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Samenvatting 
 

In Teylers Museum staat tussen de vele natuurkundige instrumenten de 

Klankmenger van Hermann von Helmholtz. Dit is een van de voorlopers van de 

hedendaagse synthesizer. Helaas werkt dit apparaat niet meer. Aan ons was de vraag 

om een werkende replica van dit apparaat te bouwen.  

Hiervoor hebben wij de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

“Hoe bouwen we een klankmenger?” 

Dit hebben wij verdeeld in een aantal deelvragen die we allen hebben onderzocht.  

In de eerste deelvraag(“Wat is een klankmenger?”) hebben we onderzocht waar dit 

instrument nou eigenlijk voor diende, namelijk met het doel de menselijke stem na te 

bootsen en te bestuderen. Het instrument is uitgevonden voor de natuurkundige 

Hermann von Helmholtz en gebouwd door de natuurkundige Rudolf Koenig. 

De tweede deelvraag (“Uit welke onderdelen bestaat de klankmenger?”) bestond uit 

twee delen; eerst hebben we het apparaat opgedeeld in acht componenten, de 

stroomonderbreker en het “keyboard”. Daarna zijn we per onderdeel gaan kijken 

waaruit deze bestaan, uit welke materialen deze bestaan en eventuele specificaties. 

De derde deelvraag (“Hoe werkt een klankmenger?”) hebben we wederom 

onderverdeeld in een aantal delen.  

Als eerst hebben we onderzocht hoe de stroomonderbreker het voor elkaar krijgt om de 

stroomkring te onderbreken. Dit was door middel van een liggende stemvork 

verbonden met twee platina pinnetjes waar de stroom doorheen liep. Deze pinnetjes 

doopte door de trilling van de stemvork afwisselend wel en niet in het kwik. Elke keer 

als een van de pinnetjes geen contact meer maakt met het kwik, werd de stroomkring 

verbroken. 

Vervolgens hebben we golflengtes van de staande golf berekend en deze vergeleken 

met de lengtes van de resonator. Zo konden we de conclusie trekken dat de buik 

ongeveer 2 cm buiten de resonator ligt. Voor de lengte van de resonator hebben we de 

volgende formule opgesteld: x=¼λ–2. ook hebben we de functie van het klepje 

uitgezocht, namelijk voor het afdekken van het gat van de resonator om te voorkomen 

dat deze gaat resoneren met de stemvork. 

Ook zijn we gaan kijken hoe de stemvorken nou worden aangeslagen. Door spanning 

door een spoel te laten lopen word deze magnetisch. Door middel van magnetische 

inductie wordt de weekijzeren kern ook magnetisch. Door de stroomonderbreker wordt 

de stalen stemvork afwisselend aangetrokken en losgelaten. Zo wordt de stemvork 

constant in trilling gebracht. 
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Wij hebben nu een goed beeld gekregen van hoe de klankmenger in elkaar zit. 

Ook hebben wij een drietal praktische experimenten gedaan.  

Voor het eerste experiment zijn we gaan kijken of het überhaupt mogelijk is om een 

stemvork aan te slaan met magnetische inductie. Wij hebben hiervoor de opstelling 

gebouwd met materialen van school.  

We hoorden hierbij een toon. Echter, als de frequentie niet precies gelijk was aan de 

frequentie van de stemvork produceert de stemvork geen constante toon1. 

Bij het tweede experiment onderzoeken we hoeveel spanning een schakeling van twee 

spoelen nodig heeft. We hebben gebruik gemaakt van de zelfde opstelling als bij het 

eerste experiment, alleen sluiten we een spanningsmeter parallel aan op de spoelen. 

Deze gebruikt 4,57 volt, dus is het mogelijk om gebruik te maken van een Arduino. Dit 

kan echter alleen als de elektromagneten parallel geschakeld worden op de Arduino. 

Als de vier componenten in serie staan, hebben de elektromagneten ongeveer 20 volt 

nodig, dit kan de Arduino niet leveren. 

In het laatste experiment zochten we naar de optimale lengte van een klankkast. Ook 

voor dit experiment hebben we dezelfde opstelling gebruikt als bij het eerste 

experiment alleen hebben we klankkast nu achter de stemvork gezet in plaats van 

eronder. Als klankkast hebben we een PVC buis genomen waarvan we de lengtes 

konden variëren. De beste lengte was 31,4 cm. Dit kwam niet overeen met de lengte 

die Von Helmholtz hanteerde. De lengte van de klankkast van Von Helmholtz was 

26,1 cm. Waarschijnlijk komt dit doordat hij het instrument gebouwd had bij een 

lagere temperatuur dan wij.2 Wij hebben ons instrument gebouwd bij een 

kamertemperatuur van 20 graden Celsius. 

Voor het bouwen van een replica zijn we veel dingen tegengekomen en hebben we 

meerdere ideeën en mogelijkheden tegen elkaar afgewogen. Zo hebben we onder 

andere genoegen moeten nemen met een klankkast van PVC omdat materialen als 

messing en zink niet in ons budget passen. 

Ook wilden wij voor het aanslaan van de stemvork eigenlijk gebruik maken van 

spoelen met een ferriet kern. Ook dit paste niet in ons budget. In plaats daarvan 

hebben we gekozen voor kant-en-klare elektromagneten. Dit was veel goedkoper en de 

werking is precies hetzelfde. 

Het namaken van de stroomonderbreker was ook niet mogelijk. De originele 

klankmenger maakt hiervoor namelijk gebruik van bakjes met onder andere kwik. 

Tegenwoordig is het verboden om met kwik te werken vanwege de giftige kwikdamp. 

Via een omweg zijn we toen op de Arduino gestuit. Hiermee konden we precies de 

                                              
1 De uitleg van dit begrip kunt u vinden op bladzijde 18 
2 Deze hypothese blijkt te kloppen, zie bijlage 6 
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interval frequentie regelen. Dus de Arduino is een goede vervanging voor de 

stroomonderbreker.  

Ook gebruikte von Helmholtz alleen stemvorken die een frequentie hadden van 256 of 

een veelvoud daarvan. Deze stemvorken zijn echter heel moeilijk te krijgen. Wij 

hebben daarom gekozen om dezelfde tonen te nemen maar dan een andere boventoon. 

Alle wijzigingen nog een keer in een overzicht: 

Origineel Replica 

Messing klankkast 

Stroomonderbreker 

Spoelen + kern 

C‟, C”, G”, C”‟, E”‟, G”‟, Bb”‟, C”” 

PVC klankkast 

Arduino 

Kleine elektromagneten 

C‟, C”, G‟ & E‟ 
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Inleiding 

 
Teylers Museum te Haarlem is een kennisinstituut voor kunst en wetenschap uit de 

18e eeuw. Er wordt een brede collectie tentoongesteld aan fossielen, munten, 

historische boeken, schilderijen én natuurkundige instrumenten.  

 

We zijn naar het Teylers Museum toegegaan en hadden daar een afspraak met Fieke 

Kroon, medewerkster afdeling educatie van het Teylers Museum. We kregen van haar 

een rondleiding door het zeer indrukwekkende museum. 

 

Klankmenger 

In één van de zalen met natuurkundige instrumenten wees Fieke Kroon ons op de 

klankmenger. De klankmenger is uitgevonden door natuurkundige Hermann von 
Helmholtz in 1865. De klankmenger is eigenlijk een voorloper van de hedendaagse 

synthesizer die nu veel wordt gebruikt in de moderne muziek. Het instrument staat 

onder een glazen kap zodat mensen het oude en fragiele instrument niet aan kunnen 

raken. Maar als je hem niet aan kan raken kan je hem natuurlijk ook niet horen. Dit 

is erg jammer voor de bezoekers, maar ook de medewerkers van het museum vinden 

dit erg jammer. Want iedereen vraagt zich af: „‟Hoe heeft deze klankmenger destijds 

nou eigenlijk geklonken?‟‟. 

 

We kregen voor onze meesterproef de opdracht om een werkende replica te maken van 

de klankmenger, zodat de bezoekers het instrument wél kunnen horen.  

