

Merker M400 Flank S_P1 

Merker M401 Flank S_P1 

Merker M402 Flank S_P2.1 

Merker M403 Flank S_P2.1 

Merker M404 Flank S_P2.2 

Merker M405 Flank S_P2.2 

Merker M406 Flank S_P3 

Merker M407 Flank S_P3 

Merker M408 Flank S_ADROP 

Merker M409 Flank S_ADROP 

Merker M410 Flank S_ARM 

Merker M411 Flank S_ARM 
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Merker M412 Flank MS_AUP 

Merker M413 Flank MS_AUP 

Merker M414 Flank MS_ADOWN 

Merker M415 Flank MS_ADOWN 

Merker M416 Vergrendelmerker S_ADROP (SET R_D) 

Merker M417 Tussenstap D0 +1 

Merker M418 D0 +1 

Merker M450 S_ARM (RST R_D)  

Merker M500 Automatisatie UP 

Merker M501 Automatisatie Left / Right 

Merker M502 Automatisatie Down 

Merker M503 Automatisatie Pick 

Merker M504 Automatisatie Up 

Merker M505 Automatisatie Left / Right 

Merker M506 Automatisatie Down 

Merker M507 Automatisatie Drop 

Merker M508 Overgangsmerker (D0) 

Merker M601 Schijf Toren1 – Toren3 

Merker M602 Schijf Toren1 – Toren2 

Merker M603 Schijf Toren3 – Toren2 

Merker M604 Schijf Toren1 – Toren3 

Merker M605 Schijf Toren2 – Toren1 

Merker M606 Schijf Toren2 – Toren3 

Merker M607 Schijf Toren1 – Toren3 

Merker M608 Overgangsmerker Automatisatie 

Timer T0 Tijd tussen grijpen en stijgen 20ms 

Datawoord D0 Counter M508 Stapovergang 
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5.8.3. Programma 

5.8.3.1. Automatisatie 

In dit deel van het programma wordt een stuk 

automatisatie toegepast. De automatisatie 

bestaat uit 2 delen.  

1: wanneer de machine onder spanning 

gebracht wordt, deze eerst naar een nul positie 

gaat vooraleer men de machine kan besturen.  

2: Als de keuzeschakelaar op “automatisch” 

gebracht wordt, de machine zelf alle 

bewegingen uitvoert. 

Hiernaast ziet u het functiediagram (GRAFCET) 

van de eerste 4 stappen. Dit diagram geeft een 

logische voorstelling van welke stappen 

moeten opgevolgd worden vooraleer de grijper 

in zijn beginpositie staat. Later wordt het 

omgezet in een stuurprogramma dat door de 

PLC kan gelezen worden. Het volledige 

functiediagram is te vinden in de bijlagen.  

Zodra de machine onder spanning staat komt 

het programma direct in stap 0. Deze stap heet de initiële stap. Het deel 

automatisatie kan pas uitgevoerd worden als het veiligheidsrelais, de hoofdmerker 

en de beveiligingen in orde zijn. Daarna gaat eerst het ventiel open. Op het moment 

dat de grijper open staat (RC_OUT) zal de arm omhooggaan. Bij het bovenkomen 

op het eindeloopcontact (MS_AUP) gaat de motor draaien naar links. Vanaf dat de 

grijper op S_P1 komt, weet de machine dat ze in zijn beginpositie staat. Nadat de 

beginpositie bevestigd is, kan de operator de keuze maken om het programma 

automatisch of manueel te laten verlopen. Indien men eenmaal de keuze heeft 

gemaakt om het automatisch te laten verlopen kan de grijper niet meer bestuurd 

worden met de drukknoppen. (Zie sturing). 

 

  

Figuur 5.8-2: GRAFCET 
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5.8.3.2. Sturing 

Het tweede deel van het programma bestaat uit sturing. In dit deel gaat het er 

voornamelijk over dat elke beweging die de grijper kan of mag maken, uitgevoerd 

wordt na een stuursignaal van een drukknop. Elke beweging kan pas uitgevoerd 

worden nadat de 0-positie is bevestigd (zie automatisatie). Bij het geven van een 

stuursignaal zal de PLC het programma doorlopen en de aangestuurde functie 

uitvoeren. 

5.8.4. Simulatie van het programma 
Vooraleer het volledige programma in de definitieve PLC van het eindwerk werd 

geplaatst, moest dit eerst getest worden op een synoptisch bord. Dit is een testbord 

dat grotendeels bestaat uit een andere PLC die een touchscreen aanstuurt. Op dit 

touchscreen (HMI) staan alle sensoren, drukknoppen en relais afgebeeld. Op deze 

manier kan het programma getest worden en worden fouten zichtbaar. Alle afkortingen 

die op dit touchscreen staan zijn terug te vinden in de symbolentabel.  

 

Figuur 5.8-4: Synoptisch bord 

  

Figuur 5.8-3: Voorstelling HMI 
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5.8.5. PLC-programma 1 (Synoptisch bord) 
Op de volgende 8 pagina’s staat het PLC-programma dat gebruikt werd in het 

synoptisch bord. 
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5.8.6. PLC-programma 2 (Eigenlijke programma) 
Op de volgende pagina’s staat het PLC-programma dat uiteindelijk geschreven werd naar de PLC van 

het project. 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

52 
 

 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

53 
 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

54 
 

 

  



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

55 
 

 

 

  



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

56 
 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

57 
 

 

  



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

58 
 

 
  



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

59 
 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

60 
 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

61 
 



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

62 
 

 
  



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

63 
 

 
 

  



Glenn Lignel 6EIT  2015-2016 De torens van Hanoi 

64 
 

6. Risicoanalyse 
Bij het maken van een machine is het noodzakelijk om een risicoanalyse uit te voeren. Dit is 

een onderzoek naar alle mogelijke conflicten die kunnen optreden. Alle gevarenrisico’s werden 

in kaart gebracht volgens de risicoanalyse van Kinney. De grootte van een gevaar kan bepaald 

worden volgens een bepaalde formule. “𝑅 = 𝑊 × 𝐵 × 𝐸” 

R= Risicograad.  

W= Waarschijnlijkheidsgraad van een gevaar. 

B= Blootstelling aan het gevaar. 

E= Ernst van de mogelijke letsels. 

Wanneer we alle waarden vermenigvuldigd hebben met elkaar bekomen we een bepaalde 

risicograad “R”. Deze risicograad geeft een waarde aan van hoe veilig de machine eigenlijk is. 

Na de eerste berekening worden zoveel mogelijk aanpassingen gedaan aan de machine om 

zoveel mogelijk risico’s weg te werken of te beperken. Na de aanpassingen wordt een 2de 

berekening gedaan. De 2de berekening is het eindresultaat en de effectieve risicograad van de 

machine. 

De Risicoanalyse is terug te vinden in de bijlagen. 
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7. Besluit 
Het volledige project heeft heel wat tijd in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn. 

In het algemeen ben ik zeer tevreden over het eindresultaat. Om dit eindwerk te realiseren, 

had ik een grote hoeveelheid aan technische vakkennis nodig. Zonder mijn GIP-partner en alle 

leerkrachten binnen het vak zou dit nooit gelukt zijn.  

In deze proef heb ik geleerd hoe je efficiënt in teamverband kan werken. Ook heb ik ontdekt 

dat ik minder goed presteer onder druk. Persoonlijk moet ik eerst alles grondig doornemen, 

vooraleer een definitief besluit te kunnen nemen. Om alles op tijd en chronologisch af te 

werken, kan het opstellen van een planning zeer nuttig zijn. 

Indien we meer tijd zouden gehad hebben om dit eindwerk te ontwikkelen, waren zeker en 

vast meer functies toegevoegd. De mogelijke oorzaken van een tijdtekort zijn onder meer het 

wegvallen van de praktijkdagen door stages, feestdagen, uitstappen, etc. maar ook 

grotendeels mijn eigen perfectionistische kant. Zelf probeer ik telkens om alles tot in de puntjes 

uit te werken. 

