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Uitwerkingen basisboek 
 

7.1 INTRODUCTIE 

 

1 [W] Hoe kun je tijd meten met trillingen?  
 

2 [W] Experiment: Registratie van geluid 

 

3 [W] Voorkennistest 

 

4    

a In 120 ms legt het geluid � = � ∙ � = 340 × 120 ∙ 10� = 40,8	m af. Dat is heen en terug dus de put is 20,4 

meter diep. 

b Het menselijk lichaam bestaat vooral uit water, dus moet er gerekend worden met de geluidssnelheid in water 

(en die is 1,5 km/s). 

c In rubber zijn de moleculen niet zo sterk met elkaar verbonden als in een metaal. De trillingen worden 

daardoor minder gemakkelijk doorgegeven, zodat de geluidssnelheid lager is. 

 

5    

a Door de toonhoogte 

b De geluidssterkte van het teruggekaatste signaal 

c Er wordt een geluidspuls uitgezonden en het gereflecteerde geluid wordt opgevangen. Het tijdsverschil tussen 

de uitgezonden puls en de ontvangen puls is een maat voor de afstand van de boot tot de vissen. 

 

6    

a Een microfoon 

b Een luidspreker 

c Bij een hoge toon worden meer trillingen per seconde gemaakt dan bij een lage toon. De frequentie van een 

hoge toon is hoger dan van een lage toon. 

d De maximale uitwijking van de trillingen is bij een harde toon groter dan bij een zachte toon. 

 

7 Naarmate het geluid verder van de geluidsbron af komt, zal het zich over een steeds groter oppervlak verdelen. 

Daardoor wordt de geluidssterkte door één m
2
 steeds kleiner. 

 

 

7.2 GELUID, TRILLINGEN EN ZUIVERE TONEN 

 

8 [W] Experiment: Eén en twee stemvorken 

 

9 [W] Experiment: Geluid ‘bekijken’ met stemvork, microfoon, toongenerator en oscilloscoop 

 

10 Waar of niet waar?  

a Waar 

b Waar 

c Niet waar: De toonhoogte van een snaar kun je veranderen door de snaarspanning te veranderen of door het 

inkorten van een snaar. 

d Waar 

e Waar 

f Niet waar: In een u,t-diagram kun je de trillingstijd aflezen, en daarmee kun je de frequentie berekenen. 

 

7 Muziek en telecommunicatie 

Trillingen en golven | vwo  



 

11    

a De dikste snaar heeft de grootste massa. Een grote massa is moeilijker op gang te brengen en af te remmen, 

dus heeft een lagere frequentie. De dikste snaar hoort dus bij de laagste frequentie. 

b Bij het stemmen verander je de spankracht in de snaar. Bij een grotere spankracht wordt de toon hoger en bij 

een kleinere spankracht wordt de toon lager. 

c Tijdens het spelen maak je de snaar langer of korter door hem op een fret vast te drukken. Hoe korter de 

snaar, hoe kleiner de massa, dus hoe hoger de toon. 

 

12    

a Het zijn allemaal sinuslijnen. 

b Trilling D heeft de grootste amplitude en trilling A de kleinste. 

c Trilling B heeft de grootste frequentie en trilling D de kleinste. 

 

13    

a Oscillogram C is als enige een sinuslijn, dus stelt een harmonische trilling voor. 

b   

  

c Bij B hoor je een klap of knal en bij D hoor je ruis. 

 

14 De onderste stemvork is van ander, stijver, materiaal gemaakt. Deze stemvork heeft een grotere veerconstante, er 

is dus een grotere kracht (en dus ook versnelling en vertraging), zodat de frequentie toeneemt. 

 
15 Eigen antwoord van de leerling 

 

16 De dikte van de benen is voor beide stemvorken gelijk, dus is de stijfheid gelijk. De stemvork met de langste benen 

heeft een grotere massa en dus een lagere frequentie. 

 

 

 

 

 

 Figuur 1 



 

17  

a Zie de getrokken lijn. 

 

b Zie de gestippelde lijn. 

c  

 

 

18    

a Bij een grotere beginuitwijking verandert de frequentie niet. 

b Bij een stuggere veer zal de frequentie groter worden. 

c De massa van het blokje wordt groter, dus wordt de frequentie lager. 

 

19    

a D  

b B 

 

20  [W] Experiment  

 

21    

a Er zijn 4 trillingen op 5,7 hokjes = 5,7 × 10 = 57	ms � T = ��
� = 14,3	ms. 

De frequentie is f = �
� = �

��,∙���� = 70	Hz. 

b Als de a-snaar is gestemd, is de periodetijd van de trilling 1/110 = 9,1·10
-3

 s = 9,1 ms. Er zijn 7 hokjes te zien, 

dat is 70 ms. Dus de periodetijd moet zodanig smaller getekend worden dat er 70/9,1 = 7,7 trillingen te zien 

zijn (teken elke periode 0,91 hokje breed). 

 

22    

 Figuur 2 

 Figuur 3 
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a Als de persoon zich inspant zal het hartritme versnellen zodat de periode korter wordt. 

b Helemaal rechts: 2 trillingen in ∆t = 1 s � f = 2 Hz, dat is 120 slagen per minuut. 

Helemaal links: 1 trilling in ∆t = 1 s � f = 1 Hz, dat 60 slagen per minuut. 

c Eigen antwoord van de leerling. De polsslag die je hier berekent is het aantal slagen per minuut. 

 

23    

a A: amplitude = 1 hokje x 2,0 V = 2,0 V, 

B: amplitude = 2 hokjes x 2,0 V = 4,0 V, 

C: amplitude = 2 hokjes x 0,200 V = 0,40 V, 

D: amplitude = 2,5 hokje x 0,010 V = 0,025 V, 

dus de amplitude van trilling B is het grootst: 4,0 V. 

b A: 5 trillingen in 10 hokjes, dus ! = ��
� × 0,20 = 0,40	ms, 

B: 10,5 trilling in 10 hokjes, dus ! = ��
��,� × 0,50 = 0,48	ms, 

C: 2 trillingen in 8,4 hokje, dus ! = ",�
# × 20 = 84	ms, 

D: 1 trilling in 9,6 hokje, dus ! = 9,6 × 5,0 = 48	ms. 

De trillingstijd van trilling A is het kortst, dus is de frequentie het grootst:  

& = �
�,��∙���� = 2,5	kHz. 

c ()�* = + ∙ sin .2π ∙ 0
12 = 0,020 × sin .2π ∙ 0

�,�"�2 = 0,020 × sin)24 ∙ π ∙ �*. 
 

24    

a De veerconstante C is de helling van de lijn: 3 = 45
6 = �,�"

�,�� = 4,8	N/m. 

b ! = 2π ∙ 9:
; = 2π ∙ 9�,���

�," = 0,64	s � & = �
1 = �

�,<� = 1,6	Hz. 

