SPAGHETTI-TIME
maak een brug uit spaghetti, welke brug kan het meeste massa dragen?

Philip Everaerts - copyright 2015

HOOFDSTUK 1

Afspraken
In dit hoofdstuk bespreken we alle knoppen die aan bod
komen doorheen de cursus.
Al deze knoppen hebben elk hun eigen functie en
vergemakkelijken het lezen of het bekijken van de
talrijke foto's en video's die aanwezig zijn in deze cursus.

1

SECTIE 1

Navigatie
Dit symbool geeft aan dat je de pagina of het
item van rechts naar links kan bewegen

Items die je kan aanklikken bevatten het volgende
symbool.

Items met het volgende symbool bevatten een
filmpje. Klik op de afbeelding en de video zal
starten.

Items met het volgende symbool bevatten een
een stappenplan. Klik op de afbeelding en je
kan de voltooide stappen afvinken.

Beweeg de pagina naar boven en/of naar onderen.

Galerij die uit 2 of meerdere foto’s bestaat.
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Wanneer u een filmpje bekijkt, dan kan u dit
afsluiten door in het filmpje te klikken. Hierdoor zal de knoppenbalk aan de bovenzijde
van, het scherm te zien zijn. Klik daar op de
knop gereed’ om af te sluiten.

Door het klikken op deze knop krijg je extra informatie, een filmfragment te zien of kan je een audiobestand beluisteren.

Deze knop zal je geregeld rechts bovenaan de pagina
vinden. Klik hierop en bekijk meer randinformatie
omtrent het onderwerp

Klik op deze prent en bekijk hoe je met dit boek aan de slag kan.

Waneer u op bepaalde plaatsen op een item klik,
dan zal een nieuwe pagina zich openen. Links bovenaan kan u dit symbool vinden op terug naar
het boek terug te keren.
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HOOFDSTUK 2

Groepsverdeling

In deze fase delen we jullie in groepen. In elke groep
maken we nogmaals een onderdeling en geven we elke
persoon een stem.
Zo hebben we de chef, de chef bepaald het tempo en
zorgt dat er met ernst gewerkt wordt.
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SECTIE 1

chef
sociale zaken

chef
problemen

chef
kritisch denken

Google formulier
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chef
creatieve zaken

HOOFDSTUK 3

Technologisch proces

Je wenst iets te ontwerpen, uit elkaar te halen of in
elkaar te steken, dan dienen we eerst goed na te denken
op welke manieren we dit kunnen doen.
Eigenlijk is er grondig ‘onderzoek’ nodig.
Het onderzoek kunnen we gestructureerd laten
plaatsvinden door gebruik te maken van een
werkvolgorde, of beter, het ‘technologisch proces’.
Meer informatie omtrent het technologisch proces kunt
u in dit deel vinden.
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SECTIE 1

Klik op bovenstaande foto en krijg meer uitleg omtrent het technologisch proces.
Welke stappen zitten er in vervat, wat doe je eerst, wat doe je laatst.
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Opdracht 2: De fiets

Werk op een nette methode onderstaande opdracht uit.
De vragen kunnen beantwoord worden in Google documenten, Pages of Word. Later ‘zie iTunesU’, kan je je antwoorden posten op de ‘Padlet’ wall.
Het onderwerp is hier ‘de fiets’.
Dit is een voorbereiding om je eigenlijke opdracht tot
een goed succes te brengen.
Dit succes behaal je enkel wanneer je het werken volgens het ‘technologisch proces’ onder de knie hebt.

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Beantwoord volgende vragen

Stap 1:
• Wat zou het probleem/behoefte geweest zijn om dit technisch systeem te maken?
Stap 2:
• Wat gebeurt er in deze stap?
• Welke functie heeft het technisch systeem?
• Waarom heeft de ontwerper dit technisch systeem zo gemaakt?
• Wie was de ontwerper?
• Welke materialen zijn er gebruikt om het te maken?
• Waarom heeft de ontwerper voor dit materiaal gekozen?
• Welke technische principes herken je in het technisch systeem?
• Hoeveel zou het technisch systeem kosten?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Stap 3:
• Hoe is het technisch systeem gemaakt?
• Uit welke onderdelen bestaat het technisch systeem?
• Welke verbindingen zijn er gebruikt?
• Welke bewerkingen van de materialen zijn er uitgevoerd?
• Welke machines en gereedschappen zijn daarvoor gebruikt?