 

Maar voordat we een replica konden maken moesten we wel weten hoe dit instrument 

precies werkt en uit welke onderdelen het instrument is opgebouwd. 
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Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag voor onze meesterproef luidt: 

   „‟Hoe bouwen we een klankmenger?‟‟ 

Deelvragen 

Om deze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden hebben we een aantal 

deelvragen bedacht. Die luiden als volgt: 

„‟Wat is een klankmenger?‟‟ 

„‟Uit welke onderdelen bestaat de klankmenger?‟‟ 

„‟Wat is de precieze (natuurkundige) werking van de klankmenger?‟‟ 

We hebben voor deze volgorde van deelvragen gekozen, omdat dit ons een logische 

volgorde leek. Eerst moet je weten wat een klankmenger precies is en waarom iemand 

hem ontworpen heeft. Dan moet je weten hoe het instrument eruit ziet en welke 

onderdelen er belangrijk zijn. Daarna kunnen we de natuurkundige werking van de 

klankmenger verklaren. Pas wanneer we alle informatie hebben, kunnen we gaan 

testen en bouwen. 

Hypothese 

We denken dat de klankmenger werkt doordat de liggende component stroom 

aanmaakt door de elektromagneten en de bakjes met kwik. Deze stroom wordt 

doorgegeven aan de componenten met de twee spoelen, stemvorken en klankkasten. 

De stemvorken worden aangeslagen door middel van magnetisme, gemaakt door 

middel van magnetische inductie. Hierdoor geeft de stemvork een toon. Deze toon 

wordt versterkt door de klankkast die zich achter de stemvork bevindt. De toon van de 

stemvork wordt alleen versterkt wanneer het klepje dat voor de klankkast zit wordt 

verwijderd door op een toets van het toetsenbord te drukken. 

We denken dat we de klankmenger het best kunnen nabouwen door zoveel mogelijk 

dezelfde materialen te gebruiken als het origineel, omdat het materiaal invloed kan 

hebben op het geluid. Ook is het belangrijk om hierbij te weten hoe het instrument 

precies werkt.  
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Deelvragen 
1. Wat is een klankmenger? 

Inleiding 

Wat is een klankmenger, wie heeft hem gemaakt en waarvoor? Op deze vragen hebben 

wij het antwoord gevonden. 

De klankmenger van Hermann von Helmholtz is de voorloper van de hedendaagse 

synthesizer. De klankmenger is ontworpen door Hermann von Helmholtz en gebouwd 

door Rudolph Koenig.3 Het was een van de eerste natuurkundige instrumenten met 

geluid. Dit oude instrument wordt niet meer gebruikt. Het is vervangen door de 

synthesizer. Een synthesizer is een muziekinstrument dat elektronische geluiden 

„mengt‟. Het wekt kunstmatig klanken en geluiden op. 

Helmholtz ontwierp dit instrument omdat hij meer inzicht wilde krijgen in de opbouw 

van muziek en spraak. Met de klankanalysator die hij eerder ontwierp4 kwam hij tot 

de hypothese dat stemgeluid bestaat uit een grondtoon en een aantal boventonen.5 Met 

de klankmenger probeerde hij (met succes) klanken van de stem na te bootsen. Hij kon 

ook timbre/klankkleur en klinkers laten horen via zijn klankmenger. 

Het samengestelde geluid wordt gevormd door de individuele tonen van de acht 

verschillende resonatoren te combineren. Helmholtz was hiermee in staat te bewijzen 

dat het verschil in klankkleur een gevolg is van de grondtonen van de betrokken 

geluiden.  

Hermann von Helmholtz (uitvinder van de klankmenger) 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz leefde tussen 1821 en 1894. Hij was een 

Duits medicus en natuurkundige. Hij heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de 

fysiologie, optica, elektrodynamica, wiskunde en meteorologie. Hij is vooral bekend 

voor zijn verklaring van de wet van behoud van energie.6 7 

In 1847 leverde Helmholtz zijn eerste wetenschappelijke prestatie. Hij leverde een 

natuurkundige verklaring van de wet van behoud van energie.4 

In 1851 vond Helmholtz de oftalmoscoop uit. Hiermee kan een oogarts de binnenkant 

van een oog, en dan vooral het netvlies, bekijken. 4 

In 1863 publiceerde Helmholtz het boek „‟Die lehre von den Tonempfindungen als 

physiologische Grundlage für die Theorie der Musik‟‟ („‟De leer van de 

toonwaarneming als fysiologische grondslag voor de muziektheorie‟‟). Dit boek heeft 

                                              
3 (Teylers Museum) 
4 Zie de volgende pagina, kopje ''Rudolph Koenig (maker van de klankmenger)'' 
5 (Helmholtz, Quality independent of phase, 1862) 
6 (Hermann von Helmholtz, 2015) 
7 (hayden, 2005) 
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heel veel invloed gehad op musicologen. Hij vond de Helmholtzresonator uit om de 

hoogte van de verschillende tonen te kunnen laten zien.4 

In 1871 werd Helmholtz hoogleraar natuurkunde. Hij raakte toen erg geïnteresseerd 

in elektromagnetisme.4 

Rudolph Koenig (maker van de klankmenger) 

Karl Rudolph Koenig leefde tussen 1832 en 1901. Hij was een Duits natuurkundige. 

Hij verdiepte zich vooral in de akoestiek.8 

Hij ontdekte dat je geluidstrillingen zichtbaar kan 

maken met een manometrische vlam. Hiervoor heeft 

hij de klankanalysator gebouwd. (afbeelding 3) 

Hiermee kon Koenig aantonen dat de menselijke stem 

bestaat uit een toon en boventonen. Hij deed dit door 

in een gasbrander een membraan aan te brengen, dat 

in trilling kon worden gebracht via een slang met een 

hoorn. Het membraan bracht de opgevangen trillingen 

over op het gas in de brander. De vlam toont deze 

trillingen en wordt afwisselend korter en langer. Dit is 

niet met het blote oog te zien. Om dit te kunnen zien 

moest men in een snel draaiende kubus met vier 

spiegelende zijden kijken.6 

Koenig gebruikte dit instrument om de theorie van Helmholtz te bewijzen. De theorie 

luidt dat elk geluid is opgebouwd uit zuivere tonen.5 

Conclusie 

De klankmenger is een instrument dat is gebouwd met als doel de menselijke stem na 

te bootsen en te bestuderen. Het is bedacht en gemaakt door twee zeer ervaren 

natuurkundigen, waardoor het voor ons een uitdaging wordt dit instrument na te 

maken. 

  

                                              
8 (Rudolf Koenig, 2013) 

AFBEELDING 3: KLANKSNALYSATOR NAAR 

KOENIG (TEYLERS MUSEUM) 
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2. Uit welke onderdelen bestaat de klankmenger?  

Inleiding 

Om goed te begrijpen hoe de klankmenger van Hermann von Helmholtz werkt, en 

welk onderdeel wat doet, moeten we precies weten uit welke onderdelen het 

instrument is opgebouwd. Ook is het voor sommige onderdelen belangrijk om te weten 

van welk materiaal het is gemaakt. 

Op 10 november 2014 hadden wij in Teylers 

museum een afspraak met natuurkundeleraar 

Fons Bleijendaal en restaurator Jan-Willem 

Pette. Samen hebben wij geprobeerd de 

werking van het instrument te achterhalen. 

Ook hebben we de onderdelen, waarvoor het 

van belang was, opgemeten. Normaal staat er 

een glazen kap om het instrument heen, 

omdat mensen het instrument niet aan mogen 

raken, maar op deze dag werd de glazen kap 

speciaal voor ons even verwijderd (afbeelding 

4). Zo konden we de onderdelen nauwkeurig 

meten. 

Opbouw klankmenger 

De klankmenger bestaat in principe uit een tiental verschillende componenten (zie 

afbeelding 7). Eén van deze componenten is de stroomonderbreker, acht andere 

componenten zorgen ervoor dat het instrument daadwerkelijk een geluid laat horen en 

het overige component zorgt ervoor dat het geluid van deze acht componenten wordt 

versterkt. 

Er zijn acht componenten die ervoor zorgen 

dat er geluid te horen is.9 De belangrijkste 

onderdelen van deze componenten zijn 

spoelen, een stemvork en een klankkast. (zie 

afbeelding 5) Deze acht componenten zijn door 

Helmholtz genummerd met de nummers 1 t/m 

8. Nummer 1 is hier de component met de 

grootste klankkast, en nummer 8 is de 

component met de kleinste klankkast. Deze 

componenten hebben ook een andere codering 

gekregen die staat voor de resonating note10.  