 

25  

a =� = 0>
1 = �,<

�,< = 1 en =�,? = 0, 

=# = 0@
1 = #,#

�,< = 1 
" en =#,? = 

", 
= = 0�

1 = #,"
�,< = 1 

� en =,? = 
�, 

=� = 0A
1 = ,<

�,< = 2 �
� en =�,? = �

�, 
=� = 0B

1 = �,�
�,< = 2 �

# en =�,? = �
#.				

b ()�* = + ∙ sin .2π ∙ 0
12 = 3,0 ∙ sin)2π ∙ 0

�,<* invullen voor tijdstippen t1 t/m t5 geeft: 

(� = 3,0 ∙ sin .2π ∙ �,<�,<2 = 0,0, 

(# = 3,0 ∙ sin .2π ∙ #,#�,<2 = 2,1, 

( = 3,0 ∙ sin .2π ∙ #,"�,<2 = −3,0, 

(� = 3,0 ∙ sin .2π ∙ ,<�,<2 = 3,0, 

(� = 3,0 ∙ sin .2π ∙ �,��,<2 = 0,0.				
c �DEF = #G∙H

1 = #G×,�
�,< = 12	cm/s	 = 0,12	m/s.				

 
  



 

© ThiemeMeulenhoff bv   Pagina 5 van 21 

26  

a Ja, de trillingstijd van de twee trillingen is gelijk, dus is het gereduceerde faseverschil constant. 

b De trilling met de kleinste amplitude gaat door de evenwichtsstand op t = 1,6 s (dat is ook de trillingstijd), de 

grote trilling gaat op dezelfde manier door de evenwichtsstand op t = 1,0 s, dus het gereduceerde faseverschil 

is 
�,<��,�

�,< = 0,375 = 
". 

 

27 J!K = s en  

L2M ∙ 9:
; N = L9 :

4/6N = L9 :
:∙O/6N = L9:∙6

:∙ON = L96
ON = 9 D

D/P@ = √s# = s. 

 

28  

a  

Modellus  Coach      

model voor harmonische trilling  model voor harmonische trilling 

1 R = 0,088  rekenregels startwaarden 

2 3 = ⋯  1 T = −3 ∙ ( R = 0,088 

3 T = −3 ∙ (  2 U = 4
:  3 = ⋯ 

4 U = 4
:  3 � = � + U ∙ d� ( = ⋯  

5 
XY
X0 = U  4 ( = ( + � ∙ d� � = ⋯ 

6 
X6
X0 = �  5  � = � + d� � = ⋯ 

startwaarden: � = ⋯, ( = ⋯   d� = ⋯ 

b In figuur 35 zitten er 9 trillingen in 9,1 seconde, dus de trillingstijd ! = 9,1/9 = 1,01	s. 

! = 2π ∙ 9:
;  geeft: 3 = 4π# ∙ :

1@ = 4π# × �,�""
�,��@ = 3,4	N/m. 

c De trilling begint bij de maximale uitwijking, dus u = 0,030 m, v = 0 m/s en t = 0 s. 

d De luchtweerstand is telkens tegengesteld aan de bewegingsrichting, dus tegengesteld aan de richting van de 

snelheid, dus als v < 0 is  TZ,[ = \ ∙ �# en als v ≥ 0 is  TZ,[ = −\ ∙ �#. Dit invullen in het model geeft: 

Modellus  Coach      

model voor harmonische trilling  model voor harmonische trilling 

1 R = 0,088  rekenregels startwaarden 

2 3 = 3,4  1 T] = −3 ∙ ( R = 0,088 

3 \ = ⋯  2 Als � < 0 3 = 3,4 

4 T] = −3 ∙ (     Dan: TZ,[ = \ ∙ �# \ = ⋯ 

5 TZ,[ = L \ ∙ �# als	� < 0
−\ ∙ �# als	� ≥ 0N     Anders: TZ,[ = −\ ∙ �# ( = 0,03  

6 U = 45b4c,d
:   3 U = 45b4c,d

:  � = 0 

7 
XY
X0 = U  4 � = � + U ∙ d� � = 0 

8 
X6
X0 = �  5 ( = ( + � ∙ d� d� = 0,01 

startwaarden: � = 0, ( = 0,03  6  � = � + d�  

 

29 [W] Experiment 

 

30  

a Je kunt de sinus nemen van een getal in radialen of in graden. Bij trillingen werken we meestal met radialen, 

dus zal c in radialen moeten zijn. 
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b De eenheid van b·t moet ook in radialen zijn, dus moet b in radialen per seconde (rad/s) zijn. De uitwijking is 

een lengte-eenheid, dus moet de eenheid van a in cm zijn (of in meter, maar cm lijkt voor een proef met een 

veer meer aannemelijk). 

c De amplitude van de trilling is 2,0 cm. 

d De trillingstijd te bepalen door de gegeven formule te vergelijken met de standaardformule van een trilling: 

()�* = + ∙ sin .2π ∙ 0
12. Dat betekent dat e ∙ � overeen moet komen met 2π ∙ 0

1 � e = #G
1  �                       

! = #G
f = #G

�,� = 4,2	s. 

  

31 [W] Computermodel van een massa-veersysteem 

 

32 [W] Onderzoek de eigenschappen van een massa-veersysteem met de applet ‘trillende veer’. 

 

33  ! = 2π ∙ 9ℓ
h � ℓ = 1@∙h

�G@ = �,�@×i,"�
�G@ = 0,25	m. 

 

34 Je kunt op de maan de lengte van een slinger en de trillingstijd bepalen. Met de formule ! = 2π ∙ 9ℓ
h is dan de 

valversnelling g uit te rekenen. 

 

35 Door de gekromde platen plakt het touw van boven af tegen de platen aan bij het slingeren. Zo wordt de 

slingerlengte ℓ verkort bij een grotere amplitude en zal daardoor de trillingstijd afnemen (zie slingerformule).  

(Bij een gewone slinger is bij een grotere amplitude de werkelijke uitwijking (de boog) groter dan ℓ ∙ sin)j* in figuur 

36. Het effect is dat de slingerlengte groter wordt en de trillingstijd daardoor groter). 

 

36  

a Als de trillingstijden van de slinger en het massa-veersysteem aan elkaar gelijk zijn zal er resonantie optreden. 

b ! = 2π ∙ 9ℓ
h = 2π ×9�,�

i,"� = 1,1	s � & = �
1 = �

�,� = 0,91	Hz. 

c ! = 2π ∙ 9:
;  � 3 = �G@∙:

1@ = �G@×�,���
�,�@ = 3,3	N/m. 

 

37 [W] Experiment: Sinusfunctie van een slinger 

 

38 [W] Experiment: Waar hangt de zwevingsfrequentie van af? 

 

39  

a Als de trillingstijden van de slinger en het massa-veersysteem aan elkaar gelijk zijn zal er resonantie optreden. 

De pianostemmer verandert de spanning van de snaar zodanig dat er resonantie optreedt. 

b Als de trillingstijden van de slinger en het massa-veersysteem weinig van elkaar verschillen, zal de 

pianostemmer zwevingen horen. De pianostemmer verandert de spanning van de snaar zodanig dat er geen 

zwevingen meer te horen zijn. 

