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Golven

Voorkennis
Deze reader is het vervolg op de readers:
• “Trillingen” van de vierde klas: link naar reader 1)
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Golven
Een golf ontstaat als een trilling met een kleine vertraging wordt doorgegeven aan een
naburig punt. Elk punt voert dus dezelfde trilling uit, alleen met een kleine vertraging ten
opzichte van het voorgaande punt. Dit verschijnsel kan zowel eendimensionaal
tweedimensionaal, als driedimensionaal optreden. We zullen het eendimensionale
geval het meeste tegenkomen. Een voorbeeld van een eendimensionale golf is een golf
in een koord.

Het voorste punt van de golf wordt de kop van de golf genoemd en verplaatst zich met
een constante snelheid v. De snelheid van de kop van de golf wordt de golfsnelheid
genoemd. Zie bovenstaande rechter afbeelding.
Bedenk dat de golf zich met een constante snelheid horizontaal verplaatst en dat elk
punt van het touw alleen een verticale beweging uitvoert. Dit is vergelijkbaar met een
wave in een stadion. De wave gaat met een constante snelheid het stadion rond, maar
de individuele supporters zullen alleen omhoog en omlaag bewegen. Ze rennen niet het
stadion rond! Er is bij golven dus sprake van twee snelheden, namelijk de constante
golfsnelheid v en de niet constante snelheid waarmee het punt beweegt.
Een en ander is ook weergegeven in de applet onder onderstaande link:
link naar applet 1).
Het filmpje in onderstaande link laat een wave in een stadium zien:
link naar filmpje 2).
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De lengte van één periode van de golf wordt de golflengte λ genoemd (zie
bovenstaande afbeelding).
Voor de kop van de golf geldt:
s= v·t
∗s=λ
∗t=T
⇒ λ= v·T

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s.

Een en ander wordt ook nog eens uitgelegd in het filmpje onder onderstaande link:
link naar filmpje 1).
In de natuur komen vele soorten golven voor die echter in twee categorieën te verdelen
zijn, namelijk transversale golven en longitudinale golven.
Transversale golven zijn golven waarbij de golfsnelheid van de golf loodrecht op de
uitwijking van de zich verplaatsende trilling staat. Het voorgaande voorbeeld van een
golf in een koord is een voorbeeld van een transversale golf.
Longitudinale golven zijn golven waarbij de golfsnelheid van de golf in dezelfde richting
staat als de uitwijking van de zich verplaatsende trilling. Een geluidsgolf is een bekend
voorbeeld van een longitudinale golf.
In de applets onder onderstaande links kun je een transversale respectievelijk een
longitudinale golf zien.
link naar applet (transversale golf) 2)
link naar applet (longitudinale golf) 3)
Een en ander wordt ook nog eens uitgelegd in het filmpje onder onderstaande link:
link naar filmpje 4).

