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7.1 Horen
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Oor
Het oor is net als het oog een antenne waarmee we informatie halen uit trillingen die op ons afkomen.
Bron
Signaalbron
---

Signaal
Geluid (luchttrillingen)

Zintuig
Signaalomzetter
Oor

Hersenen
Signaalverwerker
Tonen

Signaal
Elektrische trillingen

Geluid
Dat deel van de luchttrillingen waarvoor het oor gevoelig is.
Geluid gebruiken we:
- Om te waarschuwen en aandacht te trekken.
Geluid doet dit beter dan licht omdat het zich in alle richtingen voortplant.
- Om te communiceren en te musiceren.
Het kostte ons honderdduizenden jaren om van klanken tot een spreektaal
te komen. Een baby doet dit in enkele maanden.

Hallo is daar iemand?

Bron, medium en ontvanger

Bron

Zendt trillingen uit. Een geluidsbron produceert luchttrillingen.
Demo: Stemvork aanslaan en tegen een pingpongbal of wateroppervlak houden.

Medium

Geeft trillingen door. Geluidsgolven zijn drukgolven, luchtverplaatsingen die nieuwe
luchtverplaatsingen veroorzaken.
Demo’s: Dominostenen die elkaar laten omvallen.

youtube/longest domino line ever

Bel die rinkelt zonder te rinkelen (vacuümklok).
Stemvork die aanslaat zonder aangeslagen te worden (resonantie).
Ontvanger Vangt trillingen op. Het oor vangt luchttrillingen op en zet ze om in elektrische trillingen.

Geluidssnelheid
Bij onweer merk je dat geluid trager is dan licht. Als je de geluidssnelheid (v) weet, kun je de afstand (s) tot
de bliksem bepalen door de tijd (t) te ‘tellen’.
𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = 𝑔𝑒𝑙𝑢𝑖𝑑𝑠𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 ∙ 𝑡𝑖𝑗𝑑 →

𝑠 =𝑣∙𝑡

met

𝑠(𝑚)
𝑡(𝑠)
𝑣(𝑚⁄𝑠)

Een straaljager die door de geluidsbarrière breekt, haalt hij zijn eigen geluid in.
agtijmensen/applets simulaties/5.1-6* concorde door geluidsbarrière
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geluidssnelheid
stof
v(m/s)
staal
5100
water (0 oC)
1400
water (20 oC) 1480
zeewater
1510
lucht (0 oC)
332
lucht (20 oC)
343

Opgaven

www.natuurkundecompact.nl

1.

a. Welke twee zintuigen (antennes) gebruiken mens en dier vooral om informatie te verzamelen
over hun omgeving?
b. Voor welke trillingen zijn ze gevoelig?

2.

Welk van de twee alarmsignalen van een ambulance is het effectiefst en hoe komt dat?

3.

a. Hoe maakte de mens het geluid tot zijn belangrijkste communicatiemiddel?
Als baby maak je een taalontwikkeling door waar de mensheid tienduizenden jaren over deed.
b. Leg uit dat een baby in de wieg geen luizenleventje leidt, maar keihard aan het studeren is.

4.

Geef in beide situaties hieronder aan, wie of wat de bron, het medium en de ontvanger is.
a. Nadat een motorboot gepasseerd is, klotsen de golven tegen de oevers.
b. Een boer hoort in de verte een kerkklok luiden.

5.

In een sciencefictionfilm wordt een vijandelijk ruimteschip op weg van Mars naar de Aarde opgeblazen.
De explosie gaat gepaard met een geweldige lichtflits en een oorverdovende knal.
Leg uit dat de filmregisseur vroeger bij de natuurkunde les heeft zitten slapen.

6.

Een popconcert wordt live op de radio uitgezonden. Op een flinke afstand van het podium hoor je het
geluid eerder uit een draagbaar radiootje komen dan uit de luidsprekers op het podium.
a. Verklaar dit.
b. Hoever sta je van het podium als je het podiumgeluid 2 seconden later hoort dan het radiogeluid?

7.

Billy the Kid deed in 1886 een poging de geluidssnelheid te bepalen. Eerst bepaalde hij de afstand van
de El Paso waterput tot een naburige rotswand door stappen van precies 1 meter te zetten. Zo kwam hij
uit op een afstand 260 meter. Terug bij de put trok hij zijn revolver en loste een schot. De echo klokte
hij met zijn zakhorloge precies 1,5 seconde later.
Bereken de geluidssnelheid die Billy vond.

8.

Men wil de diepte van de zee bepalen. Vanuit een schip stuurt
zender Z een geluidssignaal naar beneden. Na 3,2 s vangt
ontvanger O de echo op. De geluidssnelheid in zeewater is 1,5
km/s.
Bereken de diepte van de zee onder het schip.