Het „‟keyboard‟‟ van het instrument bestaat uit acht toetsen die elk in verbinding 

staan met hun eigen klepje voor de klankkasten. Het aantal Hertz dat vermeld staat 

op de stemvorken komt overeen met een noot:  

                                              
9 Deze zullen in het verdere verslag resonator genoemd worden. 
10 1/UT2, 2/UT3, 4/UT4, 5/ML4, 6/SOL4, 7[nil] of 8/UT5 

AFBEELDING 4 

AFBEELDING 5 (HELMHOLTZ, ARTIFICIAL VOWELS, 1862) 
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256Hz = C', 512Hz = C'', 768Hz = G'', 1024Hz = C"', 1280Hz = E''', 1536Hz = G''', 

1792Hz = bes''', 2048Hz = C''' 

De stroomonderbreker (zie afbeelding 6) is 

de component die te herkennen is aan de 

grote, liggende stemvork van 256 Hz. Deze 

component bevat ook twee pinnen in bakjes 

met daarin kwik en alcohol. Ook heeft de 

component twee elektromagneten. 

We hebben een eenvoudige plattegrond 

gemaakt van de opstelling van de 

componenten in Teylers Museum. Deze 

componenten hebben wij op dezelfde manier 

als het origineel genummerd. (zie afbeelding 7) 

Wij hebben voor elke component een tabel gemaakt 

met de gebruikte onderdelen en materialen. Ook 

hebben wij hier de eventuele specificaties benoemd. 

(zie bijlage 2) 

Conclusie 

De klankmenger bestaat uit een tiental 

componenten. De acht componenten met de 

klankkasten bestaan allemaal uit dezelfde 

onderdelen, maar van verschillende formaten. Ze 

hebben allemaal een stemvork, twee spoelen en een 

klankkast. 

De stroomonderbreker bestaat voornamelijk uit een 

grote, liggende stemvork, elektromagneten en kleine bakjes met kwik en alcohol.  

Het toetsenbord bestaat uit acht verschillende toetsen die elk in verbinding staan met 

een klepje voor het openen en afsluiten van de bijbehorende klankkast. 

N.B. De meetgegevens die wij hebben verzameld op 10 november 2014 kunt u vinden 

in bijlage 2. De maten van de klankkasten die wij hier hebben opgegeven zijn de 

buitenmaten. We hebben alleen de buitenmaten kunnen meten omdat het moeilijk is 

om de binnenmaten te meten. We mochten namelijk het instrument niet aanraken 

omdat het erg veel waard is en het instrument niet kapot mag gaan. 

  

AFBEELDING 6 (HELMHOLTZ, 1863) 

AFBEELDING 7 
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3. Hoe werkt de klankmenger? 

Inleiding 

Bij het bouwen van een replica van een instrument, is het natuurlijk erg belangrijk 

om precies te weten hoe het instrument werkt en waarom het zo werkt. We hebben 

daarom veel onderzoek gedaan naar het de werking van het instrument. Het boek „‟On 
the Sensations of Tone‟‟ 11 van Hermann von Helmholtz is een van de grootste 

bronnen. Ook hebben we samen met Fons Bleijendaal, bij onze afspraak op 10 

november in het museum, de werking van het instrument grotendeels weten te 

achterhalen.  

We hebben dit hoofdstuk ingedeeld in een aantal paragrafen. We hebben de 

paragrafen zo ingedeeld dat het een logische volgorde is om te lezen en dus het beste 

te begrijpen is. We beginnen bij de stroomonderbreker en werken zo verder door het 

instrument. 

§3.1 Stroomonderbreker 

Toen Hermann von Helmholtz de klankmenger ontwierp, bestond het moderne 

elektriciteitsnet nog niet12. Daarom gebruikte hij als stroombron twee batterijen van 

voor ons onbekende spanning. Om de stemvorken aan te slaan moet de stroomkring 

onderbroken worden. Hiervoor heeft von Helmholtz de stroomonderbreker bedacht. 

(zie afbeelding 6)  

De stroomonderbreker bestaat uit een stemvork met een 

frequentie van 256 Hz (de grondtoon), die horizontaal is 

opgesteld tussen twee elektromagneten. Aan ieder 

uiteinde van de stemvork zit een platina pinnetje 

bevestigd. Deze pinnetjes dippen, wanneer de stemvork 

trilt, in twee kleine bakjes gevuld met een laag kwik met 

daarop een laag alcohol. De messingpilaar waar deze 

bakjes aan bevestigd zijn geeft de spanning door aan 

twee draadjes die vast zitten door middel van 

klemschroeven. De andere twee schroeven zijn voor het 

verstellen van de hoogte van de bakjes, zodat de pinnetjes precies het kwik raken 

onder de laag alcohol.13 

Door de elektromagneten wordt de stalen14 stemvork aangetrokken en zal het pinnetje 

aan het bovenste uiteinde worden opgetild uit het kwik. (In afbeelding 8 is 

schematisch weergegeven hoe een stemvork trilt.) Hierdoor wordt de stroomkring 

onderbroken. De elektromagneet verliest zijn magnetisme en de stemvork veert terug. 

Het pinnetje gaat weer naar beneden en maakt zo weer contact met het kwik. De 

andere pin doet het tegenovergestelde. Pas als beide pinnetjes contact maken met het 

kwik is de stroomkring weer hersteld. Dit proces herhaalt zich steeds. Zo wordt de 

                                              
11 De Duitse versie van dit boek heet: 'Die Lehre von den Tonempfindungen' 
12 (R.Hermsen, 2014) 
13 (Helmholtz, Artificial vowels, 1862) 
14 Staal is een legering van ijzer en koolstof (Staal (legering), 2015) 

AFBEELDING 8 TRILLING VAN EEN STEMVORK 
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stroomkring onderbroken met dezelfde frequentie en hetzelfde interval (256 Hz).11 

De stemvork zal om de zoveel tijd afwisselend worden aangetrokken en losgelaten, zo 

zal de stemvork constant in trilling worden gebracht. 

De laag alcohol voorkomt dat er een vonk overspringt wanneer het pinnetje boven het 

kwik uitkomt. De alcohol fungeert hier als isolator. In de originele tekeningen (bijlage 

4) werd echter geen alcohol gebruikt. In plaats daarvan waren er twee opgerolde 

condensatorplaten voor de stroomonderbreker in serie geschakeld en een grote 

weerstand parallel.  

Het principe van de stroomonderbreker is uitgevonden door Neef.15 Hij gebruikte 

echter voor de stemvork een vibrerende veer. Von Helmholtz heeft gekozen voor een 

stemvork omdat zo de frequentie makkelijk te regelen was. 

Hoe kan het dan dat de stemvorken van 512Hz, 768Hz, 1024Hz en de andere 

veelvouden van 256Hz ook met deze enkele stroomonderbreker kunnen worden 

aangeslagen? Dat werkt als volgt: de stroomonderbreker onderbreekt de stroom 128 

keer per seconde(128 Hz). Een stemvork van 256 Hz wordt dus om de trilling weer 

aangetrokken door de magneten. Een stemvork met een frequentie van 512Hz wordt 

om de twee trillingen aangetrokken, een stemvork van 768Hz om de drie keer, 

enzovoorts. Dit gaat goed, omdat de stemvork echt niet na slechts een, twee of drie 

trillingen gedoofd wordt. Dat zou namelijk betekenen dat de stemvork slechts 1/128 

seconde, respectievelijk 1/256 seconde of 1/384 seconde blijft trillen. 

§3.2 Resonator & klepje 

§3.2.1 Resonator (klankkast) 

Achter elke stemvork staat een klankkast. Deze 

klankkast is aan de ene kant gesloten en heeft aan 

de andere kant een rond gat. We spreken hier dus 

van een half open klankkast. (zie afbeelding 9)  

We hebben de golflengtes van elke frequentie 

uitgerekend. Om er achter te komen hoe lang een 

λ(golflengte) is, gebruik je de volgende formule:  

 

λ=v/f  

 

Hierin is v de geluidssnelheid. Bij 20˚C bedraagt deze 344 m/s. f is de frequentie van 

de stemvork. Omdat we spreken van een staande golf moet de lengte van de resonator 

gelijk zijn aan: (2n – 1)1/4λ. Hierin is n de boventoon, in dit geval is het de grondtoon 

dus gelijk aan 1. De lengte van de resonator zou dus gelijk moeten zijn aan ¼λ. Wij 

hebben voor elke frequentie de lengte uitgerekend en deze resultaten vergeleken met 

de gemeten lengte van de klankkasten van de originele klankmenger. De resultaten 

hebben wij verwerkt in een tabel. (zie bijlage 1). 