Al bij al vond ik het een unieke ervaring en een uitstekende voorbereiding op mijn verdere 

studies. 
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8. Handleiding 
1. Om het project te starten dient de voedingsstekker in een 

stopcontact gebracht te worden. Dat stopcontact moet beschikken 

over een voedingsspanning van 230VAC en een netfrequentie van 

50Hz (standaard Europese norm).  

2. Na het aansluiten van de stekker dient de machine onder spanning 

gebracht te worden via een hoofdschakelaar.  

3. Na het aanschakelen gaat er direct een blauwe lamp branden. Deze 

lamp geeft aan dat er een spanningsonderbreking heeft plaats 

gevonden. Om de machine te laten weten dat deze veilig kan gestart 

worden moet een bevestigingssignaal gestuurd worden via de 

blauwe drukknop. Indien na het indrukken van de blauwe drukknop 

de lamp niet dooft, kan het zijn dat er een of meerdere 

noodstopdrukknoppen ingedrukt zijn. De drukknoppen dienen 

immers eerst ontgrendeld te worden vooraleer het proces kan 

gestart worden.  

4. Met de tuimelschakelaar kan de keuze gemaakt worden om de 

machine manueel te sturen of het proces automatisch te laten 

verlopen. 

5. Als de machine op een veilige manier kan gestart worden mag er een 

startsignaal gegeven worden via de groene startdrukknop. Na dat 

startsignaal gaat de grijparm automatisch naar zijn beginpositie. In 

dit geautomatiseerd proces zal eerst de grijper openen. Daarna gaat 

deze volledig omhoog. Tot slot draait de motor naar links tot de 

grijparm op positie 1 komt.  

6. Zodra de beginpositie bevestigd is kan de operator de machine 

beginnen sturen via de rode drukknoppen. 

7. Indien er zich een noodsituatie voordoet, moeten de mensen in de 

directe omgeving en de eigenlijke machine in veiligheid gebracht 

worden. Omdat de machine geen verdere verrichtingen meer zou 

uitvoeren kan gebruik gemaakt worden van de 2 

noodstopdrukknoppen. Deze zorgen ervoor dat het volledige proces 

spanningsloos wordt gebracht.  

8. Om de machine uit te schakelen moet men eerst op de rode 

stopdrukknop drukken. Na dit signaal mag de hoofdschakelaar terug op 0 gebracht worden.   

 
1: stekker in het 

stopcontact 

 

 
2: machine onder 

spanning met 

hoofdschakelaar 

 

 
3: bevestigen 
veilige start 

 

 
4: Automatisch of 

manueel 

 

 
5: startsignaal 

 

 
6: sturen via 

drukknoppen 
 

 
7: machine 
stoppen in 

noodsittuatie 
 

 
8: machine veilig 

stoppen 
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9. Bronnenlijst 
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 (Geraadpleegd op 16 mei 2016) 
 
- Datasheet Veiligheidsrelais 

http://www.is-com.ru/files/PNOZ_X3P_en.pdf  
(Geraadpleegd op 16 mei 2016) 

 
- Datasheet PLC MITSUBISHI FX 80-MR 

http://www.omniray.ch/alte-sps-
typen.html?file=tl_files/Katalog/Handbuecher/Industrieautomation/04_Mitsubishi/01_
SPS-Systeme/02_Kompakt/KompakteSteuerungen/Grundgeraete/FX/FX-2C-
Series_UserManual-Hardware_JY992D47401-L.pdf  
(Geraadpleegd op 16 mei 2016) 

 
- Datasheet Optische sensor Pepperl + Fuchs SU19 

http://www.pepperlfuchs.com/global/en/classid_48.htm?view=productdetails&prodid
=39630 
(Geraadpleegd op 16 mei 2016) 
 

 
- Datasheet Inductive sensor 

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=XS1M18  
(Geraadpleegd op 16 mei 2016) 
 

- Informatie Pneumatiek 
http://pneumatica.be/ 
(Geraadpleegd op 16 mei 2016) 
 
 

- PLC SINK & SOURCE 
http://library.automationdirect.com/sinking-sourcing-concepts/  
(Geraadpleegd op 16 mei 2016) 
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http://www.omniray.ch/alte-sps-typen.html?file=tl_files/Katalog/Handbuecher/Industrieautomation/04_Mitsubishi/01_SPS-Systeme/02_Kompakt/KompakteSteuerungen/Grundgeraete/FX/FX-2C-Series_UserManual-Hardware_JY992D47401-L.pdf
http://www.omniray.ch/alte-sps-typen.html?file=tl_files/Katalog/Handbuecher/Industrieautomation/04_Mitsubishi/01_SPS-Systeme/02_Kompakt/KompakteSteuerungen/Grundgeraete/FX/FX-2C-Series_UserManual-Hardware_JY992D47401-L.pdf
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http://library.automationdirect.com/sinking-sourcing-concepts/
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10. Bijlagen 
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10.1. Risicoanalyse 
 

Wat is het gevaar? Ernst Waarschijnlijk-
heid 

Bloot-
stelling 

Wat is de 
risicograad? 

Hoe lossen we het op? Risicograad 
na ingreep. 

Mechanische gevaren 

door: 

      

Als er tegen de plank 
gestoten wordt kan deze 
van de tafel vallen 

3 3 3 9 
De plank op een 

grotere tafel zetten 6.1 

Je kan met je handen, 
armen, haren, …  tussen 
alle bewegingen raken 

7 10 3 20 

Niet in de buurt 
komen van de 
machine met 

loshangende delen 

20 

De tang kan alle 
voorwerpen vastgrijpen 

3 6 3 9 
Niet in de buurt 

komen van de tang 9 

Verwondingen door 
bramen 

7 0.5 3 10.5 
Alle bramen 
verwijderen 10.1 

Gevaar voor wrijven of 
schaven 

3 0.5 3 6.5 / 6.5 

Elektrische gevaren 

door: 

      

Contact van de persoon 
met onder spanning 
staande, genaakbare delen 

7 6 3 16 
Genaakbare delen 

aarden 10.1 

Direct contact van persoon 
met onder spanning 
staande delen 

7 3 3 13 
Elektrische 

onderdelen volledig 
afschermen 

10.1 

Gevaren door 

verwaarlozing 

      

Door slechte houding van 
bediening kunnen 
rugklachten opgelopen 
worden 

3 0.1 3 6.1 

De machine 
ergonomisch maken/ 

op een bepaalde 
hoogte plaatsen 

6.1 

Combinaties van 
gevaren 

      

Onverwacht opstarten, 
doordraaien of te snel 
draaien 

7 10 3 20 Noodstop plaatsen 20 

Foute bediener 
onvoldoende aanpassing 
van de machine aan 
menselijke eigenschappen 
en mogelijkheden 

1 0.2 3 4.2 

Sturing inbouwen 
waar geen 

bedieningsfouten 
kunnen optreden 

4.1 

De onmogelijkheid om de 
machine in de best 
mogelijke omstandigheden 
stil te zetten 

7 1 3 11 Noodstop plaatsen 11 

Variaties in rotatiesnelheid 
van de motor 

7 0.5 3 10.5 / 10.5 

Montagefouten       
Breken van onderdelen 
tijdens het in bedrijf zijn 

3 6 3 13 
Sterkere onderdelen 

gebruiken 6.5 

Vallende objecten of 
uitstoten objecten  

1 0.2 3 4.2 
Machine perfect 

uitlijnen 4.1 

Verlies van stabiliteit/ 
omvallen van machine 

7 6 3 16 
Machine op grotere 

tafel zetten 10.1 
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10.2. Mon projet intégré 

 

Schooljaar: 2015-2016 

 

Trimester: 3de 

Leerkracht: Dhr. N. Bouton 

Datum & lesuur: 11/03/”16 – 4de lesuur 

Klas: 6EIT 

Toegelaten  
Hulpmiddelen: 