Stap 4:
• Kan je laten zien hoe je het technisch systeem gebruikt?
• Werkt het goed?

Stap 5:
• Is het een nuttig technisch systeem dat voldoet aan de geformuleerde behoefte of aan het geformuleerde probleem?
• Is het probleem dat in stap 1 is gesteld nu opgelost met dit technisch systeem?
• Wat zou jij eventueel veranderen aan het technisch systeem?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

HOOFDSTUK 4

Probleemstelling
In dit deel leren we omgaan met het probleem. Je kan in
je groep brainstormen over de mogelijk oplossingen.
Met de virtuele muur van Padlet posten jullie alle
mogelijke oplossingen.
Eenmaal we alle oplossingen hebben doorgenomen,
kunnen jullie de oplossingen in de virtuele leeromgeving
terugvinden.
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SECTIE 1

Opdracht
We willen het Ieperleekanaal oversteken.
Opdracht 1:
zoek via de app ‘Google Earth’ het Ieperleekanaal op en bekijk door welke
gemeentes hij loopt.
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SECTIE 2

Formuleer een oplossing
doelstellingen

1. Bedenk minimaal 5 oplossingen, voor ons probleem. (De gekste zijn toegelaten)
2. Open de link die u kan vinden in de iTunesU cursus.
3. Voeg je oplossingen toe aan ‘Tricider’.
4. Voeg pro’s en contra’s toe. Maak gebruik van opbouwenden commentaar.
4. Bespreek de oplossingen in een klasgesprek.

brainstorm

scan

toevoegen
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bespreek

SECTIE 3

Doelstelling
Doelstelling: Bouw een brug uit Spaghetti.
Eisen: De brug moet een exacte lengte hebben van 40 centimeter. Mag tussen de 12 en de 15 cm
centimeter breed zijn en 25 centimeter hoogte. Er moet een object van 7 centimeter kunnen rijden
over deze brug. De brug zal op 2 tafels rusten die 34 centimeter van elkaar verwijderd staan.

10 cm

25 cm

12 - 15 cm

40 cm
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SECTIE 4

Wat krijg je?
keuze 1

keuze 3

200 satéprikkers

keuze 2

50 gr. spaghetti

40 vellen papier
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HOOFDSTUK 5

Ontwerpfase
We hebben een keuze gemaakt. Nu gaan we allerlei
zaken onderzoeken, testen en ontwerpen.
Welke transportmiddelen bestaan er?
Wat is het soortelijk gewicht van Staal of Magnesium?
Kan ik dit materiaal gemakkelijk bewerken?
In welke sector kan ik tewerkgesteld worden?
...
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SECTIE 1

Bestudeer
doelstellingen

Op de volgende pagina’s kunt u verschillende teksten vinden die je kunnen helpen bij het bouwen van je brug. Door de
eeuwen heen werden er verschillende soorten bruggen ontworpen. De ene al wat sterker dan de anderen.
We moeten dus leren uit onder fouten. Alles wordt ontwikkeld met vallen en opstaan. Maar om het vallen zoveel mogelijk te beperken is het noodzakelijk dat we voldoende onderzoeken. Welke types zijn, hoe zit het met de krachten en welke constructie is het stevigst.

lees en bekijk

overleg
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SECTIE 2

Soorten bruggen

Boogbrug

Pontonbrug

Vakwerkbrug

Hangbrug

Tuibrug

Tafelbrug

Maak een tijdslijn met Learningapps.org van verschillende soorten bruggen.
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SECTIE 3

Krachten bij een vlakke element
Benodigdheden:
1- A4‘tje (120gr)