                                              
15 (Helmholtz, Künstliche Vocale, 1862) 

AFBEELDING 9 (KLANKMENGER, NAAR 

HELMHOLTZ, DOOR KOENIG, 1865) 
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Wij zagen echter dat de resonatoren van Von Helmholtz allemaal iets kleiner zijn dan 

de ze in theorie moeten zijn, dit komt omdat de buik van de golf vaak iets buiten het 

gat ligt. Hiervoor hebben wij daarom de volgende formule opgesteld: 

x=(2n–1)1/4λ–2 

Hierin is x de lengte van de resonator in cm. 

Je haalt hier 2 centimeter af omdat de buik van de golf ongeveer 2 centimeter buiten 

de klankkast ligt.16 

De lengte van de klankkast van de grondtoon leek uit de toon te vallen. Daarom bevat 

de tabel ook een kolom met daarin de verhouding tussen de meting en de berekening17. 

Ons vermoeden bleek te kloppen. Om er zeker van te zijn dat de lengte die we 

gebruiken in onze replica optimaal is hebben we een experiment gedaan, beschreven 

in experiment 3, op pagina 16. 

§3.2.2 Klepje 

Het gat van de klankkast wordt afgesloten door middel van een klepje. Als het klepje 

voor de klankkast zit kan de door de bijbehorende stemvork in trilling gebrachte lucht 

niet naar binnen. De lucht in de resonator zal dus niet gaan trillen. De trillende 

stemvork zal dus weinig tot geen geluid maken.  

Het klepje is verbonden met een veer, die op zijn beurt door middel van een touwtje is 

verbonden met een van de toetsen. Als op deze toets wordt gedrukt, wordt het klepje 

voor het gat in de resonator weggehaald en kan de lucht in deze resonator in trilling 

worden gebracht. Hierdoor wordt de toon versterkt. 

Met deze klepjes kun je dus regelen welke tonen je wilt mengen. 

§3.3 Magnetische influentie  

Om de stemvorken aan te slaan, en dus een toon te horen, maakt Helmholtz gebruik 

van magnetische influentie. Door de stroomonderbreker wordt de spanning in pulsen 

afgegeven. Elke keer dat er een puls door de spoel gaat, produceert deze voor een kort 

moment een magneetveld. Door middel van magnetische influentie wordt de 

weekijzeren kern in de spoel ook magnetisch. Hierdoor wordt de stemvork, die tussen 

de twee uiteinden van de ijzeren kern staat, voor heel even aangetrokken. Dit komt 

doordat de stemvork gemagnetiseerd wordt. Als de puls weg is, en de ijzeren kern dus 

niet meer magnetisch is, wordt de stemvork niet meer aangetrokken. Deze zal dus 

terugveren. Door de pulsen snel achter elkaar te laten komen wordt de ijzeren kern 

van de elektromagneet snel afwisselend magnetisch en weer niet magnetisch. Dit 

gebeurt zo snel dat de stemvork gaat trillen (de stemvork wordt aangeslagen) en dus 

de toon van zijn frequentie geeft. De frequentie van de pulsen moet gelijk zijn aan de 

eigenfrequentie van de stemvork. 

                                              
16 Dit hebben wij praktisch onderzocht met experiment 3 
17 De berekening waar nog geen 2 centimeter vanaf is gehaald 
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§3.4 schakeling 

De schakeling in dit systeem is eigenlijk vrij eenvoudig: elke resonator heeft twee 

spoelen. Deze twee spoelen zijn parallel geschakeld. De sets van twee spoelen zijn dan 

weer in serie aangesloten met de stroomonderbreker en de batterij. De klepjes van de 

klankkasten zijn mechanisch geregeld. Zij staan allemaal parallel met het 

toetsenbord. Elk klepje staat namelijk in verbinding met zijn eigen toets op het 

toetsenbord. De schakeling door Hermann von Helmholtz heeft hij gepubliceerd in zijn 

boek 'Die Lehre von den Tonempfindungen'. Deze schakeling is te vinden in bijlage 4. 

Conclusie 

Het component met de liggende stemvork zorgt er door middel van de stemvork met 

platina pinnetjes, de elektromagneten en de bakjes met kwik en alcohol voor dat de 

stroomkring steeds met dezelfde frequentie en interval onderbroken wordt. Dit 

component is dus de stroomonderbreker. Doordat de stroomkring steeds onderbroken 

wordt, wordt het magnetisch veld onderbroken. Hierdoor worden de stemvorken voor 

de resonantiekasten afwisselend aangetrokken en weer losgelaten. Hierdoor gaan ze 

trillen. Door op een toets van het toetsenbord te drukken, gaat het klepje voor de 

betreffende resonantiekast weg en wordt het geluid van de stemvork versterkt. Alle 

componenten met een klankkast staan in serie met de stroomonderbreker. Binnen de 

componenten zijn de spoelen parallel geschakeld.  
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Experimenten 
Inleiding 

Nu we weten uit welke onderdelen de klankmenger bestaat en wat de werking van de 

klankmenger is, kunnen we kijken hoe we de klankmenger kunnen bouwen. We 

hebben hiervoor een aantal proefjes gedaan. Zo zagen we met eigen ogen hoe de 

verschillende onderdelen in werking gingen. Ook deden we de proefjes om te kijken of 

het instrument ook zou werken met de modernere materialen van nu. 

We hebben de verschillende proefjes opgedeeld in paragrafen. Elke paragraaf is 

opgebouwd volgens de wetenschappelijke methode. 

1. Stemvork aanslaan met inductie 

Onderzoeksvraag: Kan je door middel van inductie een stemvork aanslaan? 

Hypothese: Ja dat kan, dat heeft Hermann von Helmholtz immers ook gedaan. 

Methode en materiaal:  

Benodigde materialen: 

- Toongenerator 

- 2 spoelen met ieder 200 windingen 

- Weekijzeren U-kern18 

- Stemvork (256 Hz) met klankkast 

- 4 Stroomdraden  

Sluit een toongenerator aan op 2 spoelen (in serie) 

met ieder 200 windingen. Verbind de twee spoelen 

met de weekijzeren U-kern. Plaats tussen de 

uitstekende uiteinden van de weekijzeren kern de 

stemvork en laat de toongenerator een toon geven met een frequentie van 128 Hz19. 

(zie afbeelding 10) 

Resultaat: De stemvork geeft geluid. Als de frequentie, gegenereerd door de 

toongenerator niet exact de helft van de frequentie is van de stemvork (of een veelvoud 

daar van), dan geeft de stemvork geen „constante‟ toon. Je hoort dan namelijk steeds 

een onderbreking van het geluid.  

Een constante toon is een toon die niet van sterkte verandert. Een toon met een 

constant volume. De reden dat de toon die de toongenerator genereert exact die van de 

                                              
18 Weekijzer, is vrij zuiver, zacht ijzer. Met een weekijzeren kern wordt ook wel een ferriet kern bedoeld. 
19 We gebruiken hier een frequentie van 128 Hz. Eén trilling duurt dan 1/128 seconde. De helft daarvan 

(1/256 seconde) is de positieve puls, de andere helft (1/256 seconde) de negatieve puls. Beide pulsen 

zorgen ervoor dat het weekijzer dus magnetisch is. In 1/128 seconde wordt de stemvork dus twee keer 

aangetrokken. De stemvork wordt dus 256 keer per seconde aangetrokken. Dit is gunstig omdat de 

stemvork zelf ook een frequentie van 256 Hz heeft. 

AFBEELDING 10 OPSTELLING EXPERIMENT 1 
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stemvork moet zijn of een veelvoud daar van, is dat de stemvork anders geen volledige 

trilling kan voltooien. De magneet zou de stemvork van tegenwerken, doordat de 

magneet hem eerder terugtrekt dan dat de stemvork een volledige trilling heeft 

voltooid.  

Conclusie: Ja, je kan door middel van inductie een stemvork aanslaan, mits de 

frequentie van de stemvork gelijk is aan de helft/een veelvoud is van die van de 

wisselspanning. Anders wordt de trilling van de stemvork onderbroken en geeft de 

stemvork dus geen constante toon. 

N.B. Dit experiment is uitgevoerd op 27 januari bij een temperatuur van 19ºC. 