9.

Een cowboy rijdt door een diepe kloof. Als hij een schot lost, hoort hij van alle kanten echo’s op hem
afkomen. De geluidssnelheid is 343 m/s.
Hoelang na het schot hoort hij de eerste echo als de dichtstbijzijnde rotswand 255 m verwijderd is?

10. Bij een zwangere vrouw wordt een ‘echo’ gemaakt door een ‘probe’ op haar buik te plaatsen. Zie fig. A.

De ‘probe’ zendt steeds kort na elkaar een ultrasoon geluidssignaalsignaal uit en vangt dit ook weer op.
Het signaal dat loodrecht naar beneden wordt uitgezonden, gaat door het vetweefsel heen maar wordt
door de baarmoederwand gedeeltelijk teruggekaatst. Fig. B toont een loodrecht uitgezonden en
opgevangen signaal op een tijdas (1 μs = 0,001 ms). De geluidssnelheid in vetweefsel is 1450 m/s.
Bepaal de dikte van de vetweefsel laag.
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7.2 Hoog en laag
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Akoestische gitaar
- Eerst trillen de snaren.
- Dan (via de kam) de houten klankkast.
- En tenslotte de lucht in die kast.

Snaar
dik
kort
strak

toon
laag
hoog
hoog

Trillingstijd (T) en frequentie (f)
T = de tijdsduur van een volledige trilling
= het aantal seconden per trilling (SI-stelsel)
f = het aantal trillingen in een bepaalde tijd = het aantal trillingen per seconde (SI-stelsel)

Conclusie:

T=

1
f

of

f =

1
T

met

T (s)
f ( Hz )

Let op:
1 ms =
1 kHz =

0,001 s
1000 Hz

Onzichtbare trillingen worden zichtbaar
De beroete plaat
(voorloper van de grammofoonplaat)
Youtube/T.A. Edison Mary had a little lamb
Aan een van de benen van een bijna onzichtbaar trillende
stemvork trilt een naald mee.
De verticaal trillende naald wordt (in een bepaalde tijd)
horizontaal over een beroete plaat getrokken.
De oscilloscoop
(voorloper van het televisietoestel)
Een microfoon zet onzichtbare luchttrillingen om in
elektrische trillingen die op hun beurt de elektronenstraal
van een oscilloscoop in trilling brengen.
De verticaal trillende straal wordt (in een bepaalde tijd)
horizontaal over het oscilloscoopscherm getrokken.
Let op:
- de frequentie van de elektrische trillingen is gelijk aan die van de luchttrillingen
- de maximale uitwijking van de elektrische trillingen is een maat voor die van de luchttrillingen.
Toonhoogte
De toonhoogte wordt bepaald door de frequentie f van de luchttrillingen.
𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑐𝑜𝑜𝑝𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑚 → 𝑡𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑇
1
𝑓=
𝑇
𝑇 𝑔𝑟𝑜𝑡𝑒𝑟 → 𝑓 𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 → 𝑡𝑜𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟
Geg: Trilling op oscilloscoopscherm hiernaast.
Gevr: Frequentie (f) van deze trilling.
Opl: Tijdens een volledige trilling wordt de straal horizontaal
over 5 hokjes van 5 ms/div getrokken.
T = 5 . 5 ms = 25 ms = 0,025 s
1
1
f = =
= 40 Hz
T 0,025 s

Practicum 7.2
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a. Hoe dikker een snaar, des te ..... de toon.
b. Hoe groter de spanning van een snaar, des te ..... de toon.
c. Hoe langer een snaar, des te ..... de toon.

2. Frequentie en trillingstijd: a.
b.
c.
d.

Geg: f = 500 Hz
Geg: f = 2,5 kHz
Geg: T = 0,0008 s
Geg: T = 75 ms

Gevr: T
Gevr: T
Gevr: f
Gevr: f

3. Een toongenerator produceert een toon met een trillingstijd van 0,020 s.
a. Bereken de frequentie van die toon.
De toon wordt naar een luidspreker toegevoerd.
b. Hoeveel trillingen maakt de conus van de luidspreker in 15 minuten?
4. De C-snaar van een gitaar hoort een frequentie van 261 Hz te hebben.
a. Wat houdt een frequentie van 261 Hz in?
b. Bereken de trillingstijd van deze snaar.
c. Wat moet je doen als de toon van de C-snaar te hoog is en je wilt hem stemmen?
5. Een stemvork met een pennetje aan het eind wordt in trilling gebracht. Dan wordt hij met een snelheid
van 4,0 m/s over een beroete plaat getrokken. Hieronder zie je het achtergelaten spoor 2 keer vergroot.

