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Proefjeskoffer: geluid 
 

 

 

Geluid is een hoorbare trilling, hoe sneller de trilling hoe hoger de toon 

Geluid plant zich voort  

Resonantie:  

Bij resonantie treedt een grote versterking van de trilling op, waardoor het object veel 

harder gaat trillen dan men zou verwachten op grond van de sterkte van de aanstoting 

Bij een resonantie treedt er periodiek energie uitwisseling op. 

Trilling:  

Ontstaat door het verstoren van een evenwicht 

Een golf is de voortplanting van een trilling 

Staande golven 

Trilling + trilling is niets, 

De golflengte: de afgelegde weg van de golf tussen 2 pieken. 

Frequentie is het aantal trillingen per seconde 
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1. de zingende buis 

 

  
 

materiaal 

een geribbelde buigzame darm van ongeveer 1 m 

handeling 

neem de buis onderaan vast en zwaai ze rond 

a) doe dit zwaaien om beurten langzaam en vlug 

b) hou je hand op de opening onderaan terwijl je ze rond zwaait 

wat gebeurt er 

a) je hoort lage en hoge tonen  

b) je hoort niets meer 

waarom 

Door de ronddraaiende beweging krijg je ‘snelle lucht’ in het bovenste deel van de 

buis en ontstaat daar een lagere luchtdruk. Zo komt er luchtstroming in de buis ( van 

hoog naar lage druk)  

Bij het verplaatsen botst de lucht tegen de ribbels van de darm en er ontstaan 

luchttrillingen. 

hoe sneller de trilling hoe hoger de toon 

Als je je hand op de opening houdt kan de lucht niet door de buis stromen en zijn er 

bijgevolg ook geen luchttrillingen. 

Merk op dat de ribbels geen spiraal mogen vormen. 

2. het zingende glas 

 

 

 

 

materiaal 

hiervoor gebruik je best een wijd glas, met een dunne wand  
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handeling 

a) glijd met een (natte, ruwe ) vinger over de bovenrand van het glas en maak zo 

enkele rondjes. 

b) Vul het glas halfvol en glijd terug met de vinger over de rand  

c) leg een klein stukje hout (lucifertje) in het glas halfvol met water en glijd terug met 

de vinger over de rand 

 

wat gebeurt er 

a) er ontstaat een eentonig geluid 

b) er ontstaat terug geluid : én je merkt beweging in het glas 

de toonhoogte verschilt naargelang de dikte van het glas en de hoeveelheid water in 

het glas 

c) er ontstaat terug geluid , je merkt beweging, maar het vlottend houtje blijft ter 

plaatse  

waarom 

a) en b) door het wrijven met een ruwe vinger over de rand van het glas ontstaat een 

trilling in het glas. Hoe fijner het glas, hoe meer trillingen, hoe hoger de toon. 

Door je vinger eerst af te spoelen met zuiver water wordt de vinger minder vettig 

en dus ruwer, wat betere trillingen tot gevolg heeft 

b) het lijkt of het water in het glas ronddraait maar door proef c) uit te voeren zien we 

dat het houtje ter plaatse blijft. Er ontstaan trillingen (op en neergaande golven) 

maar het water draait niet rond, dit zijn staande golven in het glas. 

 

3. nog een buis ( gaas verwarmen ) 

   
 

materiaal 

een plastieken buis (ruim 1 m lang), een recht verbindingsstuk, een metalen stukje 

gaas. 

de buis verdelen in 4 gelijke delen en ¼ deel afzagen.  

Het metalen gaasje wordt over een uiteinde van de korte buis gespannen 

Met een verbindingsstuk (zie koffer) wordt het korte deel (met gaas) aan het langere 

stuk gehecht. 

handeling 

haal de 2 delen van de buis weer uit elkaar 

verwarm het metalen gaas dat over  het uiteinde van de korte buis zit ( met een 

bunzenbrander ) tot het gaas gloeit. 
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Schuif de beide delen weer in elkaar 

a) hou de buis verticaal vast, het kortste deel onderaan 

b) hou ook eens de buis horizontaal 

wat gebeurt er 

er komt geluid uit de buis als je ze verticaal houdt, niet als ze horizontaal is. 

waarom 

Door het hete gaas wordt de lucht in de buis verwarmd, warme lucht stijgt.in de buis.  