 

 

7.3 LOPENDE GOLVEN 

 

40 [W] Experiment: Trillen en golven 

 

41 [W] Experiment: Geluidssnelheid meten 
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42 Waar of niet waar? 

a Waar 

b Niet waar: Een transversale golf kan ook optreden in vaste stoffen (snaar). 

c Niet waar: Bij longitudinale golven planten zich verdichtingen en verdunningen voort. 

d Waar 

e Waar 

f Niet waar: Geluid is een longitudinale golf en alleen bij een transversale golf zijn er bergen en dalen. 

 

43    

a Bij een geluidsgolf worden de trillingen doorgegeven doordat de deeltjes in de lucht elkaar vooruit en achteruit 

duwen. 

b Een geluidsgolf is een drukgolf, waarbij de moleculen van de lucht in dezelfde richting heen en weer bewegen 

als waarin de geluidsgolf loopt. Een geluidsgolf is dus een longitudinale golf. 

c Geluid plant zich voort doordat moleculen tegen elkaar aan duwen. In vacuüm zijn geen moleculen en daarom 

kan het geluid zich in vacuüm niet voortplanten. 

 

44    

a Bij een golf worden de trillingen door de deeltjes doorgegeven. 

b Bij allebei is sprake van een golfsnelheid, golflengte, frequentie en trillingstijd en trillen de deeltjes. De 

golflengte is bij beide evenredig met de golfsnelheid en omgekeerd evenredig met de frequentie. Bij een 

longitudinale golf trillen de deeltjes in de voorplantingsrichting van de golf, terwijl bij een transversale golf de 

deeltjes loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf bewegen. 

c Na één top en één dal herhaalt het patroon van de transversale golf zich. 

d Bij een longitudinale golf in een slinky is de golflengte de afstand tussen twee verdichtingen. 

e Als de dominostenen vallen worden ze een kwart cirkel gedraaid. Ze gaan daarbij alleen van de uiterste stand 

naar de evenwichtsstand. 

f Er is geen afstand op te meten tussen twee identieke situaties, je kunt dus geen golflengte bepalen. 

g Er is geen tijd waarin het patroon zich herhaalt (de tijd totdat de dominostenen weer rechtop zouden staan), 

dus is er geen frequentie. 

h Het lijkt het meest op een longitudinale golf: de richting van de valbeweging is dezelfde als de 

voorplantingsrichting. 

 

45    

a Als de frequentie van de toongenerator toeneemt, zal de golflengte afnemen. 

b Als het geluid in water doordringt neemt de golfsnelheid toe, dus zal de golflengte ook toenemen want de 

frequentie blijft onveranderd. 

 

46    

a De golflengte is evenredig met de golfsnelheid. 

b De golflengte is omgekeerd evenredig met de frequentie. 

c Formule 2:  � = k ∙ &. 

 

47 Eigen antwoord van de leerling 

 

48    

a =l = 0. 

b + = 2,0	cm. 

c Punten B en J hebben gereduceerde fase ⅛. 



 

d  

 

e Zie de gestippelde lijn. 

 

 

49    

a In de buurt van de kust wordt de golflengte kleiner. 

b In de buurt van de kust is het water ondieper. Hierdoor neemt de golfsnelheid af, en dus ook de golflengte. 

c Het volume van de golf wordt nauwelijks minder, dus wordt de golf ‘opgestuwd’ en daardoor hoger. 

d Het water bij de top van de golf is dieper dan bij het dal dat ervoor zit. Daardoor zal de top van de golf sneller 

gaan dan het dal. De top van de golf haalt het dal in en er ontstaat branding. 

e Nadat het water is opgetild, zakt het naar beneden en weer omhoog. Het water in de kern (de bron) gaat nog 

diverse keren op en neer. 

 

50    

a � = k ∙ & � 10 = 2,5 × & � & = ��
#,� = 4,0	Hz. 

b ! = �
m = �

�,� = 0,25	s � �DEF = #G∙H
1 = #G×�,�"�

�,#� = 0,20	m/s. 

   

51  

a Tussen 12,0 s en 12,5 s verplaatst de (voorkant van de) golf over 1,7 × 10 = 17	cm. De golfsnelheid is dus ��
�,� = 34	cm/s. 

b Op t3 = 3,0 s is het weer 0,5 s later. De voorkant van de golf heeft zich weer 17 cm naar rechts verplaatst. 

Teken dus de voorkant van de golf 1,7 cm naar rechts en teken daarachter de golf zoals hij ook in figuur 54 te 

zien is (van rechts naar links tekenen!): 

 Figuur 4 

 Figuur 5 



 

   

 

 

52 De geluidssnelheid is 340 m/s. Als f = 20 Hz: � = k ∙ & �340 = k × 20  � k = 17	m. 

Als f = 20 kHz: � = k ∙ & � 340 = k × 20 ∙ 10 � k = 0,017	m = 17	mm. 

 

53   

a Je ziet de positie van de punten op het wateroppervlak op één tijdstip (een foto), dus het is een u,x-diagram. 

b De afstand tussen de dobbers is anderhalve golflengte, dus 1,5 × k = 60	cm � k = 40	cm. 

c � = k ∙ & = 0,40 × 2,0 = 0,80	m/s.  

d ! = �
m = �

#,� = 0,50	s � �DEF = #G∙H
1 = #G×�,���

�,�� = 0,50	m/s. 

 

54    

a De afstand tussen A en B is ⅝
ste

 golflengte, dus 
�
" × k = 60	cm � k = 96	cm,  

� = k ∙ & � 1,8 = 0,96 × & � & = 1,9	Hz. 

b B is op ⅝
ste

 van de golf, dus =n = �
". 

c ! = �
m = �

�,i = 0,53	s � �DEF = #G∙H
1 = #G×�,�#"

�,� = 0,33	m/s. 

 

55  

a De golflengte moet ongeveer 3 mm = 0,003 m zijn. De geluidsnelheid in lucht is 340 m/s. Dus moet de 

frequentie minstens & = Y
o = ��

�,�� = 1 ∙ 10�	Hz zijn. Als de frequentie hoger is, dan is de golflengte kleiner en 

kunnen er nog kleinere insecten worden waargenomen. 

b Ultrasoon geluid is geluid met een hele hoge frequentie. 

c De vleermuis registreert de tijd die verstrijkt tussen het uitzenden van de geluidspuls en het ontvangen van de 

teruggekaatste geluidspuls (echolocatie). 

d De tijd dat de geluidspuls onderweg is, is een maat voor de afstand van het insect tot de vleermuis 

(echolocatie). 

 

 

56  

a ! = �,��
# = 0,500	μs	en	� = 1,45 ∙ 10	m/s	�	k = � ∙ ! = 1,45 ∙ 10 × 0,500 ∙ 10�< = 7,25 ∙ 10��	m.					

 Figuur 6 
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b De tijd tussen de uitzending en ontvangst van de voorkant van de puls is 21,00 µs. De afgelegde weg is dus	
� = � ∙ � = 1,45 ∙ 10 × 21,00 ∙ 10�< = 3,05 ∙ 10�#	m. De dikte van het vetweefstel is de helft daarvan: 1,52 

cm.				
 