2. Spanning meten 

Probleemstelling: Heeft de opstelling van experiment 1 (Stemvork aanslaan met 

inductie) meer of minder dan 5,0 volt20 nodig om te werken? 

Hypothese: Minder, de stemvork hoeft namelijk niet heftig te worden aangeslagen, 

omdat de klankkast het geluid toch wel goed versterkt. 

Methode en materialen:  

Benodigde materialen: 

- Spanningsmeter (voltmeter) 

- Toongenerator 

- 2 spoelen met ieder 200 windingen 

- Weekijzeren U-kern 

- Stemvork met klankkast 

- 6 Stroomdraden  

Sluit een spanningsmeter parallel aan op de opstelling 

zoals uitgelegd in experiment 1. Zet de opstelling in 

werking en lees af wat er op de spanningsmeter staat. 

Resultaat: De opstelling heeft 4,57 volt nodig (zie 

afbeelding 11). Dit is dus minder dan 5,0 volt.   

Conclusie: Omdat de opstelling minder dan 5 volt nodig heeft kunnen we wél gebruik 

maken van een Arduino.21  

N.B. In de originele klankmenger zijn alle spoelen in serie met elkaar verbonden. Wij 

hebben slechts 2 spoelen in serie aangesloten en dat had minder dan 5 volt nodig om 

te werken. Wanneer er meer spoelen in serie worden aangesloten zal er meer spanning 

nodig zijn. Immers in een serie schakeling geldt: Ub = U1 + U2 + U3. Wij kunnen dus 

alleen een Arduino gebruiken wanneer wij de verschillende componenten, bestaande 

                                              
20 Een Arduino kan 5 volt leveren, het zou dus zeer praktisch zijn als het systeem minder dan 5 Volt 

nodig heeft. 
21 Een arduino is een met de computer relatief eenvoudig te programmeren chip. 

AFBEELDING 11 RESULTAAT EXPERIMENT 2 
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uit 2 spoelen, parallel schakelen. Immers in een parallel schakeling geldt: Ub = U1 = 

U2 = U3 

3. Ideale lengte klankkast 

Probleemstelling: Wat is de ideale lengte van de klankkast voor de stemvork van 256 

Hz? 

Hypothese: We denken dat de ideale lengte 33,5 centimeter is. Dit denken we, omdat 

de theorie, zoals beschreven in hoofdstuk 2, ons laat zien dat 1/4λ 33,5 centimeter is. 

Methode en materialen: 

Benodigde materialen: 

- Toongenerator 

- 2 spoelen met ieder 200 windingen 

- Weekijzeren U-kern 

- Stemvork 

- 4 Stroomdraden 

- PVC buis 

- Blokje schuim dat naadloos past in de PVC buis 

- Liniaal 

- 2 rietjes in stukjes van 6 centimeter geknipt 

- Blokje hout met een gat er in waar de stemvork precies in past 

- Plakband 

- Decibelmeter 

 

Sluit een toongenerator aan op 2 spoelen (serie) met ieder 200 

windingen. Verbind de twee spoelen met een weekijzeren 

kern. Plak de rietjes onder het blokje hout om te voorkomen 

dat de tafel gaat resoneren. Plaats vervolgens de stemvork in 

het gat. Plaats tussen de uitstekende uiteinden van de 

weekijzeren kern de stemvork. Laat de toongenerator een 

toon geven met een frequentie gelijk die van de stemvork22. 

Houd vervolgens op een afstand van ongeveer 1 centimeter de 

PVC buis achter de stemvork. In de PVC buis bevindt zich 

dan het blokje schuim. Door het blokje met de liniaal door de 

PVC buis te duwen, in de richting van de stemvork bepaalt 

men, door middel van de decibelmeter (zie afbeelding 12), 

wanneer het volume van de toon het hardst is. Wanneer de 

toon optimaal is meet men met de liniaal hoe ver het blokje 

schuim verwijderd is van de opening aan de zijde van de 

stemvork.   

 

                                              
22 De frequentie die hier is gebruikt is 256Hz, de grondtoon. 

AFBEELDING 12 AANTAL DECIBEL METEN 
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Resultaat: De optimale lengte van de klankkast voor een stemvork van 256 Hz 

bedraagt 31,4 centimeter. Bij deze lengte geeft de decibelmeter namelijk de hoogste 

uitslag.  

 

Conclusie: De theorie was onjuist. De buik van de trilling blijkt ongeveer 2 centimeter 

buiten de klankkast te liggen. Misschien heeft de heer Helmholtz zijn instrument 

gebouwd bij een lagere temperatuur, want wanneer de temperatuur lager is, is de 

geluidssnelheid lager. Wanneer de geluidssnelheid lager is, is de golflengte van een 

toon kleiner en dus de resonator korter. 

 

Discussie: Omdat de theorie van 2 centimeter er af halen toch nog 1 mm afwijking 

heeft van de praktijk gaan we bij elke klankkast die we gaan bouwen op dezelfde 

manier, praktisch de optimale lengte bepalen. 

4. Richting van het magneetveld 

Probleemstelling: Heeft in deze opstelling (van experiment 1) de richting van de 

magneten invloed op de richting van het magnetisch veld en dus op het aanslaan van 

de stemvork? 

Hypothese: Wij denken dat richting van de magneten geen invloed heeft op de richting 

van het magneetveld omdat de magneten hier rechthoekig zijn en dus het 

magneetveld gelijk is. Mevrouw Dekker denkt echter dat de richting van de magneten 

wel van invloed zijn op de richting van het magneetveld en dus de sterkte waarmee de 

stemvork wordt aangeslagen.  

Methode en materialen: 

- Opstelling experiment 1 

- Decibelmeter 

Meet eerst de geluidsterkte van de aangeslagen stemvork bij de 

opstelling van experiment 1 met de decibelmeter. Zet daarna de 

magneten loodrecht tegenover de stemvork (zie afbeelding 13). 

Meet nu weer de geluidsterkte van de aangeslagen stemvork 

met de decibelmeter. Vergelijk deze twee waarden nu.  

Resultaat: De waarden van de geluidsterkte zijn bij deze twee 

opstellingen precies hetzelfde. De stand van de magneten heeft 

in deze opstelling geen invloed op de richting van het magneetveld en dus de sterkte 

waarmee de stemvork wordt aangeslagen.  

Conclusie: De stand van de magneten heeft in deze opstelling dus geen invloed op de 

richting van het magneetveld en dus de sterkte waarmee de stemvork wordt 

aangeslagen. Onze hypothese klopte dus, die van mevrouw Dekker niet. 

AFBEELDING 13 NIEUWE OPSTELLING 
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Bouwen 
Inleiding 

Met alle informatie op zak was het tijd om te gaan bouwen. 

Hieronder een overzicht van de keuzes die wij hebben gemaakt 

tijdens het bouwen en een uitleg van de methodes die wij hebben 

gebruikt. 

Klankkast 

Voor ons instrument is het noodzakelijk dat we de Pvc-buizen op 

de juiste lengte af konden zagen. Hiervoor hebben wij een 

methode ontwikkeld. Met een liniaal maten we ongeveer de 

lengte die we nodig hadden. Vervolgens markeerden wij deze 

met schilderstape. Vervolgens hebben we op elke 4 centimeter de 

exacte maat aangestreept met een marker (zie afbeelding 14). 

Wanneer wij vervolgens die gemarkeerde stipjes verbonden 

kregen we een rechte lijn, waarlangs we konden zagen. 

Elektromagneten 

In de originele klankmenger heeft de heer Von Helmholtz een schroefsysteem 

aangebracht, waardoor hij de afstand van de ijzeren kern naar de spoel eenvoudig af 

kon stellen (zie afbeelding 15). Met dit systeem kan de intensiteit waarmee te 

stemvork trilt eenvoudig worden aangepast. Wij hebben geen gebruik gemaakt van 

een losse ijzeren kern, maar wij hebben gebruik gemaakt van een elektromagneet. Om 

deze reden moesten wij een nieuw systeem ontwikkelen voor het afstellen dan de 

elektromagneet. 

In de elektromagneet bevindt zich een schroefgat. In dit gat hebben wij een schroef 

bevestigd. Deze schroef zit ook door middel van twee moertjes vast aan het houten 

frame zoals te zien in afbeelding 16. Door de moertjes de verstellen kan men ook de 

afstand van elektromagneet tot de stemvork verstellen. 