Woordenboek:  
Nederlands - Frans 

 

Naam: Glenn Lignel Nr.: 6 
 
 

Notre projet intégré, c’est “les tours de Hanoi”. C’est un jeu avec 3 disques qui vont se déplacer 

à tout de rôle. La règle principale, c’est que l’opérateur ne peut jamais mettre un grand disque 

sur un petit disque. Je construis mon projet avec Jonas Geerardyn. On a fait toute la 

construction et tout le câblage. On a aussi fait les schémas mais ils doivent encore être 

améliorés. Le plus important qui doit être fait maintenant, c’est la programmation. J’ai déjà 

appris beaucoup sur les différentes captures et aussi comment je dois programmer. La chose 

la plus difficile jusqu’ici c’était : suivre la planification. Ce n’était pas facile d’obtenir toutes les 

parties à temps mais jusqu’ à présent nous sommes sur la bonne voie. Je pense qu’après la 

période du stage, le projet va marcher. J’espère que je vais encore apprendre à utiliser et à 

installer le pneumatique parce que maintenant je ne comprends pas beaucoup de cela.  
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10.3. Taak Wiskunde 

   

Schooljaar: 2015-2016 

 

Trimester: 3de 

Leerkracht: Mevr. K. Goudeseune 

Datum & lesuur: 04/03/”16 – 4de lesuur 

Klas: 6EIT 

Toegelaten  
Hulpmiddelen: 

GRM  

Naam: Glenn Lignel Nr.: 6 

 
 

TAAK: GIP  
 

1. BEREKENEN VAN DE SNELHEID 

 

Gegevens: 

De rol van de transportband draait aan X toeren per minuut en deze heeft een 

diameter van    88 mm. 

(toeren/minuut is afhankelijk van de frequentie) 

 

Gevraagd: 

Snelheid van de transportband bij een bepaalde frequentie bepalen 

 

Oplossing: 

volgens stappenstap: 

1) Bereken de omtrek van de cirkel van de rol: 

- Formule omtrek cirkel= 𝒑 = 𝝅 × 𝒅 (laat controleren door leerkracht) 

- Omtrek berekenen van deze rol: 𝒑 = 𝝅 × 𝟖𝟖 = 𝟐𝟕𝟔, 𝟒𝟔  mm = 0.000 276 46 km 
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2) Berekenen van de snelheid (km/u) van de transportband  

- Formule snelheid= omtrek . Toeren per minuut . 60 

- Extra vraag: waarom staat het getal 60 in deze formule? 

Om het antwoord om te zetten naar Km/u in plaats van Km/min 

 

- Berekening noteren voor een frequentie van 20 Hz.  Via meting is het toerental 89 

toeren/min:  

0.000 276 46 X 89 X 60 = 1,48 Km/u 

 

- Berekening noteren voor een frequentie van 40 Hz.  Via meting is het toerental 185 

toeren/min:  

0.000 276 46 X 185 X 60 = 3,07 Km/u 

 

Besluit: 

Wat is het verband tussen de snelheid van de transportband en de frequentie? 

Het is een recht evenredig verband. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de 

snelheid. 
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2. VERPLAATSING STANG 

Gegevens: 

- stang = 0.65 m 

- spanning =16 V 

- spoed = 4 mm = 0.004m 

- 850 toeren/min 

 

Gevraagd: 

Tijd berekenen die de stang nodig heeft. 

 

Oplossing: 

Bereken eerst het aantal meters die de stang zou afleggen in 1 minuut. 

Spoed X snelheid = afstand 

0.004 X 850 = 3,4m 

 

Bepaal vervolgens de tijd die de stang nodig heeft om die 0.65 m af te leggen. 

1min  3,4m  

17,65s  1m 

11,47s  0,65m 

 

Besluit: 

De stang heeft 11,47 seconden nodig om 0.65 m af te leggen. 
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3.  TREKKRACHT BEPALEN BIJ EEN CILINDER 

Gegevens: 

We beschikken over een cilinder met een diameter van de zuiger van 50 mm.  De 

diameter van de zuigerstang is 20 mm.  De druk bedraagt 6 bar. 

 

Gevraagd: 

Bereken de trekkracht. 

 

Oplossing: 

1) Zet alles in de juiste eenheid: diameters in cm en druk in bar laten staan.  De kracht 

komt dan in daN. 

d= 20mm ( 2cm ) 

D=50mm ( 5cm ) 

p=6bar 

 

2) Trekkracht berekenen via onderstaande formule: 

F' = p.A = p..(D²-d²)/4 

F' = 6.A = 6..(5²-2²)/4 = 98,96daN 

 

3) Enkele vraagjes: 

- Van waar komt die gedeeld door 4 in de formule? 

De basisformule voor oppervlakteberekening van een cirkel is “𝑨 = 𝝅 × 𝒓²”. 

Echter beschikt men niet altijd over een straal van de cirkel maar wel over 

de diameter in de meeste gevallen. Als we dus de basisformule omvormen 

naar een formule waar de diameter in voorkomt en waarmee we de 

oppervlakte van de cirkel kunnen berekenen komen we aan: “𝑨 = 𝝅 × 𝒅𝟐/𝟒”. 

- Verklaar via het omzetten van de eenheden dat diameter (in cm) en druk (in bar), je 

een kracht in daN uitkomt.  Tip: zet diameter, druk en kracht in de hoofdeenheid. 

d = 0,050 m, d = 0.020 m en p = 6 . 105 Pa 

F = 6 . 105 . 𝝅 . (0.0502 – 0.0202)/4 = 989.6N = 99 daN  
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10.4. Final Project: The towers of Hanoi 
 

Our final project is about a secular puzzle with 3 towers and an amount of discs with different 

sizes. All the discs are placed on the first tower. The biggest disc lays on the bottom and the 

smallest on top. The main purpose of the puzzle is to move the discs one by one to the last 

tower but they must end in the same order. The main rules are that you can’t take more than 

1 disc at the same time and you’re never able to place a bigger disc on a smaller one. Our 

setup consists of a robotic arm which can be controlled by the operator. With buttons it’s able 

to rotate the arm from tower to tower. We chose this subject after our class teacher gave us 

4 projects that needed to be realized this year.  

 

In order to make this whole project, a lot of time was spent to thinking how we exactly were 

going to realize it. The first thing we did was constructing the robotic arm. The arm itself 

consists of an easy system based on compressed air. After we knew all the measurements of 

the arm, we were able to start mounting it to a base platform. As the arm was placed we 

placed the different towers and the sensors. These sensors make it possible to detect all the 

conditions of the arm. After these detecting points were added, we placed a fuse box so we 

could start cabling the whole project. When the mounting was done, the sensors placed and 

the cabling ended, the last thing that needed to be done was programming. The programming 

might have been the hardest part of this integrated task. It takes a lot of insight and time 

before it’s done. 

  

Through making the project we also crashed into some problems either big or small ones. For 

example, in the first months the robotic arm construction was a big operating point. We 

thought about letting it move up and down with compressed air. Soon we realised that we 

couldn’t control the arms vertical position with this arrangement so we decided to let the arm 

go up and down with a vertically moving motor. We also discovered that our sensor for disc 

detection didn’t work after taking a disc. Further investigation had shown that the infra-red 

light reverberated on the disc because of object reflection. To eliminate this spot of bother we 

painted the discs with a non-reverberated coat. 