a. Hoeveel trillingen heeft het pennetje op de beroete plaat gemaakt?
b. In hoeveel tijd is het golfspoor getrokken?
c. Bepaal de frequentie van de trilling.
6. Een cirkelzaag met 12 tanden vreet zich met 3000 omwentelingen per minuut door een plaat hout.
a. Bereken de frequentie van de toon die je tijdens het zagen hoort.
b. Wat gebeurt er met de toon, als je de plaat harder door de zaag duwt?
7. Dennis sluit een toongenerator aan op een oscilloscoop. Zo kan hij drie verschillende tonen, A, B en C,
zichtbaar maken. De tijdbasis van de oscilloscoop stelt hij voor elke toon opnieuw in.
Hieronder is afgebeeld wat Dennis achtereenvolgens op het scherm ziet.

Bepaal de frequenties van de drie tonen A, B en C.
8. Donna sluit een toongenerator aan op een oscilloscoop. Ze stelt de
oscilloscoop in op 0,50 ms/div. Hiernaast zie je haar scherm.
a. Bepaal de trillingstijd van de trilling.
b. Bereken de frequentie van de trilling.
Dan maakt ze de trillingsfrequentie 4 keer kleiner, terwijl ze de
oscilloscoopinstellingen niet verandert.
c. Hoeveel trillingen ziet Donna nu op haar scherm?
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7.3 Hard en zacht
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Geluidssterkte
De geluidssterkte wordt bepaald door de maximale uitwijking of amplitude A van de luchttrillingen.

𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑐𝑜𝑜𝑝𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑚 → 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝐴
A groter → 𝑔𝑒𝑙𝑢𝑖𝑑 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟

(geluidsbronnenregel)

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝒈𝒆𝒍𝒖𝒊𝒅𝒔𝒃𝒓𝒐𝒏𝒏𝒆𝒏 ∙ 2 ↔ 𝒈𝒆𝒍𝒖𝒊𝒅𝒔𝒔𝒕𝒆𝒓𝒌𝒕𝒆 ∙ 2
Ervaren geluidssterkte
Ons oor heeft een enorm bereik, bij de pijngrens is de geluidssterkte
wel 1 000 000 000 000 (1012) keer groter dan bij de gehoordrempel.
Om zachte geluidssterkten evenveel ruimte te geven als harde, kiezen
onze hersenen voor een vorm van datacompressie.
Ze volgen de exponentiele aanpak van het schaakbord hiernaast waar
elke stap leidt tot een verdubbeling van het aantal graankorrels.
Volgen ook wij deze aanpak dan zijn we met 2 als grondtal in 40 stappen
van de gehoordrempel bij de pijngrens en met 10 zelfs in 12 stappen.
Door die stappen als maat voor de ervaren geluidssterkte te aanvaarden,
leggen we eerst de bel- en dan de decibelschaal vast.

legende van de graankorrel

Exponentiele aanpak met grondtal 10:
𝑔𝑒𝑙𝑢𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 ∙ 10 ↔ 𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑢𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 + 10 𝑑𝐵
Exponentiele aanpak met grondtal 2:
𝒈𝒆𝒍𝒖𝒊𝒅𝒔𝒔𝒕𝒆𝒓𝒌𝒕𝒆 ∙ 2 ↔ 𝒆𝒓𝒗𝒂𝒓𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒍𝒖𝒊𝒅𝒔𝒔𝒕𝒆𝒓𝒌𝒕𝒆 + 3 𝑑𝐵

(geluidssterkteregel)

Decibelmeter
A(udio)-filter uit
Meter ‘hoort’
alle tonen
Ervaren geluidssterkte
in dB
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A(udio)-filter aan
Meter ‘hoort’
alleen tonen die wij ook horen
Ervaren geluidssterkte
in dB(A)

Opgaven
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1. Bij een openluchtconcert in een voetbalstadion met de 17 580 bezoekers (zonder de muziek!) wordt op
100 meter van het stadion gedurende 3 uur een ervaren geluidssterkte van 65 dB gemeten.
Bereken hoeveel bezoekers het stadion minstens moeten verlaten om de ervaren geluidssterkte onder een
aanvaardbare norm van 50 dB te laten komen.
2. Op 10 meter van het concertpodium met daarop 16 spelende violisten wordt gemiddeld een ervaren
geluidssterkte van 77 dB gemeten.
Wat wordt de gemiddeld ervaren geluidssterkte als er 14 stoppen en nog maar 2 doorspelen?
3. Langs een drukke verkeersweg dwars door Hoofddorp meet men een ervaren geluidssterkte van 78 dB
bij een verkeersstroom van 2800 auto’s per uur.
De gemeente heeft de bewoners beloofd deze 78 dB terug te brengen naar 60 dB door de automobilisten
een alternatieve route buitenom aan te bieden.
a. Hoeveel auto’s mogen de oude route dan maximaal blijven volgen?
b. Hoeveel procent van het oorspronkelijke aantal is dat?
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7.4 Gehoorbereik
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Gehoorbereik
Bij een gehoormeting is de audioloog niet zozeer geïnteresseerd in de pijngrens of gehoorgrenzen maar in
de gehoordrempel die naarmate we ouder worden steeds hoger komt te liggen.