20mm

mm
7
9
2

meetlaat
balpen
schaar

Duidt met blauwe pijlen de krachten aan dit ontstaan
door de krachten van de rode pijl. Beantwoord te vragen hieronder.
deze constructie is stevig.
deze constructie is niet stevig.
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SECTIE 4

krachten bij een
driehoeksconstructie
Benodigdheden:

mm
0
2

1- A4‘tje (120gr)
meetlaat

mm
7
9
2

balpen
schaar

20mm

kleefband
Duidt met blauwe pijlen de krachten aan dit ontstaan
door de krachten van de rode pijl. Beantwoord te vragen hieronder.
deze constructie is stevig.
deze constructie is niet stevig.
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SECTIE 5

krachten bij een
vierkantige constructie
Benodigdheden:
1- A4‘tje (120gr)
meetlaat

mm
7
9
2

balpen
schaar

20mm

kleefband
Duidt met blauwe pijlen de krachten aan dit ontstaan
door de krachten van de rode pijl. Beantwoord te vragen hieronder.
deze constructie is stevig.
deze constructie is niet stevig.
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SECTIE 6

krachten bij een vakwerken
Benodigdheden:
zuigrietjes
meetlaat

mm
7
9
2

balpen
schaar

20mm

kleefband
Duidt met blauwe pijlen de krachten aan dit ontstaan
door de krachten van de rode pijl. Beantwoord te vragen hieronder.
deze constructie is stevig.
deze constructie is niet stevig.
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SECTIE 7

Krachten bij boogconstructies

Benodigdheden:
Duidt met blauwe pijlen de krachten aan dit ontstaan
door de krachten van de rode pijl. Beantwoord te vragen hieronder.

1 petfles
meetlat

deze constructie is stevig.
stift
deze constructie is niet stevig.

schaar

Snij een boogje uit de fles (zie rood kader) zodat
je bovenstaande boogconstructie kan uittesten.
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SECTIE 8

Krachten bij hangbruggen

Benodigdheden:
balpen
meetlat
schaar
elastiekjes

Duidt bij de vraagtekens de krachten aan met blauwe
pijlen. Beantwoord te vragen hieronder.

deze constructie is stevig.
deze constructie is niet stevig.
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SECTIE 9

Krachten bij tuien

Benodigdheden:
balpen
meetlat
schaar
elastiekjes

Duidt bij de vraagtekens de krachten aan met blauwe
pijlen. Beantwoord te vragen hieronder.
deze constructie is stevig.
deze constructie is niet stevig.
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SECTIE 10

Conclusie
NAAM VAN DE BRUG

STEVIG

AANDACHTSPUNTEN

plat vel papier

neen

ja

driehoekige ligger

neen

ja

Liggerbrug

neen

ja

vakwerkbrug

neen

ja

boogbrug

neen

ja

hangbrug

neen

ja

tuibrug

neen

ja
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SECTIE 11

Technologisch proces
doelstellingen
1. Maak het technologisch proces voor je ontwerp.
1.1. Denk aan de 5 stappen uit het technologisch proces
2. Maak het technologisch proces:
2.1 op papier of
2.2. maak gebruik van app’s zoals ‘Explain Everything’, `Popplet’ of ‘Idea Sketch’.
3. Deel met Showbie of lever dit in bij je leerkracht.

of

samenstellen technologisch proces

5 stappen
27

indienen

SECTIE 12

Ontwerp
doelstellingen
1. Maak op een A4‘tje een ontwerp van je idee.
1.1. Hou rekening met de ‘eisen’ waaraan het voertuig moet voldoen.
1.2. denk ook even na over de plaats en grootte waar de tandwielen moeten gehuisvest zijn.
1.3. denk ook even na over jouw materiaalkeuze? Is metaal wel een goed idee? Bestaat er wat anders.
2. Maak zoveel mogelijk aanduidingen zodat bij afwezigheid, anderen jouw voertuig kunnen maken.
3. Maak eventueel een model klaar.

maak je ontwerp op papier

afmetingen - eisen - haalbaarheid
28

maak eventueel een model

HOOFDSTUK 6

Talenten
Weet jij waar je goed in bent? En weet je al wat je
later worden zal?
Brandweerman?
Astronaut?
...
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SECTIE 1

Mijn talenten
Bekijk de verschillende talenten door te klikken op onderstaand lichaam. Maak een korte filmopname, waar jij zelf op te zien
bent. Zorg voor een goede geluidsopname, let op uitspraak en intonatie. Geef weer waarin jij jezelf goed, minder goed en slecht
bij voelt. Geef als conclusie 3 talenten op. Bespreek ook welke beroepen achter die talenten schuil gaan en welke studierichting je
dient te volgen voor dit beroep.

