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EXPERIMENT:

Experiment 
Meestal staat op een stemvork aangegeven welke toon hij g

dat is. Geldt dat onder a

kauwgom op plakt of er een speciaal klemmetje op klemt? Of als je hem contact laat 

maken met een tafelblad? Of in de klankkast zet

hoe je

Onderzoeksvraag
Waardoor wordt de toonhoogte van een stemvork bepaald en waardoor niet

Hypothese
a 

Uitvoering
b 

 

Experiment 
In dit experiment onderzoek je de samenwerking tussen twee identieke stemvorken 

op hun klankkasten

Onderzoeksvraag
Wanneer treedt resonantie op bij twee stemvorken en wanneer niet?

Uitvoering
c 

Dat de andere stemvork mee gaat doen met de ene, zonder dat je die andere een tik 

hebt gegeven heet 

d 

e 

f 

Conclusie
g 
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Trillingen en golven | vwo 

Benodigdheden 

Voor dit experiment heb je nodig:  

• twee stemvorken van 

dezelfde frequentie op 

klankkasten  

• twee klemmetjes voor op de 

benen van de stemvorken, of 

wat kauwgom 

Figuur 1 Twee stemvorken met 

klankkasten tegenover elkaar. 
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EXPERIMENT: ÉÉN EN TWEE STEMVORKEN 

Experiment 1: Eén stemvork 
Meestal staat op een stemvork aangegeven welke toon hij geeft en welke frequentie 

dat is. Geldt dat onder alle omstandigheden? Bijvoorbeeld ook als je er een beetje 

uwgom op plakt of er een speciaal klemmetje op klemt? Of als je hem contact laat 

maken met een tafelblad? Of in de klankkast zet? Maakt het voor de toonhoogte 

hoe je de stemvork bij je oor houdt?  

Onderzoeksvraag 
Waardoor wordt de toonhoogte van een stemvork bepaald en waardoor niet

Hypothese 
Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn.

Uitvoering 
Ga na of jouw hypothese klopt. Geef het resultaat in enkele zinnen weer,

eventueel met tekeningetjes. 

Experiment 2: Twee stemvorken 
In dit experiment onderzoek je de samenwerking tussen twee identieke stemvorken 

op hun klankkasten.  

Onderzoeksvraag 
Wanneer treedt resonantie op bij twee stemvorken en wanneer niet?

Uitvoering 
Zet de stemvorken op hun klankkasten tegenover elkaar zoals in figuur 1

de ene stemvork een tik zodat hij luid klinkt en breng hem daarna tot zwijgen 

door je hand op de benen te leggen. Luister goed en leg vervolgens 

de andere stemvork. 

Dat de andere stemvork mee gaat doen met de ene, zonder dat je die andere een tik 

hebt gegeven heet resonantie.  

Draai de klankkast van de ene stemvork rond, zodat ze niet meer tegenover 

elkaar staan en herhaal proef d. 

Klem op één van de benen van één stemvork een klemmetje en herhaal proef 

Wat neem je waar? 

Klem nu op één van de benen van de andere stemvork ook een klemmetje en 

herhaal proef c voor diverse posities van beide klemmetjes. Z

op de onderzoeksvraag. 

Conclusie 

Wat is jouw antwoord op de vraag: “Wanneer treedt resonantie op bij twee 

stemvorken en wanneer niet?” 

 

en telecommunicatie 

eeft en welke frequentie 

eeld ook als je er een beetje 

uwgom op plakt of er een speciaal klemmetje op klemt? Of als je hem contact laat 

voor de toonhoogte uit 

Waardoor wordt de toonhoogte van een stemvork bepaald en waardoor niet? 

Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn. 

Ga na of jouw hypothese klopt. Geef het resultaat in enkele zinnen weer, 

In dit experiment onderzoek je de samenwerking tussen twee identieke stemvorken 

Wanneer treedt resonantie op bij twee stemvorken en wanneer niet? 

Zet de stemvorken op hun klankkasten tegenover elkaar zoals in figuur 1. Geef 

de ene stemvork een tik zodat hij luid klinkt en breng hem daarna tot zwijgen 

vervolgens je hand op 

Dat de andere stemvork mee gaat doen met de ene, zonder dat je die andere een tik 

Draai de klankkast van de ene stemvork rond, zodat ze niet meer tegenover 

Klem op één van de benen van één stemvork een klemmetje en herhaal proef c. 

Klem nu op één van de benen van de andere stemvork ook een klemmetje en 

van beide klemmetjes. Zoek een antwoord 

Wanneer treedt resonantie op bij twee 