 

After all the work that we have done to this project so far, I can tell that I’m very satisfied 

about it. It was a difficult but a fun project to make. It also was a good way to learn how fully 

automatized project works and what’s involved to it. If I had the possibility to do it all over 

again the first thing I would change is the robotic arm. The arm should’ve been more detailed 

when it comes to measuring the constructing parts. The bad measuring’s result in a non-fully 

stability and loose parts.   
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10.5. Prijsberekening van het volledige project 

 

Metaal & hout 

Omschrijving prijs/stuk aantal Totaal 

KGW stalen L-profiel 2mm (2m)  €      5,81  0,5  €      2,91  

aluminium buis 25mm (1m)   €      7,60  0,3  €      2,28  

Plaat staal 500X1000 1,5mm  €    17,55  0,25  €      4,39  

Bout verzonken kop M6 30mm  €      0,24  32  €      7,68  

Bout verzonken kop M8 50mm  €      0,73  4  €      2,92  

Bout cilinder kop M8 20mm  €      0,24  2  €      0,48  

Bout zeskant M4 30mm  €      0,18  8  €      1,44  

Bout zeskant M4 20mm  €      0,18  6  €      1,08  

zeskantmoer M4  €      0,18  14  €      2,52  

zeskantmoer M6  €      0,18  32  €      5,76  

zeskantmoer M8  €      0,18  2  €      0,36  

sluitring M6  €      0,18  4  €      0,72  

houtschroef verzonken kop tx10 25mm   €      4,49  1  €      4,49  

multiplex plaat 18mm 1m²  €    13,88  1  €    13,88  

MDF plaat 18mm 1m²  €      5,96  3  €    17,88  

metalen koker vierkant 15X15 2mm (2m)  €      7,38  0,5  €      3,69  

metalen koker vierkant 40X40 2mm (2m)  €    11,72  0,5  €      5,86  

 

Perslucht 

Omschrijving prijs/stuk aantal Totaal 

Elektromagnetisch 5/2 ventiel Festo 24VDC  €  271,92  1  €  271,92  

Elektromagnetisch 3/2 ventiel Festo 24VDC  €    71,50 1  €    71,50  

Snelheidsregelventiel FESTO  €    21,47  3  €    64,41 

drukregelaar (tot 10bar)  €    37,07  1  €    37,07  

Slangklem 8-16mm  €      2,40  2  €      4,80  

Persluchtslang HDPVC 13mm/19mm 50m  €  102,50           0,04   €      4,10  

Persluchtslang PU 10mm/7mm 50m  €  110,06           0,04   €      4,40  

Legris geluid demper 6mm  €       8,09  1  €      8,09  

teflon tape 0,076mm (12m)  €       0,72  1  €      0,72  

Brass hose barb 13mm  €      7,53  1  €      7,53  

snelkoppeling toevoer messing  €    11,70  1  €    11,70  

ISO cilinder 40mm  €  120,58 1  €  120,58 

ISO cilinder 80mm  €  131,60  1  €  131,60  

 

Sensoren & drukknoppen 

Omschrijving prijs/stuk aantal Totaal 

rode drukknop bedieningsplaat (5stuks)  €      1,53  2  €      3,06  

micro switch omron  €      2,15  5  €    10,75  

inductieve sensor PNP 3draads  €    43,90  7  €  307,30  

optische sensor Pepperl + Fuchs SU19  €  151,02  1  €  151,02  

REED contact Festo  €    40,22  2  €    80,44  

Reflector tape oranje V92 (1m) 1' 15"  €    11,04  1  €    11,04  
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Zekeringskast 

Omschrijving prijs/stuk aantal Totaal 

PLC Mitsubishi FX 80-MR  € 2 258,67  1  € 2 258,67  

Voeding siemens   €    215,38  1  € 215,38  

veiligheidsrelais Pilz PNOZ X3P  €    202,91  1  € 202,91  

relaiskaart (8x24VDC NO+NC)  €       28,43  1  €    28,43  

OMRON relais (24VDC 4xNO+NC)  €         7,60  4  €    30,40  

motorbeveiliging PKZM 1-1,0  €       15,46  2  €    30,92  

Telemecanique contactor 230VAC 25A  €       31,52  1  €    31,52  

Telemecanique hulpcontacten 2xNO+NC  €       15,49  1  €    15,49  

zekeringskast Vynckier  €    265,00  1  € 265,00  

PVC Kabelgoot + deksel 45X45 (2m)  €       19,99  1,5  €    29,99  

Automaat 2P Schneider C6  €         9,67  2  €    19,34  

Automaat 2P Schneider C2  €         9,62  1  €      9,62  

HAGER rijgklem KXA16LH  €         3,07  14  €    42,98  

ABB rijgklem dubbel  €         2,50  30  €    75,00  

Wieland eindklem 10mm  €         2,29  3  €      6,87  

DIN-rail JMV 35mm (1m)  €         3,45  2  €      6,90  

EATON groene druktoets  €       12,30  1  €    12,30  

EATON rode druktoets  €       12,30  1  €    12,30  

EATON blauwe druktoets  €       12,30  1  €    12,30  

EMAS blauwe signaallamp  €         8,19  1  €      8,19  

LEGRAND noodstopdrukknop IP55  €       36,41  1  €    36,41  

LEGRAND noodstopdrukknop (kast)  €       31,09  1  €    31,09  

Telemecanique lastscheider 3P  €       38,15  1  €    38,15  

Hydro wartel M20  €         1,62  5  €      8,10  

VOBst 0,75mm² zwart (1m)  €         0,20  10  €      2,00  

VOBst 0,75mm² rood (1m)  €         0,20  10  €      2,00  

VOBst 0,75mm² gl/gr(1m)  €         0,20  10  €      2,00  

VOBst 1,5mm² zwart (1m)  €         0,27  10  €      2,70  

VOBst 1,5mm² rood (1m)  €         0,27  10  €      2,70  

VOBst 1,5mm² blauw (1m)  €         0,27  10  €      2,70  

VOBst 2X0,5mm² GL/BK (100m)  €       68,64  0,2  €    13,73  

VOBst 2X0,5mm² GN/BK (100m)  €       68,64  0,2  €    13,73  

Kabelschoen 0,75mm² 100 stuks  €         5,81  2  €    11,62  

Kabelschoen 0,5mm² 100 stuks  €         5,81  2  €    11,62  

Kabelschoen 1,5mm² 100 stuks  €         9,80  1  €      9,80  

Koelplaat RHS100   €       22,02  1  €    22,02  

heavy duty resistor 10Ω   €         2,50  1  €      2,50  

heavy duty resistor 2,2Ω   €         2,57  1  €      2,57  

Motor 1   €       53,00  1  €    53,00  

Motor 2  €       50,79  1  €    50,79  

Tuimelschakelaar EATON  €       12,30 1  €    12,30 

    €    5026,60 

Werkuren 2 personen  €       25,00  750  €    18 550,00 

  TOTAAL €23 764,10 
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10.6. Bronnenlijst Prijsberekening 

Metaal & hout 
Aluminium buis 25mm (1m) = €7,60 
https://www.formido.nl/buis-aluminium-rond-1000-x-25-mm-00678422.html 
 

Metalen L-profiel 20X20 2mm (2m) = €5,81 
https://www.ijzershop.nl/434-stalen-l-profiel-afgerond  
 

Plaat: staal 500X1000 1,5mm = €17,55 
https://www.ijzershop.nl/457-plaat-staal-koudgewalst  
 

Bout: verzonken kop alle maten 
https://www.ijzershop.nl/768-verzonkenkopbout  
 

Bout: cilinder kop alle maten 
https://www.ijzershop.nl/764-cilinderkopbout  
 

Bout: zeskant alle maten 
https://www.ijzershop.nl/751-zeskantbout  
 

Zeskant moer alle maten 
https://www.ijzershop.nl/516-verzinkte-zeskantmoer  
 

Sluitring alle maten 
https://www.ijzershop.nl/523-verzinkte-sluitring  
 

Metalen koker vierkant alle maten 
https://www.ijzershop.nl/422-stalen-profiel-koker-vierkant  
 

Houtschroef verzonken kop tx10 25mm (200stuks) = €4,49 
http://www.conrad.be/ce/nl/product/839517/Houtschroef-35-mm-25-mm-Torx-Staal-
verzinkt-200-stuks  
 