57  

a Als hoek α gelijk aan 90° is, dan kan met behulp van de stelling van Pythagoras de schuine zijde uitgerekend 

worden. De afstand AW is dan gelijk aan: 

s)t# + t#* = s)2t#* = √2 ∙ t = √2 × 6,37 ∙ 10< = 9,01 ∙ 10<	m. 

b Aflezen uit figuur 62 bij 90° geeft voor de P-golf: t = 0,70·10
3
 s en voor de S-golf: t = 1,35·10

3
 s. De snelheid 

van de P-golf is 
i,��∙��u
�,��∙��� = 1,3 ∙ 10�	m/s en de snelheid van de S-golf is 

i,��∙��u
�,�∙��� = 6,67 ∙ 10�	m/s. 

c In de vloeibare kern zijn geen transversale golven mogelijk. Bij een hoek groter dan 103° komen de 

transversale golven tegen de vloeibare buitenkern van de aarde en worden daar niet meer doorgegeven, 

zodat ze de andere kant van de aarde niet bereiken. 

d De totale afstand is 2 keer de straal van de aarde: 12,7·10
6
 m. De afstand door de kern is 2·10

6
 = 8,0·10

6
 m 

(aflezen uit figuur 63). De afstand door de mantel is 12,7·10
6
 - 8,0·10

6
 = 4,7·10

6
 m. De tijd die de P-golf erover 

doet om door de mantel te gaan is  

� = v
Y = �,�∙��u

�,∙��A = 3,6 ∙ 10#	s. 

e Uit figuur 62 valt af te lezen dat de P-golf er 1,1·10
3
 s over doet om dwars door de aarde te gaan. Dus de tijd 

dat de golf doet om door de kern te reizen is 

1,1·10
3
 - 3,6·10

2
 = 7,4·10

2
 s.  

De gemiddelde snelheid is � = v
0 = 8,0∙106

7,4∙102 = 1,1 ∙ 10�	m/s.  
 

 

 

7.4 STAANDE GOLVEN 

 

58 [W] Experiment: Fluitslang en slinky 

 

59 [W] Experiment: Proef van Kundt   

 

60 Waar of niet waar? 

a Niet waar: Bij een staande golf in een luchtkolom trillen alle luchtdeeltjes tussen twee knopen tegelijk heen-en-

weer, in de knopen beweegt er niets en in het volgende stuk tussen twee knopen bewegen alle luchtdeeltjes 

weer tegelijk maar tegengesteld gericht. 

b Waar (uitgezonderd de uiteinden). 

c Niet waar: Als je een fluitslang sneller ronddraait hoor je steeds een hogere boventoon van de slang. 

d Waar 

e Niet waar: De sluitertijd van de camera was minimaal gelijk aan de trillingstijd van het koord, omdat alle 

mogelijke posities van het koord te zien zijn. 

 

61    

a De lucht in de buis trilt mee doordat er drukvariaties aan het uiteinde van de slang ontstaan. De drukvariaties 

worden veroorzaakt door luchtwervelingen, dat is dus de trillingsbron. 

b De lucht in de slang resoneert als er een geheel aantal buiken in de slang past. De toonhoogte verspringt naar 

een hogere frequentie, als de golflengte zoveel kleiner is geworden dat er een extra buik in de luchtslang past. 



 

c Bij de 3
de

 boventoon zijn er in de buis 5 buiken en 4 knopen, want bij de grondtoon is er 1 knoop in het midden 

en twee buiken bij de uiteinden. 

 

d Als de buis korter is, zullen de golven in de buis ook korter zijn, dus is de golflengte kleiner. 

62      

a D en F bevinden zich ook in de uiterste stand, de fase van D is ¼ en de fase van F is ¾. 

b De tweede boventoon. 

c B is in tegenfase met F, G en H. 

d Zie de gestippelde lijn. 

 

 

63    

a Bij een open buis kan de lucht aan de uiteinden vrij bewegen en ook opzij uitzetten. De drukgolf schiet als het 

ware door. De luchtdeeltjes bewegen bij het uiteinde maximaal heen en weer, dus zit er een buik aan elk 

uiteinde. 

b Bij de 1
ste

 boventoon zit er links een buik, in het midden ook een buik en rechts weer een buik. Tussen twee 

buiken zit een halve golflengte, dus is de lengte van de buis bij de 1
ste

 boventoon een golflengte lang. 

c Bij de 2
de

 boventoon zit er een extra knoop en buik in de buis, dus moet de golflengte kleiner zijn dan bij de 

1
ste

 boventoon. 

 

64    

a Bij toename van de temperatuur neemt de geluidssnelheid toe. 

b De golflengte van de grondtoon en boventonen wordt bepaald door de lengte van de luchtkolom en ligt 

daarmee vast. Als de geluidssnelheid toeneemt, zal bij dezelfde golflengte  de frequentie toenemen. 

c De muzikant wil, bij dezelfde geluidssnelheid een lagere frequentie krijgen. Hij moet dan de golflengte groter 

maken, dus het mondstuk van de fluit af schuiven. 

 

65    

a De trillingen van de lucht die de snaren maken moeten worden versterkt door de klankkast. 

b De vorm is erop gericht om zoveel mogelijk frequenties (tonen en boventonen) te versterken. Daarvoor zijn er 

veel verschillende lengtes in de kast, waartussen de golven heen en weer kaatsen.  

c Een cello produceert veel lagere tonen, dus langere golflengtes. Om deze te versterken is een grotere 

klankkast nodig. 

d Een banjo heeft een ronde klankkast met maar een paar afstanden voor het heen en weer gaande geluid en 

zal daardoor een veel beperkter aantal tonen versterken. 

 

66    

a De trillingen die de snaren maken moeten worden versterkt door de klankkast. 

b De vorm is erop gericht om zoveel mogelijk frequenties (tonen en boventonen) te versterken.  

c Een cello produceert veel lagere tonen, dus langere golflengtes. Om deze te versterken is een grotere 

klankkast nodig. 

 Figuur 7 

 Figuur 8 



 

d Een banjo heeft een ronde klankkast en zal daardoor een veel beperkter aantal tonen versterken. 

 

67   

a Bij de grondtoon past er precies een halve golf tussen de uiteinden. Bij de 1
ste

 boventoon is dat een hele golf. 

De golflengte van de 1
ste

 boventoon is dus twee keer zo klein als van de grondtoon. 

 

b De frequentie van de 1
ste 

boventoon is 2 keer zo groot als de frequentie van de grondtoon. 

c Bij de 2
de

 boventoon past er precies anderhalve golf tussen de uiteinden, dat is 3 keer zo veel als bij de 

grondtoon. De golflengte van de 2
de

 boventoon is 3 keer zo klein. 

 

d De frequentie van de 2
de

 boventoon is 3 keer zo groot als de frequentie van de grondtoon. 

 

68 Eigen antwoord van de leerling  

 

69 Bij de grondfrequentie is de lengte van de snaar precies de helft van de golflengte. Bij elke volgende boventoon 

komt er een halve golf bij. Een hogere eigenfrequentie is dus een veelvoud van de grondfrequentie.  

 

70 Een staande transversale golf en een staande longitudinale golf ontstaan allebei doordat de teruggaande golf de 

heengaande golf versterkt. Bij allebei is dan de lengte van de snaar of van de open buis een geheel aantal halve 

golflengtes. Bij een staande transversale golf bewegen de deeltjes loodrecht op de snaar. Bij een staande 

longitudinale golf in een buis bewegen de deeltjes in de richting van de buis. 

