
 

Antwoorden les 1 - Wat is Geluid? 

 
1. Waarom is er buiten de dampkring van onze planeet, in de ruimte dus, geen enkel geluid 
waarneembaar? 
 
Buiten de dampkring zijn geen luchtmoleculen om de energie te verplaatsen. 
 
2. Welk van de onderstaande beweringen is waar? Een geluidsgolf: 

a) is een transversale golf. 
b) kan zich niet voortplanten door massieve materialen zoals beton. 
c) verplaatst energie maar geen materie. 

 
3. Wat is de snelheid van geluid reizend door het medium lucht? 
 
340 meter per seconde (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid) 
 
4. Dit is een grafische weergave van een golfvorm. Wat geeft deze tekening weer? 

 
a) hoe de golfvorm op- en neer door de lucht reist. 
b) de veranderingen in de luchtdruk. 
c) het schommelen van de toonhoogte van de golfvorm. 

 
5. Stel dat bovenstaande golfbeweging zich in 1 seconde zou voltrekken. Hoeveel Hertz zou 
de toonhoogte dan bedragen? 
 
2,5 Hz 
 
6. Binnen welk frequentiebereik fungeert het menselijk gehoor? 

a) van 1 Hz tot 100 kHz. 
b) van 20 Hz tot 20 kHz. 
c) van 30 Hz tot 40 kHz. 

 
7. Hoe noemen we geluid dat hoger klinkt dan het menselijk gehoor kan waarnemen? 

a) ultra geluid 
b) subsonisch geluid. 
c) infra geluid. 

 
8. De snelheid van een geluidsgolf is voor alle frequenties (toonhoogtes) gelijk. 
Juist of onjuist? 
 
Juist 



 

 
 
9. De toonhoogte van een stemvork is 440 Hertz, oftewel 440 trillingen per seconde. 
Hoeveel Hertz is een toon die 1 octaaf lager klinkt? 
 
De helft, dus 220 Hz 
 
10. Wat houdt de “amplitude” van een geluidsgolf in? 
 
Hoe heftig de uitslag van de luchtmoleculen zijn: dat geeft het volume van het geluid weer. 
 
11. Geen enkele plek op aarde is totaal stil. Hoeveel dB “ambient noise” (achtergrond 
geluid) is er ongeveer in een professionele, stille opnamestudio nog aanwezig? 
 
Die ligt rond de 35 – 40 dB SPL. 
 
12. Wat is 0 decibel? 

a) totale stilte. 
b) de volumedrempel van het menselijk gehoor. 
c) hier is geen antwoord op te geven aangezien niet vermeld wordt naar welke 

referentie de decibel verwijst. 
 
13. Wat is de golflengte van een geluid met een frequentie van 100 Hz? En van 5000 Hz? 
 
340 : 100 = 3,4 meter 
340 : 5000 = 0,068 = 6,8 cm 
 
14. Op 1 meter afstand van een geluidsbron wordt 70 dB SPL gemeten. Wat is de nieuwe 
meetwaarde als een tweede, identieke geluidsbron op dezelfde afstand van dit meetpunt 
actief wordt? 
 
70 + 70 = 73 dB SPL 
 
 
 
 
 
 
 
15. De klankkleur van een instrument wordt bepaald door zijn boventonen reeks. Als de 
grondtoon van een gespeelde toon 200 Hz zou bedragen, welke zijn dan de frequenties van 
de eerste 5 boventonen? 
 
Veelvouden van de grondtoon, dus: 400Hz – 600Hz – 800Hz – 1kHz – 1,2kHz etc. 
 



 

16. Bij deze afbeelding staat de onderste golfvorm ….. graden “uit fase” ten opzichte van de 
bovenste golfvorm. 

 
a) 90 graden 
b) 180 graden 
c) 270 graden 

 
17. Beschrijf een praktijksituatie, waarin "fase" een belangrijke rol speelt. 
 
Wanneer je bijvoorbeeld een kick vetter wil maken, kun je diverse kick samples op elkaar 
stapelen. Het is dan belangrijk dat deze in fase staan t.o.v. elkaar. Is dat niet het geval, dan 
kunnen de signalen elkaar uitdoven (verzwakken) en klinkt het juist dunner (!). 