Multiplex 18mm (1m²) = €13,88 
http://www.multiplex-platen.be/  
 

MDF-plaat 18mm (1m²) = €5,96 
http://www.multiplex-platen.be/  

 
Sensoren & Drukknoppen 

Rode signaaldrukknop vierkant (5 stuks) = $,174 = €1,54 
http://nl.aliexpress.com/item/New-5-Pcs-Red-Square-Momentary-Push-Button-Switch-No-
SPST-1A-125V-AC-DS-430/32223382289.html?spm=2114.48010308.4.2.i6sNvS  
 

OMRON micro switch = €2,15 
http://be.farnell.com/omron/ss-10gl/micro-switch-hinge-lever-spdt/dp/1436523  
 

Inductieve sensor M12 8mm = €43,90 
https://www.rexel.nl/omron/e2am18ls08m1b1/omron-m18-afgeschermd-sn-8-mm-l-61-75-
mm-12-24-vdc-pnp-no-m12-conn/product/2700338970  
 

Optische sensor met glasvezel Pepperl + Fuchs SU19  = $170,99 = €151,02 
http://www.alliedelec.com/pepperl-fuchs-su19-110-115-123/70237263/  
 

REED-contact FESTO T-slot = €40,22 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/sensoren/naderingssensoren-voor-t-slot/sme-
8-k-led-24-naderingsschake/  
 

Reflector tape orange V92 1’ 15” $12,50 = €11,04 

https://www.formido.nl/buis-aluminium-rond-1000-x-25-mm-00678422.html
https://www.ijzershop.nl/434-stalen-l-profiel-afgerond
https://www.ijzershop.nl/457-plaat-staal-koudgewalst
https://www.ijzershop.nl/768-verzonkenkopbout
https://www.ijzershop.nl/764-cilinderkopbout
https://www.ijzershop.nl/751-zeskantbout
https://www.ijzershop.nl/516-verzinkte-zeskantmoer
https://www.ijzershop.nl/523-verzinkte-sluitring
https://www.ijzershop.nl/422-stalen-profiel-koker-vierkant
http://www.conrad.be/ce/nl/product/839517/Houtschroef-35-mm-25-mm-Torx-Staal-verzinkt-200-stuks
http://www.conrad.be/ce/nl/product/839517/Houtschroef-35-mm-25-mm-Torx-Staal-verzinkt-200-stuks
http://www.multiplex-platen.be/
http://www.multiplex-platen.be/
http://nl.aliexpress.com/item/New-5-Pcs-Red-Square-Momentary-Push-Button-Switch-No-SPST-1A-125V-AC-DS-430/32223382289.html?spm=2114.48010308.4.2.i6sNvS
http://nl.aliexpress.com/item/New-5-Pcs-Red-Square-Momentary-Push-Button-Switch-No-SPST-1A-125V-AC-DS-430/32223382289.html?spm=2114.48010308.4.2.i6sNvS
http://be.farnell.com/omron/ss-10gl/micro-switch-hinge-lever-spdt/dp/1436523
https://www.rexel.nl/omron/e2am18ls08m1b1/omron-m18-afgeschermd-sn-8-mm-l-61-75-mm-12-24-vdc-pnp-no-m12-conn/product/2700338970
https://www.rexel.nl/omron/e2am18ls08m1b1/omron-m18-afgeschermd-sn-8-mm-l-61-75-mm-12-24-vdc-pnp-no-m12-conn/product/2700338970
http://www.alliedelec.com/pepperl-fuchs-su19-110-115-123/70237263/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/sensoren/naderingssensoren-voor-t-slot/sme-8-k-led-24-naderingsschake/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/sensoren/naderingssensoren-voor-t-slot/sme-8-k-led-24-naderingsschake/
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http://www.identi-tape.com/hi-intensity1.htm  

Zekeringskast 
PLC FX 80MR = £1780,96 = €2258,67 
http://www.plccenter.co.uk/en-GB/Buy/MITSUBISHI/FX80MRESUL?redirect=true  
 

Veiligheidsrelais PILZ PNOZ X3p = £160,00 = €202,91 
http://www.plccenter.co.uk/en-GB/Buy/PILZ/PNOZX3P24VDC24VA  
 

Motorbeveiliging PKZM 1 – 1,0 = $17,50 = €15,46 
http://www.ebay.com/itm/Klockner-Moeller-Starter-Motor-Protector-PKZM-1-1-0-NA-1-0-
Amp-USED-WARRANTY-/370065583769  
 

Schneider electric/telemecanique contactor CA3KN40BD = €31,52 
http://be.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/ca3kn40bd/relay-control-4n-o-
24v/dp/288561  
 

Schneider electric/telemecanique hulpcontacten LADN22 = €15,49 
http://be.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/ladn22/contact-block-2no-2nc-
screw/dp/3621716  
 

PVC kabelgoot 45X45 + deksel (2m) = €19,99 
http://www.conrad.be/ce/nl/product/644001?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_sourc
e=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=644001Vergelijkers&utm_content=&utm_c
ampaign=feed&insert=8V  
 

Automaat 2P C2 R9F64202 = €9,62 
http://samelek.be/webshop/product/schneider-r9f64202-automaat-2p-2a-c-400v-3ka  
 

Automaat 2P C6 R9F64206 = €,9,67 
http://samelek.be/webshop/product/schneider-r9f64206-automaat-2p-6a-c-3ka 
 

Rijgklem HAGER KXA16LH = €3,07  
https://www.rexel.nl/hager/kxa16lh/hager-rijgklem-16mm2-fase-71a-1000v-
schroef/product/2700664432  
 

Rijgklem ABB 2700232384 = €2,50 
https://www.rexel.nl/abb/1snk705220r0000/abb-rijgklem-snk-serie-pi-doorverbindingsklem-
2-circuits-2-5-mm2-blauw/product/2700232384  
 

OMRON relais 24VDC = €7,60 
https://www.rexel.nl/omron/my2in220240acs/omron-my-2xwissel-230-vac-10a-2-polig-
steek-led-vergr-testkn-mono-ongepol/product/2700337585  
 

JMV DIN-rail 35mm 1m = €3,45 
https://www.rexel.nl/jmv/9200705/jmv-bevest-rail-omega-galv-ope/product/2700123603  
 

Groene drukknop EATON= €12,30 
https://www.rexel.nl/eaton/110934/eaton-drukknop-frontelement-rmq-titan-m22-d-g-k10-
bvp/product/2850084417  
 

Rode drukknop EATON = €12,30 
https://www.rexel.nl/eaton/110935/eaton-drukknop-vlak-rood-
terugverend/product/2850084418  
 

Blauwe drukknop EATON = €12,30 
https://www.rexel.nl/eaton/110937/eaton-drukknop-vlak-blauw-
terugverend/product/2850084420  
 