Opgave: Golf in koord
Op tijdstip t = 0 s wordt uiteinde A van een
lang koord in trilling gebracht.
A voert een harmonische trilling uit met een
frequentie van 40,0 Hz en een amplitude van
3,0 cm.
Daardoor ontstaat op t = 75,0 ms
nevenstaand patroon in het koord.
a) Bereken de snelheid waarmee de golf zich door het koord verplaatst.
b) Teken onder elkaar het (u,t)-diagram voor de punten A, B en C voor 0 ≤ t ≤ 75,0 ms.
c) Beredeneer of punt C op het punt staat omhoog of omlaag te bewegen.
d) Teken de stand van het koord op tijdstip t = 87,5 ms.
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Interferentie
Eerst hebben we gekeken naar de eigenschappen van een trilling. Vervolgens hebben
we gekeken naar wat er gebeurt als de trilling zich verplaatst en gezien dat er een golf
ontstaat.
Wat gebeurt er als twee of meer golven door elkaar gaan lopen?
Wat er gebeurt is goed te zien in de
applet onder onderstaande link.
Je kunt de resolutie hoger zetten en
vervolgens de twee puntbronnen
kiezen (eventueel verplaatsen) en
kijken wat er gebeurt.
link naar applet 1)
Een voorbeeld van wat er gebeuren
kan, staat weergegeven in
nevenstaande afbeelding. Het is
duidelijk te zien dat er naast de
cirkels een serie hyperbolen zijn te
herkennen.
De hyperbolen zijn plaatsen waar de
golven van de twee puntbronnen
elkaar voortdurend vrijwel geheel opheffen.
Hoe komt een dergelijk patroon tot stand?
Als twee of meer golven bij elkaar komen, dan zullen deze golven optellen en er
ontstaat een resulterende golf. Dit verschijnsel heet interferentie. Het hangt van het
frequentieverschil en het faseverschil tussen de verschillende golven af of er een
herkenbaar patroon ontstaat.
In de applet onder onderstaande link kun je zien hoe individuele golven optellen:
link naar applet 2).
Ter plekke van de hyperbolen in bovenstaand
voorbeeld heffen de beide golven elkaar
voortdurend op. De op die manier gevormde
lijnen worden knooplijnen genoemd.
Tussen de hyperbolen zie je duidelijk
herkenbare bergen en dalen. Op die plaatsen
versterken de twee golven elkaar dus. Precies
tussen de hyperbolen in ligt dus in feite nog
een serie hyperbolen. Deze hyperbolen
worden gevormd door de plaatsen waar de
twee golven elkaar voortdurend maximaal
versterken. Deze lijnen worden buiklijnen
genoemd.
Zie nevenstaande afbeelding. De buiklijnen
zijn in wit weergegeven en de knooplijnen zijn
in rood weergegeven.
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Antigeluid
Als golven elkaar op kunnen heffen, kunnen we dat verschijnsel dan gebruiken om
ongewenste geluidsgolven te elimineren?
Dat kan! In de duurdere auto’s of koptelefoons bestaat dit systeem al.

Kijk eens naar de filmpjes onder onderstaande links.
link naar filmpje 1 1)
link naar filmpje 2 2)
link naar filmpje 3 3)

Staande golven
Een bekend resultaat van interferentie is, dat onder bepaalde voorwaarden, de
resulterende golf stil staat. Bovenstaand voorbeeld behoort ook tot deze categorie. Je
ziet in de applet dat de knoop- en buiklijnen niet verschuiven. Dus ondanks het feit dat
de golven van de twee bronnen nog steeds met de golfsnelheid door het medium gaan,
staat de resulterende golf stil. Dit type resulterende golf wordt een staande golf
genoemd.
Om een staande golf tot stand te brengen moeten de interfererende golven allemaal
dezelfde frequentie hebben. In de natuur treedt dit met name op bij golven die met
zichzelf interfereren nadat ze aan een obstakel zijn gereflecteerd. Bij snaar- en
blaasinstrumenten treedt dit bijvoorbeeld op. En deze gaan we nu bekijken.
Een en ander wordt ook uitgelegd in het filmpje onder nevenstaande link:
link naar filmpje 4).
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Snaarinstrumenten
Op basis van nevenstaande proef, die in de
klas is gedemonstreerd, is de formule afgeleid
voor de frequenties waarbij in een snaar
staande golven ontstaan. Deze formule geldt
voor elke trilling tussen twee vaste uiteinden.
Vaste uiteinden zijn uiteinden waar de golf
altijd moet eindigen in een knoop.
Staande golven ontstaan doordat de golven die door de snaar heen en weer gaan
elkaar op de plaats van de knopen voortdurend maximaal opheffen en op de plaats van
de buik voortdurend maximaal versterken. Op de plaatsen tussen een knoop en een
buik zijn de verschillende golven niet in fase, maar ook niet in tegenfase. Het
faseverschil ligt op deze plaatsen tussen de twee extremen in.
Hieronder volgt een afleiding van de formule voor staande golven in een snaar met lengte
ℓ die tussen twee vaste uiteinden gespannen is.
ℓ=2·λ ⇒ λ=1·ℓ=
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Je ziet dat de frequenties voor de boventonen steeds bij een veelvoud van de
frequentie voor de grondtoon optreden.
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Blaasinstrumenten
Op basis van de hiernaast afgebeelde proef, die in de klas is
gedemonstreerd, is de formule afgeleid voor de frequenties waarbij in
een luchtkolom staande golven ontstaan. Deze formule geldt voor elke
trilling tussen een open en een vast uiteinde. Vaste uiteinden zijn
uiteinden waar de golf altijd moet eindigen in een knoop. Open uiteinden
zijn uiteinden waar de golf altijd moet eindigen in een buik.
Staande golven ontstaan doordat de golven die door de luchtkolom op en
neer gaan elkaar op de plaats van de knopen voortdurend maximaal
opheffen en op de plaats van de buik voortdurend maximaal versterken.
Op de plaatsen tussen een knoop en een buik zijn de verschillende
golven niet in fase, maar ook niet in tegenfase. Het faseverschil ligt op
deze plaatsen tussen de twee extremen in.
Hieronder volgt een afleiding van de formule voor staande golven in een
luchtkolom met lengte ℓ die aan één kant open en aan de andere kant gesloten is.
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Je ziet dat de frequenties voor de boventonen steeds bij een oneven veelvoud van de
frequentie voor de grondtoon optreden.
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Opgaven
Opgave: Gitaar
Een gitaar heeft 6 snaren. Elke snaar is gespannen tussen de kam op de klankkast en
één van de spanknoppen aan het eind van de hals. Zie onderstaande afbeelding.