- Toongenerator
Maakt elektrische trillingen met alle mogelijke
frequenties.
- Versterker
Regelt amplitudes van elektrische trillingen.
- Luidspreker
Zet elektrische trillingen om in luchttrillingen.
- Decibelmeter
Meet geluidssterkten (hier vooral bij de gehoordrempel).

agtijmensen/applets simulaties/5.1-2b*
gehoorgrenzen

Hieronder vergelijken we de gehoorgrenzen van de mens met die van enkele diersoorten.

Demo: Frequentie van een stemvork controleren m.b.v. een toongenerator (plus versterker en luidspreker).
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1. a. Wat kun je met een oscilloscoop doen?
b. Wat kun je met een toongenerator doen?
c. Wat kun je met een decibelmeter doen?
2. Over de functie van een luidspreker en een microfoon worden twee uitspraken gedaan:
I Een microfoon wordt gebruikt om van elektrische trillingen geluidstrillingen te maken.
II Een luidspreker wordt gebruikt om van geluidstrillingen elektrische trillingen te maken.
Welke van deze uitspraken is of zijn juist? Kies uit A, B, C en D.
A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2
3. Beschrijf een proefopstelling waarmee je (net als een audioloog) het gehoorbereik van een medeleerling
op school kan onderzoeken.
Noem alle apparaten die je voor dit onderzoek nodig hebt.

4. Hiernaast zie je het gehoorbereik van een
normaal oor.
a. Hoe hard moet een toon van 50 Hz
klinken om gehoord te worden?
b. Welke tonen vallen weg als het geluid
zachter is dan 0 dB?
c. Voor welke toonhoogte is het oor het
meest gevoelig?
d. Kun je hiervoor een goede reden
bedenken?
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7.5 Gehoorschade
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Geluidshinder

Maatregelen tegen geluidshinder:
- Bron inpakken (isoleren)
Dubbele muur, schuimlaag.
- Medium aanpakken (voortplanting van bron naar ontvanger belemmeren)
Absorberende geluidswal, reflecterend geluidsscherm.
- Ontvanger inpakken (isoleren)
Dubbele muur, schuimlaag, dubbel glas, oordoppen.
Gehoorverlies
Bij gehoorverlies komt de gehoordrempel hoger te liggen:

Gehoorverlies bepalen
𝑔𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠 = 𝑔𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑖𝑔𝑑 𝑜𝑜𝑟 − 𝑔𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑖𝑔𝑑 𝑜𝑜𝑟
Gehoorverlies bij mannen en bij vrouwen
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1. Op welke drie manieren kan de geluidsoverlast van een snelweg worden verminderd? Ga er bij je
antwoord vanuit, dat je de omwonenden niet kunt dwingen om oordoppen dragen.
2. Door een woonwijk in Zaandam loopt een drukke
verkeersweg. De mensen in de huizen erlangs hebben veel
last van het verkeerslawaai. Daarom plaatst de gemeente
een geluidsscherm. Zie de figuur hiernaast.
Nu gaan de mensen in het tegenoverliggende kantoor
klagen. Ze ervaren meer geluidsoverlast.
a. Waarom hebben de kantoormensen nu meer overlast?
b. Wat kan de gemeente doen om de geluidsoverlast voor
zowel de mensen in het kantoor als in de huizen te beperken? Noem twee mogelijke maatregelen.
3. Hieronder zie je het gehoorverlies zoals dat door een audioloog is vastgesteld voor de heer B. de Haas,
autosloper op leeftijd. Er naast is het bereik van een onbeschadigd gehoor afgebeeld.

Bij welke geluidssterkte wordt de gehoordrempel van de heer de Haas overschreden:
a. bij een toon van 100 Hz?
b. bij een toon van 200 Hz?
c. bij een toon van 500 Hz?
d. bij een toon van 1000 Hz?
e. bij een toon van 2000 Hz?
f. bij een toon van 5000 Hz?
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