Blauwe signaallamp EATON = €8,19 
https://www.rexel.nl/eaton/218057/eaton-lichtsignalering-led-blauw-frontbevestiging-12-
30vac-dc-schroefaa/product/2700385954  
Legrand noodstop IP55 compleet = €36,41 

http://www.identi-tape.com/hi-intensity1.htm
http://www.plccenter.co.uk/en-GB/Buy/MITSUBISHI/FX80MRESUL?redirect=true
http://www.plccenter.co.uk/en-GB/Buy/PILZ/PNOZX3P24VDC24VA
http://www.ebay.com/itm/Klockner-Moeller-Starter-Motor-Protector-PKZM-1-1-0-NA-1-0-Amp-USED-WARRANTY-/370065583769
http://www.ebay.com/itm/Klockner-Moeller-Starter-Motor-Protector-PKZM-1-1-0-NA-1-0-Amp-USED-WARRANTY-/370065583769
http://be.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/ca3kn40bd/relay-control-4n-o-24v/dp/288561
http://be.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/ca3kn40bd/relay-control-4n-o-24v/dp/288561
http://be.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/ladn22/contact-block-2no-2nc-screw/dp/3621716
http://be.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/ladn22/contact-block-2no-2nc-screw/dp/3621716
http://www.conrad.be/ce/nl/product/644001?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_source=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=644001Vergelijkers&utm_content=&utm_campaign=feed&insert=8V
http://www.conrad.be/ce/nl/product/644001?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_source=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=644001Vergelijkers&utm_content=&utm_campaign=feed&insert=8V
http://www.conrad.be/ce/nl/product/644001?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_source=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=644001Vergelijkers&utm_content=&utm_campaign=feed&insert=8V
http://samelek.be/webshop/product/schneider-r9f64202-automaat-2p-2a-c-400v-3ka
http://samelek.be/webshop/product/schneider-r9f64206-automaat-2p-6a-c-3ka
https://www.rexel.nl/hager/kxa16lh/hager-rijgklem-16mm2-fase-71a-1000v-schroef/product/2700664432
https://www.rexel.nl/hager/kxa16lh/hager-rijgklem-16mm2-fase-71a-1000v-schroef/product/2700664432
https://www.rexel.nl/abb/1snk705220r0000/abb-rijgklem-snk-serie-pi-doorverbindingsklem-2-circuits-2-5-mm2-blauw/product/2700232384
https://www.rexel.nl/abb/1snk705220r0000/abb-rijgklem-snk-serie-pi-doorverbindingsklem-2-circuits-2-5-mm2-blauw/product/2700232384
https://www.rexel.nl/omron/my2in220240acs/omron-my-2xwissel-230-vac-10a-2-polig-steek-led-vergr-testkn-mono-ongepol/product/2700337585
https://www.rexel.nl/omron/my2in220240acs/omron-my-2xwissel-230-vac-10a-2-polig-steek-led-vergr-testkn-mono-ongepol/product/2700337585
https://www.rexel.nl/jmv/9200705/jmv-bevest-rail-omega-galv-ope/product/2700123603
https://www.rexel.nl/eaton/110934/eaton-drukknop-frontelement-rmq-titan-m22-d-g-k10-bvp/product/2850084417
https://www.rexel.nl/eaton/110934/eaton-drukknop-frontelement-rmq-titan-m22-d-g-k10-bvp/product/2850084417
https://www.rexel.nl/eaton/110935/eaton-drukknop-vlak-rood-terugverend/product/2850084418
https://www.rexel.nl/eaton/110935/eaton-drukknop-vlak-rood-terugverend/product/2850084418
https://www.rexel.nl/eaton/110937/eaton-drukknop-vlak-blauw-terugverend/product/2850084420
https://www.rexel.nl/eaton/110937/eaton-drukknop-vlak-blauw-terugverend/product/2850084420
https://www.rexel.nl/eaton/218057/eaton-lichtsignalering-led-blauw-frontbevestiging-12-30vac-dc-schroefaa/product/2700385954
https://www.rexel.nl/eaton/218057/eaton-lichtsignalering-led-blauw-frontbevestiging-12-30vac-dc-schroefaa/product/2700385954
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https://www.rexel.nl/legrand/069727/legrand-noodstop-plexo-ip55-
compleet/product/2700899307  
 

EATON Noodstopdrukknop €31,09 
https://www.rexel.nl/eaton/110938/eaton-nood-uit-38mm-0m-1v-trekontgrendeld-
onverlicht/product/2850084420  
 

Telemecanique lastscheider = €38,15 
https://www.rexel.nl/schneider-electric/vbf1/schneider-electric-vbf1-lastscheid-knop-32a-
3p/product/2700330868  
 

Hydro wartel M20 = €1,62 
https://www.rexel.nl/niko/700-84001/niko-wartel-m20/product/2700111081  
 

Wieland eindklem 10mm = €2,29 
https://www.rexel.nl/wieland/z5-523-5753-0/wieland-eindklem-10mm-
polyamide/product/2850063766  
  

Koelplaat RHS 100 = €22,02 
http://www.bengshop.nl/detail.php?art_id=11999781&utm_source=koopkeus&utm_medium
=cpc-koopkeus&utm_campaign=koopkeus  
 

heavy duty resistor 10Ω = £1,97 = €2,50 
http://uk.rs-online.com/web/p/panel-mount-fixed-resistors/0158339/  
 

heavy duty resistor 10Ω = £2,03 = €2,57 
http://uk.rs-online.com/web/p/panel-mount-fixed-resistors/0158317/  
 

Relaiskaart 8x 24VDC = $32,18 = €28,43 
http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-5V-8-relay-module-control-board-220V-
appliances-PLC-industrial-control-intelligent-Home-
Furnishing/32380244809.html?spm=2114.48010508.4.48.Q9jQ6N  
 

Voeding siemens 230V 24VDC = €215,38 
http://www.conrad.be/ce/nl/product/513203?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_sourc
e=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=513203Vergelijkers&utm_content=&utm_c
ampaign=feed&insert=8V 
 

VOBst 0,75mm² (1m) = €0,20 
http://www.elektroproducts.be/kabel-buizen-draad/vobst-draad-soepel/0-75mm/kabel-vtbst-
075mm-blauw/  
 

VOBst 1,5mm² (1m) = €0,27 
http://www.elektroproducts.be/kabel-buizen-draad/vobst-draad-soepel/1-5-mm/kabel-vobst-
15mm-blauw/  
 

VOBst 2x0,5mm² (100m) = €68,64 
https://www.rexel.nl/belden/16n65205wtbw-d/belden-kruisverb-draad-2x0-5-
blwi/product/2700862094   
 

Kabelschoen/draadhuls 0,75mm² (100stuks) = €5,81 
https://www.rexel.nl/weidmuller/9019040000/weidmuller-h-0-75-14-grijs-d-
huls/product/2700145501   
 

Kabelschoen/draadhuls 0,5mm² (100stuks) = €5,81 
https://www.rexel.nl/weidmuller/9026060000/weidmuller-h-0-5-14-oranje-
huls/product/2700726622  
 

Kabelschoen/draadhuls 1,5mm² (100stuks) = €9,80 
https://www.rexel.nl/weidmuller/9004410000/weidmuller-900441-h-1-5-rood-twin-huls-
weidm/product/2700145523  
 