De onderste snaar in bovenstaande afbeelding is de E-snaar. Deze wordt zo
gespannen dat hij bij aanslaan een toon voortbrengt met een frequentie van 330 Hz.
Deze toon noemt men de 'E'. Van deze snaar komt dan het gedeelte PQ in trilling (zie
bovenstaande afbeelding). De afstand PQ = 65,0 cm. We nemen steeds aan dat de
snaar uitsluitend in de grondtoon trilt.
a) Bereken de snelheid waarmee de trilling zich in de E-snaar voortplant als deze is
aangeslagen.
Op de hals van de gitaar is een aantal metalen ribbels aangebracht. Zo'n ribbel noemt
men een fret (zie bovenstaande afbeelding). Door de snaar met de vingers tegen een
fret aan te drukken, verkleint men de lengte van het trillende deel van de snaar. De
spankracht in de snaar verandert daarbij niet, zodat de voortplantingssnelheid van de
trillingen ook niet verandert. Door de E-snaar tegen een bepaalde fret aan te drukken,
kan bij het aanslaan tussen de kam en de fret een toon met een frequentie van 494 Hz
verkregen worden.
b) Geef in bovenstaande afbeelding met een pijl de fret aan die bij de toon van 494 Hz
hoort.
Licht de keuze van de fret toe met een berekening.
Men heeft de afstanden tussen de frets zo gekozen dat de bijbehorende snaardelen na
aanslaan de tonen van een 'toonladder' voortbrengen. De frequentie van iedere toon
van deze toonladder kan worden berekend door de frequentie van de eraan
voorafgaande lagere toon met een bepaald constant getal te vermenigvuldigen.
c) Bepaal dit getal met behulp van bovenstaande afbeelding.
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Opgave: Kerkorgel
In onderstaande afbeelding is een kerkorgel afgebeeld.
Nynke en Tessa maken een werkstuk over de natuurkundige aspecten van het orgel.
De organist is bereid hen te helpen.
Hij zegt:

Nynke vraagt de organist
om een willekeurige toon te
laten horen. Ze registreert
het geluid met een
geluidssensor die op de
computer is aangesloten.
Zie nevenstaande
afbeelding.
a) Bepaal de frequentie
van deze toon.
Het valt hen op dat het
beeld niet sinusvormig is.
Nynke zegt: ”Volgens mij
komt dat door de
boventonen.”
Tessa zegt: ”Ik denk dat het orgel niet goed gestemd is.”
b) Leg uit wie van hen gelijk heeft.

Golven
R.H.M. Willems

10/11

HAVO

De organist speelt een lage A; dat is een
toon met een frequentie van 220 Hz.
Tessa meet dat de orgelpijp die deze toon
als grondtoon produceert 38,7 cm lang is.
Ze constateert dat de orgelpijp aan de
bovenkant gesloten is.
c) Bereken met deze gegevens de
geluidssnelheid in lucht.
In nevenstaande afbeelding is een gesloten
orgelpijp getekend. Daarnaast zijn op
dezelfde schaal drie open pijpen A, B en C
getekend.
d) Leg uit welke van de drie open pijpen
A, B of C dezelfde grondtoon heeft als
de gesloten pijp.
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