  

AFBEELDING 14 

AFBEELDING 15 SCHROEFSYSTEEM 
AFBEELDING 16 SCHROEFSYSTEEM HELMHOLTZ 
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Arduino 

In het originele ontwerp gebruikt Von Helmholtz voor het onderbreken van de 

stroomkring een systeem met kwik, zoals uitgelegd op bladzijde 13. Aangezien het niet 

meer is toegestaan om met kwik te werken vanwege de giftige kwikdampen, hebben 

wij er voor gekozen om gebruik te maken van een arduino. Een arduino is een chip die 

je zelf gemakkelijk kan programmeren en zo verschillende taken kan laten uitvoeren. 

Onze overwegingen worden uitgebreider behandeld in de verantwoording op bladzijde 

24. 

We hebben de arduino zo geprogrammeerd dat 

deze pulsen geeft met een frequentie die gelijk is 

aan de helft van de frequentie van de stemvork 

(of in het geval van de stemvork met een 

frequentie van 512 Hz een kwart)23. Ook vlakt 

hij de golf af door alleen maar plus of alleen 

maar min pulsen te geven.24 Omdat wij 

twijfelden of de frequentie wel stabiel25 was 

hebben we deze getest met een multimeter.  

Deze versprong echter steeds van frequentie.Dit 

was wat we al dachten, maar voor de zekerheid hebben we een controle gedaan met de 

oscilloscoop om te achterhalen of de frequentie die de arduino geeft constant is. Met de 

oscilloscoop hebben wij twee golfen zichtbaar gemaakt (zie afbeelding 17). Hier zagen 

we wel degelijk een stabiele golf. Het blijkt dus dat deze frequentie te hoog was voor 

een multimeter om duidelijk weer te kunnen geven. 

In afbeelding 18 hebben wij een foto van de code voor een van de arduino‟s 

weergegeven (voor het aanslaan van de stemvorken 256 Hz en 512 Hz) met daar 

achter een uitleg wat de 

desbetreffende code doet. Voor 

de andere arduino‟s verschilt 

alleen het getal 128 achter 

„tone‟. Voor de stemvork van 

320 Hz is dat 160 en voor de 

stemvork van 384 Hz is dat 

192. De arduino‟s worden in 

serie geschakeld op een 

spanning van 12 V.  

                                              
23 Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van de experimenten. 
24 Een normale sinus golf heeft een negatief deel en een positief deel. Meer uitleg staat in voetnoot 19 op 

bladzijde 17. 
25 Met een stabiele frequentie bedoelen wij dat de frequentie constant blijft. 

AFBEELDING 17  

AFBEELDING 18 CODE VAN DE ARDUINO 
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Verantwoording 
 

Inleiding 

Tijdens het bouwen van de klankmenger hebben wij een aantal concessies moeten 

doen ten aanzien van de materialen. In dit hoofdstuk vertellen wij welke zaken er 

anders zijn in onze replica ten opzichte van de originele klankmenger, waarom wij 

deze zaken hebben veranderd en welke weg wij hier voor hebben bewandeld. 

Klankkast 

Rudolf Koenig heeft in der tijd messing26 klankkasten gemaakt. Messing is niet 

magnetisch en daarom geschikt voor de klankmenger, omdat het materiaal de 

magnetische influentie niet zal verstoren. 

Om zo dicht mogelijk bij de originele klankmenger te blijven hebben wij zeven 

metaalbewerkingsbedrijven per mail gecontacteerd met de vraag of zij de klankkasten 

voor ons kunnen maken. Drie van deze bedrijven hebben gereageerd met de 

mededeling dat zij dit niet kunnen maken. Slechts één bedrijf heeft ons een offerte 

opgestuurd. De offerte kwam er op neer dat we per klankkast een slordige 1200 euro 

kwijt waren. Dit viel niet binnen ons budget. 

Nadat we messing van ons lijstje hadden afgestreept zijn we in gesprek gegaan met 

een loodgieter die veel met zink werkt. Hij legde ons uit dat messing een heel erg bros 

metaal is en daarom heel erg lastig bewerkt kan worden. Zink daarentegen is met de 

hand te bewerken en ook niet magnetisch. Deze loodgieter heeft voor ons een offerte 

opgemaakt voor klankkasten van zink. Deze kwam neer op 200 euro per klankkast. 

Ook deze prijs viel niet binnen ons budget. 

Per mail hebben wij om hulp gevraagd aan Fons Bleijendaal, de natuurkundige van 

het museum en aan Willem-Jan Pette, de restaurator van het museum. De heer 

Bleijendaal adviseerde ons om PVC buizen te gebruiken als klankkasten. Deze zijn 

relatief goedkoop en ook redelijk makkelijk te verkrijgen. 

De grootste diameter die wij nodig hebben is 178 millimeter. Dit is echter geen 

standaard maat, daarom zijn we op zoek gegaan naar een PVC buis met een diameter 

van 180 millimeter. De grootste diameter PVC buizen die ze bij de lokale bouwmarkt 

hebben is 125 millimeter. Bij de lokale bouwmarkt ging het dus niet lukken, maar op 

internet27 is het wel ongeveer gelukt. PVC buizen met een diameter van 178 

millimeter hadden ze niet, maar wel van 160 millimeter. Deze buis hebben wij gekocht 

samen met nog twee anderen. De afmetingen staan op de offerte in bijlage 3.  

                                              
26 Messing is een legering van zink en koper (Messing (legering), 2015) 
27 PVC-voordeel.nl 
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De diameter van de klankkast bepaalt de amplitude van de geluidsgolf28. Wanneer de 

PVC buis dus een kleinere diameter heeft zal dit alleen effect hebben op het volume 

van de toon. En niet op de toon zelf. 

Elektromagneet  

Hermann von Helmholtz heeft het instrument ooit ontworpen met twee spoelen om 

een ferriet29 U-kern (zie afbeelding 15 op bladzijde 18). Vervolgens heeft hij de afstand 

tussen de kern en de stemvork aanpasbaar gemaakt door middel van twee schroeven. 

Op school hebben wij kernen waarbij de twee uiteinden een stuk minder ver van 

elkaar af staan. Voor ons was dit dus niet mogelijk om na te maken, maar toch is dit 

redelijk gelukt. 

De replica die wij gaan maken komt in Teylers museum te staan en wordt ook 

eigendom van het museum. Om deze reden moesten wij de materialen die wij nodig 

hebben voor de replica zelf aanschaffen. 

Na veel zoekwerk op internet hebben wij ferriet kernen 

gevonden. Het probleem van deze kernen was de prijs, 80 

euro per stuk. Dit viel wederom buiten ons budget. Ook de 

spoelen die hier bij gekocht moeten worden zijn niet 

goedkoop. Daarom zijn we terug gegaan naar de basis, 

namelijk: wat moeten de spoelen en de kernen doen? De 

spoelen en kernen vormen samen een elektromagneet. 

Daarom hebben wij gekozen voor kant en klare 

elektromagneten (zie afbeelding 17). Een elektromagneet kost 

slechts 4 euro. 

Stroomonderbreker  

De stroomonderbreker van de klankmenger maakt gebruik van het bij 

kamertemperatuur vloeibare metaal kwik. Het gebruik van kwik is tegenwoordig 

verboden vanwege de giftigheid van de kwikdampen.30  

De stroomonderbreker is een ingewikkeld apparaat. Het is ons gelukt om de werking 

er van te verklaren (§3.1). Wij hebben besloten ons niet te wagen aan het namaken 

van de stroomonderbreker. In plaats daarvan hebben wij gekozen voor een 

toongenerator31. Wat een toongenerator doet is namelijk exact hetzelfde. 

Om informatie in te winnen over het bouwen van een eigen toongenerator zijn we 

langs gegaan bij het elektronicabedrijf StevaB. Medewerker Richard heeft ons daar 

                                              
28 (Staande golven, 2013) 
29 Met een ferriet kern wordt ook wel een weekijzeren kern bedoeld. Weekijzer, is vrij zuiver, zacht ijzer. 
30 (Kwik, 2015) 
31 Tijdens de proeven hebben we de toongenerator van school gebruikt. Voor de replica hebben we 

gebruik gemaakt van een Arduino 

AFBEELDING 19 (PERMANENTE 

ELEKTROMAGNEET INTERTEC) 
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uitgelegd welke mogelijkheden we hadden. We konden een IC programmeren of we 

konden gebruik maken van een Arduino. Hij kon het wel voor ons in elkaar zetten, 

maar dat werd te duur. 