https://www.rexel.nl/legrand/069727/legrand-noodstop-plexo-ip55-compleet/product/2700899307
https://www.rexel.nl/legrand/069727/legrand-noodstop-plexo-ip55-compleet/product/2700899307
https://www.rexel.nl/eaton/110938/eaton-nood-uit-38mm-0m-1v-trekontgrendeld-onverlicht/product/2850084420
https://www.rexel.nl/eaton/110938/eaton-nood-uit-38mm-0m-1v-trekontgrendeld-onverlicht/product/2850084420
https://www.rexel.nl/schneider-electric/vbf1/schneider-electric-vbf1-lastscheid-knop-32a-3p/product/2700330868
https://www.rexel.nl/schneider-electric/vbf1/schneider-electric-vbf1-lastscheid-knop-32a-3p/product/2700330868
https://www.rexel.nl/niko/700-84001/niko-wartel-m20/product/2700111081
https://www.rexel.nl/wieland/z5-523-5753-0/wieland-eindklem-10mm-polyamide/product/2850063766
https://www.rexel.nl/wieland/z5-523-5753-0/wieland-eindklem-10mm-polyamide/product/2850063766
http://www.bengshop.nl/detail.php?art_id=11999781&utm_source=koopkeus&utm_medium=cpc-koopkeus&utm_campaign=koopkeus
http://www.bengshop.nl/detail.php?art_id=11999781&utm_source=koopkeus&utm_medium=cpc-koopkeus&utm_campaign=koopkeus
http://uk.rs-online.com/web/p/panel-mount-fixed-resistors/0158339/
http://uk.rs-online.com/web/p/panel-mount-fixed-resistors/0158317/
http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-5V-8-relay-module-control-board-220V-appliances-PLC-industrial-control-intelligent-Home-Furnishing/32380244809.html?spm=2114.48010508.4.48.Q9jQ6N
http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-5V-8-relay-module-control-board-220V-appliances-PLC-industrial-control-intelligent-Home-Furnishing/32380244809.html?spm=2114.48010508.4.48.Q9jQ6N
http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-5V-8-relay-module-control-board-220V-appliances-PLC-industrial-control-intelligent-Home-Furnishing/32380244809.html?spm=2114.48010508.4.48.Q9jQ6N
http://www.conrad.be/ce/nl/product/513203?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_source=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=513203Vergelijkers&utm_content=&utm_campaign=feed&insert=8V
http://www.conrad.be/ce/nl/product/513203?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_source=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=513203Vergelijkers&utm_content=&utm_campaign=feed&insert=8V
http://www.conrad.be/ce/nl/product/513203?WT.mc_id=Vergelijkers:beslist:feed&utm_source=beslist&utm_medium=vergelijkers&utm_term=513203Vergelijkers&utm_content=&utm_campaign=feed&insert=8V
http://www.elektroproducts.be/kabel-buizen-draad/vobst-draad-soepel/0-75mm/kabel-vtbst-075mm-blauw/
http://www.elektroproducts.be/kabel-buizen-draad/vobst-draad-soepel/0-75mm/kabel-vtbst-075mm-blauw/
http://www.elektroproducts.be/kabel-buizen-draad/vobst-draad-soepel/1-5-mm/kabel-vobst-15mm-blauw/
http://www.elektroproducts.be/kabel-buizen-draad/vobst-draad-soepel/1-5-mm/kabel-vobst-15mm-blauw/
https://www.rexel.nl/belden/16n65205wtbw-d/belden-kruisverb-draad-2x0-5-blwi/product/2700862094
https://www.rexel.nl/belden/16n65205wtbw-d/belden-kruisverb-draad-2x0-5-blwi/product/2700862094
https://www.rexel.nl/weidmuller/9019040000/weidmuller-h-0-75-14-grijs-d-huls/product/2700145501
https://www.rexel.nl/weidmuller/9019040000/weidmuller-h-0-75-14-grijs-d-huls/product/2700145501
https://www.rexel.nl/weidmuller/9026060000/weidmuller-h-0-5-14-oranje-huls/product/2700726622
https://www.rexel.nl/weidmuller/9026060000/weidmuller-h-0-5-14-oranje-huls/product/2700726622
https://www.rexel.nl/weidmuller/9004410000/weidmuller-900441-h-1-5-rood-twin-huls-weidm/product/2700145523
https://www.rexel.nl/weidmuller/9004410000/weidmuller-900441-h-1-5-rood-twin-huls-weidm/product/2700145523
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Perslucht 
Smoorventiel FESTO = €21,47 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/functie-ventielen/gr-qs-4-
precisiedebietregelaar-met-terug/  
 

5/2 ventiel FESTO = €271,92 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/pneumatisch-bediend/cj-5-2-1-4-
pneumatisch-ventiel/?gclid=Cj0KEQjw3-
W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8hZglO8wLHmAQbw4kR03LM_EoIczoJZmyNPmZNQ8ubIaAvV
Y8P8HAQ  
 

3/2 ventiel FESTO = €71,50 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/elektrisch-bediend/mdh-3-2-24vdc-
42vac-voorstuurventie/  
 

Slangklem 12-20mm = €2,40 
http://www.instanttrust.nl/nl/instanttrust-marine/onderdelen/slangklem-20mm/  
 

Persluchtslang HDPVC 13mm 19mm (50m) = €102,50 
https://www.pneumatiek.nl/persluchtslang/hdpvc-persluchtslang/pvc-compressor-slang-
19x13-50m1-12bar/  
 

Persluchtslang PU 7mm 10mm (50m) = €110,06 
https://www.pneumatiek.nl/winkel/product/details/?artdetail=PU%2010%2F1198%2F50.0&
webgroupfilter=1543  
 

Legris geluid demper 6mm = €8,09 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/parker/legris/legris-overig/geluiddemper-sc-6mm/  
 

Teflon tape 0,076mm (12m) = €0,72 
https://www.pneumatiek.nl/koppelingen/afdichtingen/teflon-tape-per-rol-12m1-12mmx0-
076mm/  
 

Perslucht snelkoppeling messing = €11,70 
http://www.tools2go.nl/8723971/perslucht-snelkoppeling?gclid=Cj0KEQjw3-
W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8li3rl1JT1e8b0xdyV1PXXP5Jc34kjQyf-
E3OOgsCesaAgEJ8P8HAQ  
 

Brass hose barb 13mm = $8,52 = €7,53 
http://www.walmart.com/ip/Gold-Tone-Brass-8mm-Fuel-Gas-Hose-Barb-13mm-Male-Thread-
Coupling-Fitting/48377331?reviews_limit=10&  
 

FESTO drukregelaar = €37,07 
https://www.rexel.nl/festo/05103369/festo-drukregelaar/product/2700963805  
 

DCmotor 12VDC 50RPM = $59,99 = €53,00 
http://www.ebay.com/itm/Reversible-Heavy-Duty-Electric-Gearmotor-12vdc-50-RPM-or-35-
RPM-DC-12v-/201153395787  
 

DCmotor 12/24VDC 200mm = $57,49 = €50,79 
http://nl.aliexpress.com/store/product/K200-8-inch-200mm-stroke-SLIDER-BLOCK-Electric-
linear-actuator-dc-motor-DC-24V-15mm-s/318640_1921139977.html  
 

Cilinder Festo 80mm €131,60 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/cilinders/iso-vdma-cilinders-6431/dnc-32-80-
ppv-a-normcilinder/  
Cilinder Festo 40mm €120,58 
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/cilinders/iso-vdma-cilinders-6431/dnc-32-40-
ppv-normcilinder/  
 