 

71 Bij de grondfrequentie is de lengte van de gesloten buis een kwart van de golflengte. Bij elke volgende boventoon 

komt er een halve golf bij. Een hogere eigenfrequentie is dus 3x, 5x, 7x, 9x … etc. de grondfrequentie. 

 

72    

a De grondtoon is de laagste frequentie in het spectrum, dus is bij beide instrumenten gelijk. 

b De viool heeft veel meer boventonen dan de piano en bij de piano tellen vooral de eerste 3 boventonen zwaar 

mee, terwijl dat voor de viool niet zo is. Deze verschillen zorgen voor een andere klank. 

 

73    

a � = k ∙ & � 220 = k × 110 � k = 2,00	m. Bij de grondtoon is de lengte van de snaar ½λ dus de snaar is 

1,00 meter lang.   

b 1
ste

 boventoon: & = 2 × 110 = 220	Hz, 

2
de

 boventoon: & = 3 × 110 = 330	Hz, 

 Figuur 9 

 Figuur 10 



 

3
de

 boventoon: & = 4 × 110 = 440	Hz, 

4
de

 boventoon: & = 5 × 110 = 550	Hz. 

 

74 A grondtoon: ℓ = �
# k� � k� = 2 ∙ ℓ = 3,0	m � &� = Y

o> = ��
,� = 1,1 ∙ 10#	Hz, 

eerste boventoon: ℓ = k� � k# = ℓ = 1,5	m � &# = Y
o@ = ��

�,� = 2,3 ∙ 10#	Hz, 

tweede boventoon: ℓ = 
# k� � k = #

 ∙ ℓ = 1,0	m � &# = Y
o� = ��

�,� = 3,4 ∙ 10#	Hz. 

B grondtoon: ℓ = �
� k� � k� = 4 ∙ ℓ = 6,0	m � &� = Y

o>
= ��

<,� = 0,57 ∙ 10#	Hz, 

eerste boventoon: ℓ = 
� k# � k# = �

 ∙ ℓ = 2,0	m � &# = Y
o@

= ��
#,� = 1,7 ∙ 10#	Hz, 

tweede boventoon: ℓ = �
� k � k = �

� ∙ ℓ = 1,2	m � &# = Y
o� = ��

�,# = 2,8 ∙ 10#	Hz. 

 

75  

a De grondtoon heeft één buik en twee knopen. De derde boventoon heeft dus 4 buiken en 5 knopen. 

 

b De frequentie van de 3
de

 boventoon is 4 keer zo groot als de frequentie van de grondtoon. De frequentie van 

de grondtoon is dus 500 4⁄ = 125	Hz. De andere frequenties zijn: 

1
ste

 boventoon: & = 2 × 125 = 250	Hz, 

2
de

 boventoon: & = 3 × 125 = 375	Hz, 

4
de

 boventoon: & = 5 × 125 = 625	Hz. 

c Voor de 3
de 

boventoon geldt dat ℓ = 2 ∙ k � k = ℓ
# = �,#�

# = 0,60	m. 

� = k ∙ & = 0,60 × 500 = 3,0 ∙ 10#	m/s. 

 

76    

a Uit figuur 79 is de gemeten frequentie te bepalen. Lees af dat 9 trillingen 0,045 s duren � ! = �,���
i = 0,0050	s 

� & = �
1 = �

�,���� = 2,0 ∙ 10#	Hz. Volgens figuur 80 hoort bij een buislengte van 66 cm een frequentie van 

1,2·10
2
 Hz voor een open-open buis en 2,8·10

2
 Hz voor een gesloten-open buis. Beide hypotheses worden 

dus tegengesproken door deze meting. 

b Voor een open-open buis zijn de boventonen gegeven door een geheel aantal keer de grondtoon. Voor een 

gesloten-open buis zijn de boventonen gegeven door een oneven aantal keer de grondtoon. Uit figuur 81 blijkt 

dat de boventonen een geheel aantal keer de grondtoon zijn (210 Hz, 420 Hz, 630 Hz, etc. Hypothese  B 

wordt dus het meest gesteund. 

c Uit figuur 82 kan de akoestische lengte bepaald worden: x = �,"�
�,� × 0,66 = 0,82	m.  

Dit geeft een golflengte van: k = 2 ∙ x = 2 × 0,82 = 1,64	m. 

De frequentie is & = Y
o = ��

�,<� = 207	Hz. Een buislengte van 0,82 m en een frequentie van 207 Hz komt 

overeen met de open-open buis in figuur 80. 

 

77  

a 
�
# k = 19,5	cm � k = 39,0	cm � � = k ∙ & = 0,390 × 440 = 1,72	m/s. 

  

 Figuur 11 
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b De geluidssnelheid in lucht bij 293 K (20ºC) is 343 m/s (zie Binas). De frequentie is nog steeds 440 Hz. De 

golflengte is dus: k = Y
m = �

��� = 0,780	m = 78,0	cm. 

Gegeven is dat er 1,3 cm boven de buis een buik zit, en omdat de buis van onder dicht is, zit onderin een 

knoop. Dit betekent dat deze lengte + 1,3 cm gelijk is aan ¼ van de golflengte � Lengte + 1,3 cm = ¼·λ = 

¼×78,0 = 19,5 cm. De lengte van de buis is dan: 19,5 – 1,3 = 18,2 cm.   

 

78 [W] Computerexperiment: Boventonen 

 

79 [W] Ontstaan van staande golven 

80 [W] Experiment: Verband tussen de grondfrequentie van een snaar, de massa en de spankracht 

 

81 [W] Hoe kom je aan de formules voor het Dopplereffect? 

 

82 [W] Experiment: Meet de snelheid van een speelgoedautootje met een dopplerradar. 

 

 

7.5 TELECOMMUNICATIE EN GOLVEN 

 

83 [W] Radiogolven in huis   

 

84 [W] Toepassingen op de smartphone   

 

85 Waar of niet waar?   

a Niet waar: Bij radiogolven trillen er geen luchtdeeltjes. 

b Waar 

c Niet waar: Radiogolven hebben dezelfde snelheid als licht, maar een andere golflengte. 

d Waar 

e Niet waar: Radiogolven worden gebruikt voor communicatie, bijvoorbeeld radio-uitzendingen, gsm, wifi, gps 

en bluetooth. 

 

86    

a GSM, FM-radio, AM-radio, GPS, magnetron. 

b Bij GSM moeten zender en ontvanger elkaar kunnen ‘zien’: GSM: maximaal 60 km, FM-radio: maximaal 100 

km, afhankelijk van de hoogte van de zendmast en ontvangmast. 

Bij AM-radio volgen de radiogolven enigszins de aardkromming aan het oppervlak, de afstand is dan zo’n 100 

km. Overdag is er geen reflectie aan de ionosfeer door de aanwezigheid van een dempende laag. In de nacht 

is het bereik veel groter doordat door het verdwijnen van de dempende laag nu wel reflecties tegen de 

ionosfeer optreden, de afstand kan dan 1000 km of meer zijn. 

c Bij de magnetron dienen de radiogolven voor energieoverdracht. Stralingsenergie wordt omgezet in warmte. 

