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Voorkennis
Deze reader is het vervolg op de readers:
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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.
Als het uiteinde A van een strak gespannen koord in trilling wordt gebracht, zal dit uiteinde
de trilling doorgeven aan het naburige stuk koord omdat het daaraan vast zit, waardoor op
den duur het hele koord in trilling komt. Zie onderstaande linker afbeelding.

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).
Fase
Het punt van het koord met de grootste fase, is dat punt dat het langst in trilling is……dus
punt A.
De kop van de golf heeft dus de kleinste fase. Alle punten tussen de kop van de golf en
punt A hebben een in de richting van A toenemende fase.
t

φ = T + φ0

De fase van punt A is te berekenen met:

De fase van alle overige punten is te berekenen met: φ = φA − Δφ = φA −
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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) Bereken de fase van de punten A, B en C.
d) Beredeneer of punt C op het punt staat omhoog of omlaag te bewegen.
e) Teken de stand van het koord op tijdstip t = 87,5 ms.

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).
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Ter plekke van de hyperbolen in bovenstaand
voorbeeld is het gereduceerde faseverschil
tussen de golven voortdurend ½ zodat de beide
golven elkaar op die plekken voortdurend
opheffen. 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. Het
gereduceerde faseverschil is dan dus
voortdurend 0. Deze lijnen worden buiklijnen
genoemd.
Zie bovenstaande afbeelding. De buiklijnen zijn
in wit weergegeven en de knooplijnen zijn in
rood weergegeven.
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)
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Opgave: Interferentie van twee puntbronnen
Twee puntbronnen (blauw en rood) zenden een golf met dezelfde golflengte en een vaste
faserelatie uit. De golven van deze twee puntbronnen zullen interfereren en er zal een
interferentiepatroon ontstaan.
De doorgetrokken lijnen representeren punten met een gereduceerde fase van 0 en de
gestippelde lijnen representeren punten met een gereduceerde fase van ½.
Teken in onderstaande afbeelding de buiklijnen van dit interferentiepatroon.
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Opgave: Antigeluid
In een kantoorruimte staat een bureau tegenover een wand. Aan de andere kant van de
wand staat een apparaat dat een toon met een frequentie van 500 Hz voortbrengt.
De werknemer klaagt bij zijn baas over geluidshinder. De baas is een fan van hightechoplossingen en wil het probleem aanpakken met antigeluid.
In nevenstaande afbeelding staat de
situatie schematisch weergegeven.
Het apparaat (geluidsbron A) staat op
1,50 m afstand van de scheidingswand.
De werknemer W zit op een afstand
van 0,75 m van de muur. De werkgever
heeft in de betreffende kamer slechts
de mogelijkheid om de luidspreker voor
het antigeluid (luidspreker B) op een
afstand tussen de 0,80 m en de 2,00 m
rechts van de werknemer te plaatsen.
Vertragingen in het systeem worden
verwaarloosd, zodat je aan mag nemen dat beide geluidsbronnen de toon in fase
voortbrengen. Beide geluidsbronnen brengen de toon met dezelfde sterkte voort.
Neem voorts aan dat de scheidingswand van een materiaal is dat de geluidsgolf
ongehinderd laat passeren.
a) Bereken op welke afstanden X de luidspreker B kan staan zodat de werknemer op zijn
werkplek zo min mogelijk last heeft van de toon.
Bij a) heb je meerdere waarden voor X gevonden.
b) Leg uit welke waarde de beste keuze is.
Bovenstaande situatie is enorm vereenvoudigd. Reële toepassingen van antigeluid vergen
heel wat meer techniek.

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 ook op. En deze gaan we nu bekijken.
Een en ander wordt ook uitgelegd in het filmpje onder nevenstaande link:
link naar filmpje 1).
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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=

1

2ℓ

ℓ=1·λ ⇒ λ=1·ℓ=

2ℓ

3

2
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1
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ℓ=2·λ ⇒ λ=2·ℓ=

⇒ f=

2

2

ℓ=2·λ ⇒ λ=3·ℓ=

Invullen in λ = v · T =
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3

4
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met n = 1, 2, 3..

v
f

v
v
v
=
=n·� �
λ �2ℓ�
2ℓ
n

met n = 1,2,3 … buiken

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.

ℓ=
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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: Staande golven in een klarinet
Een klarinet is een houten blaasinstrument. Zie onderstaande afbeelding.