https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/functie-ventielen/gr-qs-4-precisiedebietregelaar-met-terug/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/functie-ventielen/gr-qs-4-precisiedebietregelaar-met-terug/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/pneumatisch-bediend/cj-5-2-1-4-pneumatisch-ventiel/?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8hZglO8wLHmAQbw4kR03LM_EoIczoJZmyNPmZNQ8ubIaAvVY8P8HAQ
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/pneumatisch-bediend/cj-5-2-1-4-pneumatisch-ventiel/?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8hZglO8wLHmAQbw4kR03LM_EoIczoJZmyNPmZNQ8ubIaAvVY8P8HAQ
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/pneumatisch-bediend/cj-5-2-1-4-pneumatisch-ventiel/?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8hZglO8wLHmAQbw4kR03LM_EoIczoJZmyNPmZNQ8ubIaAvVY8P8HAQ
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/pneumatisch-bediend/cj-5-2-1-4-pneumatisch-ventiel/?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8hZglO8wLHmAQbw4kR03LM_EoIczoJZmyNPmZNQ8ubIaAvVY8P8HAQ
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/elektrisch-bediend/mdh-3-2-24vdc-42vac-voorstuurventie/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/ventielen/elektrisch-bediend/mdh-3-2-24vdc-42vac-voorstuurventie/
http://www.instanttrust.nl/nl/instanttrust-marine/onderdelen/slangklem-20mm/
https://www.pneumatiek.nl/persluchtslang/hdpvc-persluchtslang/pvc-compressor-slang-19x13-50m1-12bar/
https://www.pneumatiek.nl/persluchtslang/hdpvc-persluchtslang/pvc-compressor-slang-19x13-50m1-12bar/
https://www.pneumatiek.nl/winkel/product/details/?artdetail=PU%2010%2F1198%2F50.0&webgroupfilter=1543
https://www.pneumatiek.nl/winkel/product/details/?artdetail=PU%2010%2F1198%2F50.0&webgroupfilter=1543
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/parker/legris/legris-overig/geluiddemper-sc-6mm/
https://www.pneumatiek.nl/koppelingen/afdichtingen/teflon-tape-per-rol-12m1-12mmx0-076mm/
https://www.pneumatiek.nl/koppelingen/afdichtingen/teflon-tape-per-rol-12m1-12mmx0-076mm/
http://www.tools2go.nl/8723971/perslucht-snelkoppeling?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8li3rl1JT1e8b0xdyV1PXXP5Jc34kjQyf-E3OOgsCesaAgEJ8P8HAQ
http://www.tools2go.nl/8723971/perslucht-snelkoppeling?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8li3rl1JT1e8b0xdyV1PXXP5Jc34kjQyf-E3OOgsCesaAgEJ8P8HAQ
http://www.tools2go.nl/8723971/perslucht-snelkoppeling?gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8li3rl1JT1e8b0xdyV1PXXP5Jc34kjQyf-E3OOgsCesaAgEJ8P8HAQ
http://www.walmart.com/ip/Gold-Tone-Brass-8mm-Fuel-Gas-Hose-Barb-13mm-Male-Thread-Coupling-Fitting/48377331?reviews_limit=10&
http://www.walmart.com/ip/Gold-Tone-Brass-8mm-Fuel-Gas-Hose-Barb-13mm-Male-Thread-Coupling-Fitting/48377331?reviews_limit=10&
https://www.rexel.nl/festo/05103369/festo-drukregelaar/product/2700963805
http://www.ebay.com/itm/Reversible-Heavy-Duty-Electric-Gearmotor-12vdc-50-RPM-or-35-RPM-DC-12v-/201153395787
http://www.ebay.com/itm/Reversible-Heavy-Duty-Electric-Gearmotor-12vdc-50-RPM-or-35-RPM-DC-12v-/201153395787
http://nl.aliexpress.com/store/product/K200-8-inch-200mm-stroke-SLIDER-BLOCK-Electric-linear-actuator-dc-motor-DC-24V-15mm-s/318640_1921139977.html
http://nl.aliexpress.com/store/product/K200-8-inch-200mm-stroke-SLIDER-BLOCK-Electric-linear-actuator-dc-motor-DC-24V-15mm-s/318640_1921139977.html
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/cilinders/iso-vdma-cilinders-6431/dnc-32-80-ppv-a-normcilinder/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/cilinders/iso-vdma-cilinders-6431/dnc-32-80-ppv-a-normcilinder/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/cilinders/iso-vdma-cilinders-6431/dnc-32-40-ppv-normcilinder/
https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/festo/cilinders/iso-vdma-cilinders-6431/dnc-32-40-ppv-normcilinder/
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10.7. Mogelijke stappen & bewegingen

Figuur 10.7-1: Mogelijke zetten 3 schijven 
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10.8. Minimum aantal zetten 

𝟐𝑿 − 𝟏 = 𝒀 

Aantal schijven = X Minimaal aantal zetten = Y 

1 schijf 1 zet 

2 schijven 3 zetten 

3 schijven 7 zetten 

4 schijven 15 zetten 

5 schijven 31 zetten 

6 schijven 63 zetten 

7 schijven 127 zetten 

8 schijven 255 zetten 

9 schijven 511 zetten 

10 schijven 1023 zetten 
 

Om te bewijzen dat deze formule klopt, gebruiken we het wiskundig telbewijs. Hierbij gebruiken we 

telkens een bepaalde waarde “k”. Daarna verhogen we “k” met 1 en kijken we of de formule klopt. We 

gebruiken de standaard-formule 2𝑘 − 1. 

- We weten dat met 1 schijf, minimaal 1 zet nodig is om de puzzel op te lossen. 21 − 1 = 1 

- Met 2 schijven zijn er minimaal 3 zetten nodig om de puzzel op te lossen. 22 − 1 = 3 

- Met 3 schijven zijn er minimaal 7 zetten nodig om de puzzel op te lossen. 23 − 1 = 7 

enz. 

we proberen nu te achterhalen of de formule “2𝑘+1 − 1” klopt.  

 

Stel: we hebben 4 schijven op de eerste toren.  

Het is eerst de bedoeling dat we de eerste 3 schijven verplaatsen naar de 

2de toren. Daarna verplaatsen we de 4de schijf naar de derde toren. Als 

laatste verplaatsen we opnieuw de 3 schijven naar de laatste toren.  

 

D.w.z.: bij 4 schijven 

De verplaatsing van de grote stapel schijven = 2𝑘 − 1 (=7). 

De verplaatsing van de onderste schijf = +1. =15 zetten 

De verplaatsing van de grote stapel schijven = 2𝑘 − 1 (=7). 

Als we de formule “(2𝑘 − 1)+1+(2𝑘 − 1)” wiskundig uitwerken, verkrijgen we het volgende: 

(2𝑘 − 1)+1+(2𝑘 − 1)  (𝑎𝑥 − 𝑏) + (𝑎𝑥 − 𝑏) = 2. (𝑎𝑥 − 𝑏) 

= 2. (2𝑘 − 1) + 1  2. (𝑎𝑥 − 𝑏) = 2. 𝑎𝑥 − 2𝑏 

= 2. 2𝑘 − 2 + 1   -2 + 1 = -1 

= 21. 2𝑘 − 1   𝑎𝑥 . 𝑎𝑦 =  𝑎𝑥+𝑦 

= 21+𝑘 − 1 
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10.9. Planning 

 

September  

- Partnerkeuze 

- Keuze onderwerp 

- Bespreking en ideevorming realisatie 

- Constructie 

Oktober-november-december 

- Constructie afwerken 

- Sensoren plaatsen 

- Risicoanalyse 

Januari-februari 

- Afwerken sensoren plaatsen 

- Elektrische schema’s tekenen 

- Zekeringskast opmaken + bedraden 

Maart-april 

- Simulatie PLC-programma 

- Afwerken Bedrading stuurkast 

- Testfase werking sensoren 

- Inlezen en uittesten PLC-programma 

- Afregelen van het geheel 

Mei 

- Afregelen van het geheel 

- Definitieve werking 

- Opstellen bundel 

Juni 

- Afwerken bundel 

- Mondelinge verdediging 
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10.10. Manual 

 

1. To start the project, the power connector needs to be plugged into a 

socket. The socket has to contain a voltage of 230 VAC and a frequency 

of 50 Hz. (standard European norm. 

2. After the connector is plugged in, the machine needs to be turned on by 

the main switch. 

3. After the main switch is activated, a blue light will start to shine. This 

light shows that a power interruption has taken place. To let the machine 

know that it can start safely, a confirmation signal needs to be sent with 

the blue button. When the blue light doesn’t turn off, it’s because one or 

more emergency stop buttons had been used. These buttons need to be 

unlocked before the machine can start. 

4. In this step you can choose to let the machine work automatically or 

control it manually. 

5. If the machine can start safely, a start signal may be sent. The start signal 

is given with the green start button. After a signal is given, the gripper 

will automatically go to his start position. In this automatized process, 

the gripper first goes open. The second operation is going completely up. 

At last the gripper will rotate to the left. When the gripper stands on the 

far left-hand side, the machine is in his start position.  

6. After the beginning position is verified, the operator can start to operate 

the gripper. The six red buttons each represent an action that can be 

executed.  

7. In case of an emergency, the machine itself and the people in the direct 

environment need to be brought in safety. To prevent that the machine 

makes another operation, the red emergency button can be pressed. 

8. To stop the machine, the red stop button needs to be pressed. After that 

the machine is stopped, the main switch can be placed on 0. 

  

 
1: Power 

connector 

 

 
2: Main switch 

 

 
3: Safety signal 

 

 
4: Automatic or 

Manual 
 

 
5: Start signal 

 

 
6: Operate 

gripper 
 

 
7: Emergency 

stop 

 

 
8: Stop machine 
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10.11. Functiediagram GRAFCET 
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