goed / minder goed /

talent

beroep
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studierichting

SECTIE 2

Beroepen volgens proces
Tracht volgende beroepen met pijlen te verbinden bij de juiste stap van het technologisch proces.
architect

projectleider
aannemer
ingenieur

kraanman

vrachtwagenchauffeur betonmixer

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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opdrachtgever/bouwheer

ingebruikname

evaluatie

HOOFDSTUK 7

Sphero programmeren
In dit deel leren we op een andere manier
logisch nadenken.
Hiervoor maken we gebruik van de Orbotix
Sphero (c).

...
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SECTIE 1

Bestudeer
doelstellingen

leer de verschillende commando’s
logisch nadenken.
de verschillende ‘Sphero’ commando’s leren kennen.
in overleg (samenwerking) en dit met de hulp van Macro Lab de robot voorprogrammeren.
de ‘Sperho’ volgens een bepaald parcours laten rijden.

lees en bekijk

overleg

programmeer
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testrit

SECTIE 2

MacroLab
speel macro af

oriënteer

voeg macro of commando toe.
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SECTIE 3

Verbinden

Bekijk hier hoe je Sphero wakker kan maken.

Hoe kan je de Sperho verbinden met je iPad?
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SECTIE 4

MacroLab oriëntatie
Wanneer je op onderstaande knop drukt, dan verschijnt er cirkel die zowel aan de binnen als buitenzijde
in omgeven door een gestreepte lijn. Dit is een knop
die je kan verdraaien om de Sphero te oriënteren.

Deze schijf kan u verdraaien om
de Sphero te oriënteren.
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SECTIE 5

Ontdekken
Het is de bedoeling dat jullie de ‘Sphero’ door de 4 opdrachten laat uitvoeren in die je kan vinden in de volgende sectie.
Dit kan je niet holder de bolder doen. Hiervoor het je enige kennis en doorzettingsvermogen maar je moet ook gestructureerd kunnen
werden. Kortom hier is het technologisch proces onontbeerlijk.
In de app MacroLab kunt u een aantal voorbeeldprogramma’s vinden. Opgelet. Deze mag u enkel bekijken en uittesten, maar zeker
niet wijzigen.
De belangrijkste programma’s die je meer informatie geven zijn:
Figure 8,
Square
zigzag

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Ontdekkingstocht 1
Opdracht:
Laat Sphero rechtdoor rijden.

Vul aan:
SNELHEID

HEADING

DELAY

AFSTAND

50%

0°

500ms

_____cm

100%

0°

500ms

_____cm

50%

0°

1000ms

_____cm

50%

0°

2000ms

_____cm

Welke commando’s heb je hiervoor nodig? (omcirkel)

oriënteringslampje
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Ontdekkingstocht 2
Opdracht:

Hoe heb je dit gedaan? Wat waren de problemen?

Laat Sphero naar rechts rijden.

SNELHEID

HEADING

DELAY

AFSTAND

______%

______°

______

_____cm

Welke commando’s heb je hiervoor nodig? (omcirkel)

oriënteringslampje
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Ontdekkingstocht 3
Opdracht:

Hoe heb je dit gedaan? Wat waren de problemen?

Laat de Sphero 30° naar rechts rijden.

SNELHEID

HEADING

DELAY

AFSTAND

______%

______°

______

_____cm

Welke commando’s heb je hiervoor nodig? (omcirkel)

oriënteringslampje
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Ontdekkingstocht 4
Opdracht:

Hoe heb je dit gedaan? Wat waren de problemen?

Laat de in een haakse hoek 90° rijden. De hoek mag niet rond
zijn.