Omdat StevaB te duur was hebben we met hulp van onze medeleerling Thomas Roos 

onderdelen besteld uit China die we binnenkort zelf in elkaar gaan zetten en gaan 

programmeren. 

Stemvorken 

Hermann von Helmholtz heeft acht stemvorken gebruikt die allemaal een veelvoud 

waren van 256 Hz. Dit heeft hij waarschijnlijk gedaan, omdat hij de stroom niet in een 

andere frequentie kon onderbreken. 

Wij hadden juist het tegenovergestelde probleem: wij kunnen wel verschillende 

frequenties genereren met de toongenerator, maar wij kunnen geen stemvorken 

krijgen in alle veelvouden van 256 Hz. 

Hierom hebben wij besloten vier stemvorken te kopen met dezelfde toon32, maar dan 

een andere boventoon. 

Klepje 

In de originele klankmenger van von Helmholtz zijn de klepjes voor de openingen van 

de resonatoren op een andere manier bevestigd dan bij onze replica. In het origineel 

maakt von Helmholtz namelijk gebruik van een veer, waardoor de klepjes soepel 

kunnen bewegen wanneer er op een toets wordt gedrukt. In ons ontwerp hebben we 

hier echter een andere manier voor gebruikt, omdat de techniek van Helmholtz niet 

stabiel genoeg is voor in het museum. 

De veer rekt een beetje uit als hij veel 

wordt gebruikt, waardoor het klepje 

nog een beetje natrilt. Wij laten het 

klepje als een soort slagboom tussen 

een blokje bewegen. Het klepje draait 

dan met een ijzer draadje die ook door 

het blokje gaat. Hierdoor is het klepje 

erg soepel beweegbaar maar toch 

stabiel. In figuur 1 is dit schematisch 

weergegeven. 

  

  

                                              
32 C', C'', G' & E' 

FIGUUR 1 KLEPJE(ZWART) VOOR DE KLANKKAST(GRIJS) 



Breng muziek in de klankmenger 

 

 

Pagina 26 

Conclusie 

Een aantal onderdelen hebben we dus vervangen door een soortgelijk onderdeel, maar 

de essentie van het instrument is hetzelfde gebleven. De messing klankkasten hebben 

we vervangen voor klankkasten van PVC. De ferriet kern met stemvorken hebben we 

vervangen door kant en klare elektromagneten. Deze elektromagneten zijn ook 

verstelbaar. De stroomonderbreker hebben we vervangen door een Arduino en voor de 

stemvorken die we niet konden vinden hebben we stemvorken gekocht met dezelfde 

toon, maar met een andere frequentie. 
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Conclusie 
 

Voor het maken van een replica van de klankmenger hebben we toch een aantal 

veranderingen moeten maken in het originele ontwerp. De essentie van de 

klankmenger houden we wel in stand, maar met andere materialen en een andere 

indeling. 

Om de klankmenger te kunnen bouwen moesten we als eerst de goede stemvorken 

hebben. Von Helmholtz gebruikte stemvorken van 256 Hz of een veelvoud daar van. 

Op 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz en 2048 Hz na waren deze niet te krijgen. En omdat wij 

het niet mooi vonden om alleen maar C‟s te nemen, hebben we gekozen om wel 

dezelfde tonen aan te houden maar een andere boventoon. Namelijk: C‟-256, C‟‟-512, 

G‟-384 en E‟-320. Een klankmenger moet tenslotte klanken mengen. Met deze noten 

kunnen we een C-akkoord maken (C-E-G).  

Achter deze stemvorken zetten we vier PVC buizen met elk een eigen lengte en dikte. 

deze zijn: 

toon  lengte  diameter wanddikte 

C‟-256  31,4 cm 16,0 cm 0,32 cm 

C‟‟-512 15,8 cm  11,0 cm 0,32 cm 

E‟-384  22,3 cm 12,5 cm 0,32 cm 

G‟-320 24,8 cm 12,5 cm 0,32 cm 

Deze PVC buizen zijn aan de achterkant afgesloten (door middel van een plastic 

plaatje). Aan de voorkant zit een ook een plastic plaatje waarin een opening zit met 

een diameter van respercievelijk 3,0, 3,2 en 3,5 centimeter. 

De stroomonderbreker hebben we gemaakt met behulp van een Arduino. Omdat de 

frequenties 384 Hz en 320 Hz geen veelvouden zijn van 256 Hz gebruiken we drie 

Arduino‟s die we allemaal anders programmeren zodat ze de goede frequentie geven. 

De drie Arduino‟s gaan we parallel schakelen. Een Arduino gaat de elektromagneten 

die bij de stemvorken C‟ en C‟‟ horen aansturen met een frequentie van 128 Hz. Een 

andere Arduino stuurt de elektromagneten aan die horen bij de stemvork G‟ met een 

frequentie van 192 Hz. En de derde Arduino stuurt de elektromagneten aan die bij de 

stemvork E‟ horen met een frequentie van 160 Hz.  

In plaats van losse spoelen en weekijzeren kernen hebben we kant-en-klare 

elektromagneten gebruikt. Deze zijn vele malen goedkoper en het bevestigen van een 
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schroefdraad is makkelijker. Met deze schroefdraad kunnen we de afstand tussen de 

elektromagneet en de stemvork verstellen. 

Ook moesten we natuurlijk het toetsenbord maken. De toetsen staan in verbinding 

met de klepjes vóór de desbetreffende klankkasten. Dit toetsenbord hebben we 

gemaakt van hout. De klepjes zijn gemaakt van plastic. De toetsen zijn met touwtjes 

aan de klepjes verbonden, zoals ook in de echte klankmenger is gedaan. Door middel 

van een veer en een touwtje wordt het klepje opzij getrokken wanneer er op de 

bijbehorende toets wordt gedrukt.  
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Discussie 
 

De onderzoeksvraag luidde: „‟Hoe bouw je een klankmenger?‟‟. We dachten dat dit het 

beste kon door zoveel mogelijk dezelfde materialen te gebruiken als het origineel. We 

vonden ook dat het heel belangrijk was om de precieze werking van de klankmenger te 

begrijpen voor we er een na kunnen bouwen. We dachten dat de klankmenger werkt 

doordat het liggende component stroom aanmaakt door de elektromagneten en de 

bakjes met kwik. De stroom zou worden doorgegeven aan de componenten die bestaan 

uit twee spoelen, een stemvork en een klankkast. De stemvorken zouden worden 

aangeslagen door middel van magnetisme, gemaakt door middel van magnetische 

inductie. Hierdoor zou de stemvork een toon geven. Deze toon zou worden versterkt 

door de klankkast die zich achter de stemvork bevindt. De toon van de stemvork zal 

dan alleen versterkt worden wanneer het klepje dat voor de klankkast zit verwijdert 

wordt. Dit zou gebeuren door op de bijbehorende toets op het toetsenbord te drukken.  

Het klopt dat we een klankmenger alleen exact kunnen nabouwen als we over de 

juiste materialen en kennis beschikken. Echter, de hypothese over de liggende 

component klopte niet. De liggende component maakt geen stroom aan, maar deze 

onderbreekt hij met een bepaalde frequentie. De stroom zelf wordt geleverd door een 

batterij. De laatste hypothese klopt echter wel, de stemvorken worden inderdaad 

aangeslagen, doordat ze gemagnetiseerd worden. Er klinkt dan een toon die wordt 

versterkt door de klankkasten.  

Het nabouwen van een component van de klankmenger is echter wel moeilijker dan 

gedacht. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle materialen geschikt. Messing (het materiaal van 

de klankkast) is bijvoorbeeld erg duur, en moeilijk in de juiste te vorm te krijgen. Ook 

heeft van Helmholtz materialen gebruikt die we nu niet meer mogen gebruiken. Zo 

heeft hij kwik gebruikt in de bakjes van de stroomonderbreker. Dit mag nu echter niet 

meer, omdat men nu weet dat kwikdamp giftig is.  

We zouden het onderzoek kunnen verbeteren door ook te testen of een ander 

materiaal, in plaats van kwik, in de bakjes van de stroomonderbreker zouden kunnen. 

Het apparaat zou dan nog meer gaan lijken op de originele klankmenger. 