Bij andere toepassingen gaat het om informatieoverdracht. 

  

87    

a De frequentie van radiogolven is veel kleiner dan de frequentie van licht. 

b De lengte van de ontvangstantenne moet liggen tussen ¼λ en ½λ. 

 

88    

a Het uiteinde is een knoop want de elektronen kunnen niet verder, het uiteinde in het apparaat is een buik, 

daar worden de elektronen door de zendapparatuur heen en weer geduwd en getrokken. 
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b Het signaal dat ontvangen wordt is door de zendantenne in alle richtingen uitgezonden. De energie is 

daardoor verdeeld over al die richtingen dus het signaal dat bij de ontvangstantenne aankomt bevat veel 

minder energie, het is heel zwak. 

 

89    

a De frequentie van de draaggolf is veel hoger dan de frequenties van het geluid van de uitzending van de 

radiozender. 

b De ontvanger stemt af op de (unieke) frequentie van de draaggolf om slechts één zender te ontvangen en niet 

tegelijk ook de signalen van andere zenders te ontvangen.  

 

90    

a De afstand aarde-zon is 0,1496 ∙ 10�#	m en de afstand Mars-zon is 0,228 ∙ 10�#	m. 

b De kortste afstand van de aarde tot Mars vind je als de aarde en Mars aan dezelfde kant van de zon staan. 

De afstand is dan 0,228 ∙ 10�# − 0,1496 ∙ 10�# = 7,8 ∙ 10��	m.  

De langste afstand van de aarde tot Mars vind je als de aarde en Mars aan de tegenovergestelde kant van de 

zon staan.  

De afstand is dan 0,228 ∙ 10�# + 0,1496 ∙ 10�# = 37,8 ∙ 10��	m. 

c De radiogolven gaan met de lichtsnelheid, y = 3,00 ∙ 10"	m/s. 

De kortste tijd is � = v
Y = �,"∙��>z

,��∙��{ = 2,6 ∙ 10#	s. 

De langste tijd is � = v
Y = �,"∙��>z

,��∙��{ = 1,26 ∙ 10	s. 
 

91 Eigen antwoord van de leerling 

 

92    

a De bandbreedte van telefonie is erg klein (3 kHz). Hierdoor kunnen er te weinig verschillende frequenties 

gemoduleerd worden om een goed muzieksignaal over te zenden (daarvoor is minimaal een bandbreedte van 

15 kHz nodig). 

b FM-radiozenders hebben een bandbreedte van 200 kHz. AM-radiozenders hebben een bandbreedte van 9 

kHz. 

 

93 1.  Geluidstrillingen worden in de microfoon omgezet in elektrische signalen. 

2. Het elektrische signaal wordt op een draaggolf gemoduleerd. 

3. De gemoduleerde draaggolf via een zendmast en een ontvanger overgezonden. 

4. Het ontvangen signaal wordt gedemoduleerd. 

5. Het gereconstrueerde signaal wordt versterkt en door een luidspreker omgezet in geluid. 

 

94    

a Storing treedt vooral op door reflecties. Bij de lange golf (bij AM-modulatie) kunnen stations elkaar storen 

omdat de golven een groot bereik hebben. 

b De frequentie waarmee wordt gemoduleerd is ook de frequentie van het werkelijke geluid. De draaggolf heeft 

een veel hogere frequentie, om niet gestoord te kunnen worden door frequenties van de informatie die wordt 

verstuurd. 

 
  



 

95  

a Het analoge signaal wordt bemonsterd: op vaste tijdstippen worden monsters (of samples) van het signaal 

genomen. Dit gebeurt met een vaste bemonsteringsfrequentie. De monsters hebben dan nog een analoge 

waarde. 

Vervolgens worden de monsters gedigitaliseerd: de digitale codering. De hele (verticale) spanningsschaal 

wordt verdeeld in intervallen met een nummer en aan elk monster wordt een nummer toegekend. De 

signaalwaarden worden daarbij naar beneden afgerond. De grootte van één spanningsinterval wordt de 

resolutie genoemd. De nummers worden vastgelegd in een binaire code (nullen en enen). De tijd voor het 

omzetten naar een digitale code wordt de conversietijd genoemd. 

Na het digitaliseren van de signaalwaarden worden ze voor verzending op een draaggolf geplaatst (AM- of 

FM-pulsmodulatie). Na verzending wordt de binaire code van het digitale signaal weer omgezet in een continu 

signaal. Er wordt als het ware een vloeiende lijn getrokken door de punten die het digitale signaal in de grafiek 

aangeven. 

b Voorwaarden voor een goede overdracht en reconstructie van het analoge signaal: 

Bij de bemonstering moet de bemonsteringsfrequentie minimaal tweemaal zo hoog zijn als de frequentie van 

de hoogste boventoon.  

Bij de AD-omzetting geldt dat hoe hoger de resolutie is, des te nauwkeuriger het signaal wordt doorgegeven. 

De conversietijd moet kleiner zijn dan de tijd tussen twee bemonsteringen, anders lopen de waarden in de 

AD-omzetter door elkaar heen. 

Bij de pulsmodulatie geldt dat als de pulsen elkaar sneller opvolgen, de benodigde bandbreedte groter wordt. 

  

96 Kanaal 21 t/m 34 is in totaal 14 bandbreedtes van 8 MHz. Bij elkaar is dat dan 14 × 8 = 112	MHz. De onderste 

frequentie is 470 MHz, dus de bovenste frequentie is 470 + 112 = 582	MHz. 

 

97  

a & = �
1 = �

�,�∙���u = 2,0 ∙ 10<	Hz. 

b De conversietijd is maximaal 0,5 µs. 

c De frequentie van de hoogste boventoon in de muziek mag maximaal de helft van de 

bemonsteringsfrequentie zijn, dus maximaal 1,0·10
6
 Hz. Het menselijk gehoor kan geluiden waarnemen van 

20 Hz tot 20 kHz, dus de hier gekozen bemonsteringsfrequentie is voldoende voor een goede weergave van 

muziek. 

d Een 8-bits AD-converter heeft 2
8
 = 256 intervallen. De grootte van één interval is dan 10,0 / 256 = 0,0391 V. 

 

98  

AM-signaal  

 

 

 

a Oorspronkelijk signaal  

 

 

 

 

b FM-signaal  

 
 

 

 

  

 Figuur 12 

 Figuur 13 

 Figuur 14 



 

99  

a    FM-signaal 

 

 

 

 

b  Oorspronkelijk signaal  

  

 

c AM-signaal 

 

 

100  

a Lage a: ! = �
m = �

�� = 0,018	s � In 1 s zitten 2000 samples, dus in 0,018 s zitten 0,018×2000 = 36 samples. 