De warme lucht botst tegen de bovenliggende koude luchtlaag en die daardoor ook 

warmer wordt en weer botst tegen de bovenliggende koude luchtlaag, en zo verder …. 

Zo ontstaan trillingen ( = geluid) in de luchtlagen in de buis. 

Als je de buis horizontaal houdt kan de lucht niet opstijgen, dan ontstaat geen botsing 

of trilling en dus geen geluid. 

4. geluid plant zich voort 

 

 

 

 

materiaal 

 een buigzame plastieken darm met aan het uiteinde 2 trechters. 

 Duid het midden aan op de darm 

handeling 

dit doe je best met 2: 

- iemand(1) houdt de darm bij de uiteinden vast en zet de trechters tegen zijn oren. 

- een tweede(2) persoon tikt op de darm precies in het midden 

wat gebeurt er 

hoort (1) ‘de tik’ tegen de darm ? 

- terwijl (1) de ogen sluit geeft persoon (2) een tik op de darm maar afwisselend eens 

in het midden, eens meer links, eens meer rechts… 

- kan persoon (2) precies aanduiden of de darm in ’t midden, of rechts of links is 

aangetikt?  

waarom 

Ja, dat lukt. 

de tik in de darm doet de lucht in de darm trillen, die trilling wordt doorgegeven. 

Geluid heeft dus tijd nodig om zich te verplaatsen. Normaal zou het oor, dichts bij de 

bron van de trilling het geluid het eerst (en best) horen. 

 

Geluid plant zich in lucht voort met een snelheid van 340 meter per seconde. 
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(in vaste stoffen plant geluid zich sneller voort) 

5. schommelende beentjes 

 

 

 

 

materiaal 

- een kader ( vierkant of rechthoek ) dat rechtop kan staan.  

- 2 identieke plankjes (zelfde afmeting, zelfde gewicht) : boor er bovenaan twee 

gaatjes in  

- rijg de plankjes aan een touw 

- span dat touw in het kader .en zorg ervoor dat de ruimte tussen de plankjes in 

het kader goed is verdeeld 

(indien je geen kader hebt kan je het touw ook spannen tussen 2 

stoelleuningen)  

Handeling 

a) Geef één plankje een tik zodat het begint te schommelen  

b) probeer het ook eens met 2 voorwerpen aan een draad geregen die verschillen in 

grootte 

wat gebeurt er 

Na een tijdje begint ook het 2
de

 plankje, eerst weinig, dan harder, te schommelen en 

valt het eerste plankje stil.  

Een beetje later begint het eerste plankje weer te schommelen en valt het 2
de

 plankje 

stil ( enz…) 

b) dit lukt niet als we 2 verschillende voorwerpen aan de draad hangen 

 

waarom 

als het eerste plankje beweegt, gaat de trilling van het eerste plankje via de gespannen 

draad over naar het 2
de

 plankje.  

De trilling wordt via de draad met dezelfde energie doorgegeven op voorwaarde dat de 

2 voorwerpen dezelfde eigenfrequentie hebben.(dit verschijnsel noemt resonantie). 

Moest er geen energie verloren gaan door de wrijving met de draad en de lucht dan 

zouden de plankjes altijd blijven schommelen  

Elk voorwerp heeft een eigenfrequentie: als het volledig vrij kan trillen, zal het altijd 

geneigd zijn met deze frequentie te trillen. 
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6. de wasdraad 

 

  
 

materiaal 

 een lange draad, gespannen (tussen 2 bomen  bv.) 

 een (zak)doek 

handeling 

neem,met het doekje, de draad stevig vast tussen duim en wijsvinger en wrijf op die 

manier over de draad van begin tot einde. 

Laat iemand anders, van op een afstand, de draad observeren 

wat gebeurt er 

de draad trilt, hij draait (golft), er zit een bepaald patroon in….zowel voor als achter de 

handgreep 

waarom 

door over de draad te glijden ontstaan ( meerdere ) trillingen op de draad. 

Zo’n trilling golft voort en kaatst terug op het punt (muur, boom)waar de koord is 

vastgemaakt.  Zo ontstaat een trilling in tegenovergestelde zin. Bij zijn terugkeer voegt 

deze zich bij de nieuwe trilling die, door het verder glijden van de vingers over de 

draad, weer is ontstaan. Dit samenstellen / botsen veroorzaakt een stilstand van de 

trilling. (= een staande golf). Die stilstand noemen we een knoop. 