De lengtes van de klankkasten die we hebben gemeten in het museum, wijken af van 

de lengtes die we hebben berekend. Dit is deels te verklaren door te stellen dat de 

buiken van de golven 2 centimeter buiten de klankkasten liggen. En door het feit dat 

de heer Von Helmholtz zijn instrument heeft geoptimaliseerd voor een temperatuur 

van 0ºC (zie bijlage 6). Bij component 1 viel het ons echter op dat dit verschil wel erg 

groot is. We hebben daarom de verhouding berekend van de gemeten en de berekende 

gegevens (zie bijlage 1). Hieruit blijkt ook dat de verhouding vergeleken met de 
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anderen niet echt overeenstemt. Het zou kunnen dat we de lengte van de klankkast 

niet nauwkeurig genoeg hebben gemeten waardoor deze gegevens afwijken van de 

rest. De volgende keer zouden we alles nog een keer moeten nameten.33 

Resterende taken34 

De bouw van de componenten is nu zo goed als afgerond. Er zijn echter nog wel een 

aantal dingen die moeten gebeuren voordat we de replica van de klankmenger kunnen 

leveren aan Teylers Museum. Zo moet het toetsenbord, met de toetsen van de 

verschillende componenten, nog gemaakt worden. Ook moeten we onze eigen replica 

nog verder optimaliseren om het beste geluid te krijgen. We moeten hiervoor nog de 

arduino‟s precies goed programmeren. Ook moeten we veel testen met de afstand van 

de elektromagneetjes tot de stemvork, de afstand van de klankkast ten opzichte van 

de stemvork enz. Ook moet er nog gekeken worden of er meer demping nodig is onder 

de componenten, naast de viltjes die er al onder zijn geplakt. Als dit allemaal is gelukt 

moeten we alle componenten op één grote plaat bevestigen zodat het één groot geheel 

wordt. Daarna kunnen we het instrument afleveren aan het museum! 

  

                                              
33 We hebben na deze conclusie een correctie gedaan waarbij we er van uit gaan dat we een 

slordigheidfout hebben gemaakt en dat de oorspronkelijke 21,6 cm eigenlijk 26,1 cm was. 
34 Geschreven op 25 maart 2015 

AFBEELDING 20 COMPONENT VAN 256HZ OP 19 FEBRUARI 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Berekeningen klankkasten 

 

Nummer 

 

Frequentie 

(Hz) 

Golflengte 

(m) 

1/4 golflengte 

(m) 

Gemeten 

lengte (m) 

Verhouding 

berekend/gemeten 

8 256 1,340 0,335 0,26135 1,28 

7 512 0,670 0,167 0,131 1,28 

6 768 0,447 0,112 0,095 1,18 

5 1024 0,335 0,084 0,081 1,03 

4 1280 0,268 0,067 0,062 1,08 

3 1536 0,223 0,056 0,044 1,27 

2 1792 0,191 0,048 0,042 1,14 

1 2048 0,167 0,042 0,032 1,31 

  

                                              
35 We hebben een correctie gedaan waarbij we er van uit gaan dat we een slordigheidfout hebben 

gemaakt en dat de oorspronkelijke 21,6 cm eigenlijk 26,1 cm was. 



Breng muziek in de klankmenger 

 

 

Pagina 34 

Bijlage 2: Onderdelen en specificaties originele klankmenger 

Hieronder een overzicht van het originele instrument met de gebruikte materialen en 

specificaties. Omdat 8 van de componenten van het instrument nauwelijks verschillen 

hebben we een component uitgeschreven, bij de andere componenten hebben we alleen 

de verschillen ten opzichte van het eerste component opgenomen. 

Component 1 (UT2) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=256 Hz 

2 2 spoelen Koperen windingen  

3 ijzeren kern Weekijzer   

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte:  21,6 cm 

Diameter: 17,8 cm 

Diameter gat: 3,5 cm 

5 Klepje   

6 Stroom draden Koper met 

beschermlaag 

 

7 Onderplaat Mahonie Hout  
 

Component 2 (UT3) (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=512 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte: 13,1 cm 

Diameter: 11,3 cm 

Diameter gat: 3,0 cm 
 

Component 3 (Sol3) (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal F=768 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte: 9,5 cm 

Diameter: 8,1 cm 

Diameter gat: 2,6 cm 
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Component 4 (UT4) (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=1024 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte:  8,1 cm 

Diameter: 5,8 cm 

Diameter gat: 1,8 cm 
 

Component 5 (ML4) (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=1280 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte: 6,2 cm 

Diameter: 5,2 cm 

Diameter gat: 1,8 cm 
 

Component 6 (Sol4) (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=1536 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte: 4,4 cm 

Diameter: 4,7 cm 

Diameter gat: 1,5 cm 
 

Component 7 (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=1792 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte:  4,2 cm 

Diameter: 4,1 cm 

Diameter gat: 1,45 cm 
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Component 8 (UT5) (wijzigingen ten opzichte van component 1) 

 Onderdeel  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=2048 Hz 

4 Resonantie 

kast 

Messing Lengte:  3,2 cm 

Diameter: 4,1 cm 

Diameter gat: 1,4 cm 
 

Liggend component (stroomonderbreker) 

  Materiaal  Specificaties  

1 Stemvork Staal f=256 Hz 

2 2 spoelen Koperen windingen   

3 ijzeren kern Weekijzer   

4 2 bakjes Glas op een messing 

statief, gevuld met 

kwik 

 

5 2 pinnen   

6 Stroom draden Koper met 

beschermlaag 

 

7 Onderplaat Mahonie Hout  
 

Keyboard  

  Materiaal Specificaties 

1 8x 

toetsen 

Hout Toets 1: C‟ (Component 1) 

Toets 2: C'' (Component 2) 

Toets 3: G'' (Component 3) 

Toets 4: C"' (Component 4) 

Toets 5: E''' (Component 5) 

Toets 6: G''' (Component 6)  

Toets 7: Bb''' (Component 7) 

Toets 8: C''' (Component 8) 
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Bijlage 3: Offerte 

 

Aantal en beschrijving van artikel 
Prijs per 

eenheid 
Prijs 

1x stemvork c1 256 Hz €26,50 €26,50 

1x stemvork c2 512 Hz €26,50 €26,50 

1x stemvork g1 384Hz €26,50 €26,50 

1x stemvork e1 320 Hz €26,50 €26,50 

1x PVC buis; diameter: 125 mm, 

wanddikte: 3,2mm, lengte 1 m 

€7,70 €7,70 

1x PVC buis; diameter: 110 mm, 

wanddikte: 3,2mm, lengte 1m 

€7,- €7,- 

1x PVC buis; diameter: 160 mm, 

wanddikte: 3,2mm, lengte 70 cm 

€11,10 €11,10 

8x Elektromagneet 2,5kg 12V 3A €4,- €32,- 

1x 12V power supply €5,- €5,- 

2x Female 2.1mm barrel jack €0,50 €1,- 

10x 5A fuse holder €0,30 €3,- 

10x IRF540N 33A 100V HEXFET €0,30 €3,- 

10x TO-220 heatsink €0,20 €2,- 

3x Arduino Nano v3 €4,- €12,- 

3x Breadboard 400 contacts €2,- €6,- 

1x Male to Male breadboard wire set €1,- €1,- 

10x Female headers strip €0,20 €2,- 

Overige kleine elektronicaonderdelen  €10,- 

Bijdrage voor het overige materiaal  €41,20 

Eindtotaal €250,- 
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Bijlage 4: Schakelschema Helmholtz  

 
(HELMHOLTZ, BEILAGE VII. ZU SEITE 187, 1862) 
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Bijlage 5: Schakelschema 
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Bijlage 6: optimale temperatuur klankmenger  

Zoals beschreven op bladzijde 23 vermoedden wij dat de heer Von Helmholtz zijn 

instrument bij een lagere temperatuur heeft gebouwd dan wij. Een korte berekening 

laat zien dat de temperatuur waarbij de heer Von Helmholtz werkte 0ºC bedraagt. 

Na een uitgebreid onderzoek in het boek van de heer Von Helmholtz kwamen wij de 

volgende tabel tegen: 

 

TABEL 1 (HELMHOLTZ H. V., 1862) 

Deze tabel, gepubliceerd in het boek van de heer Von Helmholtz: 'Die Lehre von den 

Tonempfindungen' laat zien dat de optimale temperatuur voor het instrument 

inderdaad 0ºC bedraagt. 

Onze replica komt in Teylers Museum te staan waar het gewoon kamertemperatuur 

is, dus wij hebben onze replica geoptimaliseerd voor 20ºC. 