Hoge a: ! = �
m = �

��<� = 0,00057	s � In 1 s zitten 2000 samples, dus in 0,00057 s zitten 0,00057×2000 = 1,1 

samples. 

b De nauwkeurigheid voor de lage a is goed, maar de nauwkeurigheid voor de hoge a is niet goed: 1 sample 

per periode is te weinig. 

c Bij de hoge a zal een spooksignaal ontstaan. 

d De frequentie van het gereconstrueerde (spook-)signaal is:  

&}Z~]��� = �&���� − &PED�[~� = |1760 − 2000| = 240	Hz (iets hoger dan een midden a (220 Hz)). 

 

101  

a Een 4-bits AD-converter heeft 2
4
 = 16 intervallen. De grootte van één interval is dan 5,0 / 16 = 0,3125 V. De 

spanningsgebiedjes en hun binaire code staan in de volgende tabel. 

spanningsgebiedje 

(V) 

binaire code spanningsgebiedje 

(V) 

binaire code 

0,0 – 0,3125 0000 2,5 – 2,8125 1000 

0,3125 - 0,625 0001 2,8125 – 3,125 1001 

0,625 – 0,9375 0010 3,125 – 3,4375 1010 

0,9375 – 1,25 0011 3,4375 – 3,75 1011 

1,25 – 1,5625 0100 3,75 – 4,0625 1100 

1,5625 – 1,875 0101 4,0625 – 4,374 1101 

1,875 – 2,1875 0110 4,375 -  4,6875 1110 

2,1875 – 2,5 0111 4,6875 – 5,0 1111 

b Zie bovenstaande tabel. 
  

 Figuur 15 

 Figuur 16 

 Figuur 17 



 

c Bepaal op elk tijdstip de analoge waarde van het signaal en ken er een spanningsgebiedje met bijbehorende 

binaire code en binair signaal aan toe. Zie onderstaande tabel.

tijd 

(s) 

analoge 

waarde (V) 

spannings

gebiedje (V)

0,0 1,0 0,94 – 1,25

0,1 1,5 1,25 – 1,56

0,2 2,2 2,19 – 2,50

0,3 2,0 1,88 – 2,19

0,4 2,5 2,50 – 2,81

0,5 4,2 4,06 – 4,37

0,6 4,2 4,06 – 4,37

0,7 2,5 2,50 – 2,81

0,8 0,5 0,31 – 0,63

0,9 0,2 0,0 – 0,31

1,0 0,35 0,31 – 0,63

d Zie figuur 18. 

 

e De vervorming is te verkleinen door de samplefrequentie te verhogen en door meer bits te gebruiken bij de 

AD-omzetter. 
 

102 Een half uur is 30 x 60 = 1800 seconden. Er wordt 8000 x 1800 x 8 = 1,15

 

103 Er worden 200 x 6 x 8 = 9600 bits verstuurd. De benodigde tijd daarvoor is 9.600 / 64.000 = 0,15 seconde.

 

104 [W] Experiment: Bouw een lasertelefoon

   

 

7.6 AFSLUITING 

 

105 Eigen antwoord van de leerling 

 

106    

a Als de geluidsbron een harmonische trilling uitvoert, noemen we het geluid een zuivere toon.

analoge waarde van het signaal en ken er een spanningsgebiedje met bijbehorende 

binaire code en binair signaal aan toe. Zie onderstaande tabel. 

pannings-

gebiedje (V) 

binaire 

code 

binair signaal 

1,25 0011 
 

1,56 0100 
 

2,50 0111 
 

2,19 0110 
 

2,81 1000 
 

4,37 1101 
 

4,37 1101 
 

2,81 1000 
 

0,63 0001 
 

0,31 0000 
 

0,63 0001 
 

 

De vervorming is te verkleinen door de samplefrequentie te verhogen en door meer bits te gebruiken bij de 

Een half uur is 30 x 60 = 1800 seconden. Er wordt 8000 x 1800 x 8 = 1,15·10
8
 bits informatie uitgewisseld.

Er worden 200 x 6 x 8 = 9600 bits verstuurd. De benodigde tijd daarvoor is 9.600 / 64.000 = 0,15 seconde.

Bouw een lasertelefoon   

een harmonische trilling uitvoert, noemen we het geluid een zuivere toon.

 Figuur 18     

analoge waarde van het signaal en ken er een spanningsgebiedje met bijbehorende 

De vervorming is te verkleinen door de samplefrequentie te verhogen en door meer bits te gebruiken bij de 

bits informatie uitgewisseld. 

Er worden 200 x 6 x 8 = 9600 bits verstuurd. De benodigde tijd daarvoor is 9.600 / 64.000 = 0,15 seconde. 

een harmonische trilling uitvoert, noemen we het geluid een zuivere toon. 
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b Een zuivere toon heeft slechts één frequentie en een sinusvormig oscillogram, een samengestelde toon 

bestaat uit trillingen (met sinusvormige oscillogrammen) met verschillende frequenties door elkaar heen. 

c Bij een massa-veersysteem hangt de frequentie af van de massa en de veerconstante. 

d De toonhoogte van een snaar wordt bepaald door de dikte van de snaar, de lengte en de spankracht van de 

snaar. 

e De toonhoogte van een blaasinstrument wordt bepaald door de lengte van de luchtkolom en de temperatuur 

van de lucht in de kolom. 

f Er treedt resonantie op als de opgelegde frequentie gelijk is aan een eigenfrequentie van een voorwerp, het 

gaat dan meetrillen. 

g De fase is het aantal uitgevoerde trillingen op een bepaald tijdstip 

h De trillingstijd van een massa-veersysteem voldoet aan: ! = 2π9:
; . Daarin is T de trillingstijd, m de massa 

en C de veerconstante. 

i Bij een geluidsgolf worden de trillingen doorgegeven doordat de deeltjes in de stof elkaar achtereenvolgens 

vooruit en achteruit duwen. 

j De golflengte λ is de afstand tussen twee opeenvolgende punten in de golf, waar de uitwijking, en de grootte 

en de richting van de snelheid gelijk zijn. 

k Bij een transversale golf trillen de deeltjes loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf, bij een 

longitudinale golf trillen de deeltjes in dezelfde richting als de voortplantingsrichting van de golf. 

l ∆= = ∆�
o . Hierbij is ∆φ het faseverschil, ∆x de afstand tussen de twee punten en λ de golflengte. 

m De klankkleur van een muziekinstrument wordt bepaald door het aantal boventonen en de amplitudes van die 

boventonen. 

n ⦁ Bij de grondtoon in een snaar zit aan beide uiteinden een knoop en in het midden een buik. 

⦁ Bij de grondtoon in een open buis zit aan beide uiteinden een buik en in het midden een knoop. 

⦁ Bij de grondtoon in een buis die aan één zijde gesloten is, zit aan de gesloten  

 zijde een knoop en aan de open zijde een buik. 

o Bij telecommunicatie wordt gebruik gemaakt van radiogolven. Deze worden door een zendantenne 

uitgezonden en verderop door een ontvangstantenne opgevangen. De radiogolven hebben een golflengte 

tussen 1 cm en 1 km.  

p In een zendantenne zorgt een hoogfrequente wisselstroom voor een elektromagnetische golf vanuit de 

antenne. 

q De draaggolf heeft een unieke frequentie waarop de ontvangstapparatuur kan afstemmen, zodat er geen 

storing is van andere zenders. 

r De lengte van de ontvangstantenne is ongeveer gelijk aan ¼λ tot ½λ. 

s Bij AM (amplitudemodulatie) wordt de amplitude van de draaggolf gemoduleerd met het eigenlijke signaal. Bij 

FM (frequentiemodulatie) wordt de frequentie van de draaggolf gemoduleerd met het eigenlijke signaal. 

t Bij het bemonsteren van een analoog signaal worden op vaste tijdstippen monsters van het signaal genomen. 