Er zijn verschillende knopen te zien op de lange draad. De plaats waar de trilling, 

tussen 2 knopen,  op zijn grootst is, noemt men de buik. 

Het einde van de draad is altijd een knoop. De afstand tussen het einde van de draad en 

de greep van de vingers verschuift voortdurend, zo ook de afstand tussen 2 knopen. 

 

7. het muzikale fluitje 

 

  
 



 

 de proefjeskoffer: geluid 7 
 

materiaal 

 een zoemertje ( maakt een eentonig geluid/ vaste toon) 

handeling 

maak met de zoemer, met zijn eentonig geluid, een horizontale cirkelvormige 

beweging  

het zoemertje is dus afwisselend dichter en verder van u verwijderd 

wat gebeurt er 

je hoort nu verandering van toon 

een hogere toon ( als de zoemer dichterbij komt) en lagere toon ( als de zoemer verder 

weggaat)  

waarom 

de zoemer trilt en er ontstaat een eentonig geluid 

als de zoemer, door het ronddraaien, dichterbij het oor komt, is de frequentie van de 

aankomende trilling hoger en ontstaat een hogere toon. 

Omgekeerd, als de zoemer van je oor weggaat wordt de frequentie steeds kleiner en 

wordt de toon lager. 

 

 

Het klassieke Doppler effect: 

 

De geluidsbron beweegt naar links. De 

waarnemer links hoort een hogere toon, de 

waarnemer rechts een lagere toon. 
 

 

 

8. de zingende staaf 

 

  
 

materiaal 

een lange metalen (volle) staaf ( ongeveer 1 m.) 

hars (van een boom/ of talkpoeder) 

handeling 

Wrijf de staaf in met hars 

a) neem de staaf in het midden met 1 hand vast en hou ze verticaal. 

Glijd vlug, met 2 vingers van de andere hand, langs de staaf naar beneden. 
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b) hou de staaf ook eens vast op ¼ van de bovenkant  en glijd langs de staaf naar 

beneden 

wat gebeurt er 

er ontstaat een hoorbare trilling, de trilling is ook te voelen in de staaf. 

Bij a is de trilling beter te horen 

 

waarom 

door het wrijven ( droge vingers, droge staaf) ontstaat een trilling. 

Het aantal trillingen ( of frequentie) is eigen aan de staaf 

Door eigenfrequentie wordt de trilling versterkt  

 

9. de luidspreker 

 

  
 

materiaal 

een luidspreker, een transformator (die wisselstroom levert), elektrische stroom 

handeling  

in de luidspreker zit altijd : 

- een (permanente) magneet.,  

- een gespannen membraan: dun doek of papier, 

- dit membraan is ook vastgemaakt aan de kern van de spoel 

- een spoel met koperdraad (verbonden met elektrische draad ). 

Verbind de luidspreker met het elektriciteitsnet. 

wat gebeurt er 

je hoort een eentonig geluid 

waarom 

Door wisselstroom te gebruiken wordt de spoel (wisselend) een elektromagneet:  de 

elektromagneet wordt dan aangetrokken / niet aangetrokken.. Door het aantrekken 

beweegt het membraan.. Zo ontstaat een trilling / geluid.  Bij wisselstroom van 50 

Hertz is dit een trage trilling, dus een lage toon. 
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10. de sprekende duim  

 

  
 

materiaal 

een ballon ( of een trommel ) , een geribbelde plastiek strook (of snelbinder gebruikt 

voor elektriciteitsdraden) 

handeling 

 a) - met de duimnagel wrijf je over de ribbels van de ballon, tot einde strook.  

b) - blaas de ballon op (of neem de trommel ) 

hou met één hand het uiteinde van de geribbelde strook vast op de ballon, die je 

onder je arm knelt,  (of hou de geribbelde strook op het vel van de trommel ) 

- met de duimnagel wrijf je nu over de ribbels van de ballon, tot einde strook. 

 

wat gebeurt er 

a) door het wrijven over de ribbels ontstaat een trilling, een geluid 

b) het geluid wordt luider 

waarom 

de ribbels doen de lucht trillen. 

de ballon of de  trommel versterkt die trilling :  de ballon /de trommel  zijn 

luidsprekers /versterkers 

 

 

 

11. de radio 

 

(zie koffer elektriciteit: muziek voor niets ) 