SNELHEID

HEADING

DELAY

AFSTAND

______%

______°

______

_____cm

______%

______°

______

_____cm

______%

______°

______

_____cm

Welke commando’s heb je hiervoor nodig? (omcirkel)

oriënteringslampje
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SECTIE 6

Opdracht 1
cm
0
0

1

cm
0
4

cm
0
10

Laat Sphero in een rechte lijn over je brug rollen.
Start en aankomst bevinden zich op 1 meter voor en achter je brug.
•Werk eerst uit op papier.
•Neem de bewegingen op met de iPad.
•Neem een Printscreen van je programma
•Upload het geheel bij Sperho 1.
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Opdracht 2

Laat Sphero in een vierkant rijden. Wijzig zijn kleuren zoals aangegeven.
De kegels (middelpunten) bevinden zich 50 cm van elkaar. De Sphero
moet op ongeveer 5 cm buiten de kegels passeren.
•Werk eerst uit op papier.
•Neem de bewegingen op met de iPad.
•Neem een Printscreen van je programma
•Upload het geheel bij Sperho 2.
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100cm

cm

0
10

m
0c
0
1

100cm
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Opdracht 4

Laat Sphero in een cirkel rollen.
Start en aankomst bevinden zich op 1 meter voor en achter je brug.
•Werk eerst uit op papier.
•Neem de bewegingen op met de iPad.
•Neem een Printscreen van je programma
•Upload het geheel bij Sperho 4.
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HOOFDSTUK 8

Realisatiefase

Tijd om te bouwen. Met al je kennis die je hebt
verworven door samen te werken, op te zoeken, uit
testen kunnen we nu aan de slag
Selecteer het juiste gereedschap voor de juiste
bewerking.
Succes!

C1
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HOOFDSTUK 9

Veiligheidsinstructiefiche

De brug wordt door middel van een
lijmpistool met warme lijm in elkaar gezet.
Waar moeten we op letten bij het gebruik?
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SECTIE 1

Veiligheid
1. Dit is een apparaat dat nadat je het in het stopcontact stopt warm wordt.
2. Niet alleen het toestel wordt warm, ook de lijm. Laat de verschillende delen voldoende afkoelen.
3. Gebruik dit toestel niet in ruimtes met gevaar voor explosies.
4. Let op met brandbaar materiaal. De hitte van het toestel kan tot het ontbranden van dit materiaal leiden.
5. Plaats het toestel na gebruik terug in zijn houder (indien beschikbaar)
6. Laat dit toestel niet onbeheerd achter. Na gebruik, trekt de stekker uit het stopcontact
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HOOFDSTUK

Ingebruikname

Het is tijd, tijd om te testen. Hoe snel gaat mijn
voertuig, wat is er mis, wat kan er beter.
Geef ook even je mening over de andere voertuigen..
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SECTIE 1

Testen
doelstellingen

1. Stel de banken de banken volgens de juiste afmeting op.
2. Laat Sperho over de brug rijden.
3. Hang gewichten aan de brug en test hoever deze kan doorbuigen.
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HOOFDSTUK

Evaluatie
In dit hoofdstuk bespreken we wat je allemaal op het
einde van het project moet bereikt hebben.
Op dit project staan enkele deadlines, zodoende dat je
weet, tegen welk tijdstip alles klaar moet zijn.
Het is de bedoeling dat je alle vragen grondig doorneemt
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SECTIE 1

Welke CIJFERS kan ik krijgen?
ONVOLDOENDE (1)

Probleemstelling
Bespreken en posten van oplossingen
(inzet, relevantie)

Ontwerpfase
Rekening houden met de eisen. (afmetingen)
Bestuderen van de soorten bruggen.
Krachten - Vlakke constructies (uitvoeren en testen)

Krachten - Driehoeksconstructie (uitvoeren en testen)

Krachten - Vierkant constructies (uitvoeren en testen)

Krachten - Vakwerken (uitvoeren en testen)

Krachten - Boogconstructies (uitvoeren en testen)
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VOLDOENDE (2)

GOED (3)

SECTIE 2

ONVOLDOENDE (1)
Krachten - Hangbruggen (uitvoeren en testen)
Krachten - Tuibruggen (uitvoeren en testen)
Conclusie
Talentenkaart
(keuze, beantwoorden vragen, creativiteit,...)

Bouwen van de brug
constructie
creativiteit
inzicht
samenwerking
persoonlijke inzet

Sphero
Programmeren
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VOLDOENDE (2)

GOED (3)