Dit gebeurt met een vaste bemonsteringsfrequentie. 

Bij het digitaliseren van het signaal wordt de analoge signaalwaarde van elk monster omgezet in een binaire 

code. Hiertoe wordt de hele spanningsschaal verdeeld in gelijke, genummerde intervallen.  De 

signaalwaarden worden vervolgens naar beneden afgerond op deze intervallen en krijgen zo elk een binaire 

code. 
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a Vul eerst de tabel aan met T
2
, zet gelijk daarbij de massa om in kg.  

 mr (kg) T (s) T
2
 (s

2
) 

zonder schroefas  0,14 0,020 

met schroefas 0 0,30 0,090 

 0,020 0,44 0,19 

 0,040 0,55 0,30 

 0,060 0,65 0,42 

 0,080 0,73 0,53 

Teken daarna de grafiek met T
2
 verticaal en m (in kg) horizontaal. 

 

b De formule voor een massa-veersysteem is: ! = 2π9:
;  � !# = 4π# ∙ :; .  

Dus T
2
 is evenredig met m en de grafiek is rechte lijn door de oorsprong. Daar waar in de grafiek de lijn de 

horizontale as snijdt zou de oorsprong moeten zitten. De lijn snijdt de horizontale as bij -0,015 kg, dus de 

massa van de schroefas is 0,015 kg.  

c Als de lijn door de oorsprong gaat is het verband: !# = 5,5735 ∙ R� .  

Dus 4 ∙ π# ∙ �; = 5,5735 � 3 = 7,1	N/m. 

 

108 Oriëntatie: 

In figuur 115 is de uitgezonden puls te zien als een hoge piek en de terug ontvangen puls als een lage piek. In die 

tijd tussen de twee pieken is het signaal naar de bodem en weer terug geweest en heeft dus twee keer de afstand 

tot de bodem afgelegd.  

Bij het meten moet de echo terug zijn, voordat de volgende puls wordt uitgezonden, anders weet je niet meer welke 

ontvangen puls bij welke uitgezonden puls hoort. Met de ronde knop is de tijdschaal te wijzigen. 

Uitwerking: 

a Naarmate de zeebodem dieper is heeft de geluidspuls meer tijd nodig om heen en terug te gaan. Er geldt 

� = � ∙ ∆�, dus als s groter wordt, dan wordt ∆t ook groter. Als de zeebodem twee keer zo ver weg ligt, dan 

wordt de tijdsduur ∆t ook tweemaal zo groot.  

b Uit figuur 115 kan je aflezen dat er tussen de uitgezonden puls en de ontvangen puls 7,5 cm zit. De knop in de 

figuur geeft aan dat 1 cm overeen komt met 1 ms. De tijd tussen de uitgezonden en ontvangen puls is dus 

∆� = 7,5	ms 

Volgens tabel 15A van Binas is de geluidssnelheid in water van 293 K gelijk aan 1,484·10
3
 m/s. � � = � ∙

∆� = 1,484 ∙ 10 × 7,5 ∙ 10� = 10,13	m.  

Dat is tweemaal de gevraagde afstand. De diepte is dus 5,6 m. 

 Figuur 19 
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c De afstand tussen de uitgezonden pulsen is 9,5 cm, dus de grootste ∆t die mogelijk is, is kleiner dan 9,5 ms. 

� � = � ∙ ∆� = 1,484 ∙ 10 × 9,5 ∙ 10� = 14,1	m, voor de dubbele afstand. De grootste diepte die met de 

huidige instelling is te signaleren is 7,0 m. 

d De tijdsduur tussen twee uitgezonden pulsen moet groter worden gemaakt. Waarschijnlijk kun je volstaan met 

de knop op 10 ms/cm te zetten, als tenminste de afstand tussen de uitgezonden pieken 9,5 hokje blijft. In dat 

geval kun je dieptes meten tot 70 m. 
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a In figuur 116 zie je drie volledige trillingen in 0,010 s. � ! = �,���
 = 0,0033	s en                                         

& = �
1 = �

�,�� = 3,0 ∙ 10#	Hz. 

b Op de foto is golflengte van de springveer ongeveer 4 cm. � & = Y
o = #

�,�� = 50	Hz. Dit komt niet overeen 

met de gemeten frequentie. 

c Het vel trilt in figuur 117 in de verticale richting. Dat is ook de richting van een longitudinale golf in de veer. 

d Voor de golfsnelheid geldt: �� = ℓ ∙ 9;
: = 0,46 × 9 �#"

�,��� = 42,5m s⁄ .  

De golflengte is dan: k = Y
m = �#,�

�� = 0,142	m. 

Voor een staande longitudinale golf in een gesloten buis (één kant gesloten en één kant open) geldt:           

ℓ = )2� − 1* ∙ �� k waarbij ℓ nu de lengte van de luchtkolom is. 

0,46 = )2� − 1* × �
� × 0,142 � � = �

# × .�∙�,�<�,��# + 12 = 7.  

Dit komt overeen met de 6e boventoon. 
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a Twee trillingen zijn 6,5 hokje, dus ! = �
# × 6,5 × 0,5 = 1,6	ms �  

& = �
1 = �

�,���< = 615	Hz = 0,62	kHz. 

b De amplitude van het geluid in Q is kleiner dan van het geluid in P. Dus moet het kanaal van de microfoon in 

Q een grotere gevoeligheid hebben om een even hoog scoopbeeld te geven. 

c Het verschil tussen de toppen van de trillingen bedraagt 0,8 hokje. Eén trilling komt overeen met 6,5 / 2 = 3,25 

hokje. Dus voor het gereduceerd faseverschil geldt: ∆= = ∆�
o = �,"

,#� = ¼.  

Op de tekening van figuur 118 zijn P en Q ongeveer 1¼ golflengte van elkaar verwijderd. Dus is de 

gereduceerde fase gelijk aan ¼. In figuur 118 is de gereduceerde fase van P ¼
e
 groter. Dus het beeld van de 

microfoon in P moet ¼
e
 trilling vóór lopen. Dus de microfoon in P is aangesloten op kanaal 1 (bedenk dat 

horizontaal de tijd uitstaat in figuur 119 en kanaal 1 telkens iets eerder een top laat zien dan kanaal 2). 

d Uit figuur 120 is af te lezen dat het gereduceerde faseverschil gelijk is aan 0 bij 440 Hz en 660 Hz. Bij deze 

frequenties komt de afstand van 1,19 m tussen P en Q overeen met een geheel aantal golflengtes. Dus bij 

660 – 440 = 220 Hz komt dit overeen met 1 golflengte. Er geldt dus:                                                                  

� = k ∙ & = 1,19 × 220 = 2,62 ⋅ 10# 	m/s. 

 