Aan het mondstuk van de klarinet zit een zogeheten riet (zie
nevenstaande afbeelding). Bij het aanblazen van de klarinet gaat dit
riet trillen. Deze trilling brengt de luchtkolom in het middenstuk van de
klarinet in een staande golfbeweging. In de klarinet zitten gaten. Door
één of meer van deze gaten te sluiten, kunnen verschillende tonen
worden gemaakt. Zo’n toon is geen zuivere harmonische trilling, maar
een samenstelling van meerdere harmonische trillingen: een trilling
met de grondfrequentie en trillingen met veelvouden van deze
grondfrequentie. Als alle gaten gesloten zijn, produceert de klarinet
zijn laagste toon. Bij het open uiteinde (de beker) van de klarinet plaatst men een
microfoon.
In onderstaande afbeelding is het uitgangssignaal van de microfoon weergegeven als
functie van de tijd bij de laagste toon van de klarinet. Bij deze meting was de
temperatuur van de lucht in de klarinet 20 °C.

a) Bepaal de grondfrequentie van de laagste toon van de klarinet.
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De eerste boventoon van de laagste toon kan gemaakt worden door een bepaald gat te
openen. Onderstaande afbeelding toont het uitgangssignaal van de microfoon bij deze
boventoon.

b) Leg uit of de kant van het riet opgevat kan worden als een gesloten of een open
uiteinde.
Op een andere dag worden dezelfde metingen herhaald. Nu blijkt dat de frequentie van
de eerste boventoon van de klarinet 3 Hz lager is dan de frequentie die hoort bij
bovenstaande afbeelding.
c) Laat met behulp van een berekening zien of het verschil van 3 Hz het gevolg zou
kunnen zijn van een eventueel temperatuurverschil tussen beide dagen.
Als een orkest zich gereed maakt voor een optrede worden de instrumenten eerst
gestemd. De dirigent laat daartoe twee klarinetten tegelijk dezelfde toon spelen.
d) Leg uit waaraan de dirigent kan horen of de twee klarinetten stemmen.
De dirigent laat zijn orkest ook altijd eerst even “inblazen” voordat hij gaat stemmen.
e) Leg uit waarom de dirigent dit moet doen.
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Opgave: Staande golven in mondharmonica
Een mondharmonica is een blaasinstrument zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding. In deze
opgave gaan we eens kijken naar het inwendige
van een mondharmonica zodat we een idee
krijgen hoe dit instrument zijn klank produceert.
In het tweede deel van nevenstaande afbeelding
is het binnenwerk van de mondharmonica te zien.
Deze mondharmonica heeft tien gaatjes. Onder
elk gaatje zit een duo van metalen lipjes (voor en
achter).
Als een speler lucht door een gaatje blaast,
ontstaat in de lipjes onder dat gaatje een staande
golf. De lipjes trillen dan in de grondtoon. De lipjes
onder de gaatjes A en B zijn even dik en even
breed. Zowel de gaatjes als de lipjes zijn met rode
punten gemarkeerd in nevenstaande afbeelding.
Met behulp van een microfoon en een computer
zijn twee opnames gemaakt van het geluid, één bij
het blazen in gat A en één bij het blazen in gat B.
In onderstaande afbeeldingen zie je het resultaat
van de opnames. Elke opname duurde 20 ms.

a) Leg uit welke van deze grafieken (bovenste of onderste) correspondeert met gat A.
b) Bepaal welke toon in de onderste grafiek weergegeven is.
Gebruik tabel 15C van BiNaS.
Geef je antwoord met een letter en een cijfer zoals dat voorkomt in tabel 15C.
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Een lipje is een dun koperen stripje dat aan één
kant is vastgemaakt. Het andere uiteinde kan vrij
trillen. Een zijaanzicht van een lipje zie je in
nevenstaande afbeelding. Als het lipje in de
grondtoon trilt, ontstaat een toon van 392 Hz.
c) Bereken de voortplantingssnelheid van de
golven in het lipje.
Naast de grondtoon gaat het lipje (zeker bij hard
blazen) ook trillen in de eerste boventoon.
d) Teken de staande golf als het lipje trilt in de
eerste boventoon.
Geef daarin duidelijk de plaatsen aan van de
buiken en de knopen.

Opgave: Kõauau fluit
In nevenstaande afbeelding is een zogenaamde kõauau
fluit weergegeven. Dit is traditioneel muziekinstrument
van de Maori. Het is een speciale fluit met twee gesloten
uiteinden en slechts drie gaten. We gaan uit van een
kamertemperatuur van 20 °C.
Het middelste gat wordt gebruikt om de fluit aan te
blazen. De andere twee gaten kunnen met een vinger afgesloten worden.
Daniël en Jonathan gaan onderzoeken hoe de toonvorming in de fluit plaatsvindt.
Op de fluit kun je twee tonen spelen met één gat gesloten: toon I en toon II. In
onderstaande figuren a en b zijn de twee mogelijkheden om een toon te spelen met één
gat gesloten schematisch weergegeven.
Een wit bolletje betekent een geopend gat en een zwart bolletje een gat dat is gesloten
met een vinger. De fluit wordt aangeblazen door het middelste gat, dat is aangegeven
met grijs.

Volgens het model van de staande golven ontstaat er bij het uiteinde aan de kant van
het gesloten gat een knoop (K) en ergens in de buurt van het open gat een buik (B). De
plaats van de knoop bij toon I en toon II is weergegeven met een letter K. In beide
gevallen is sprake van de grondtoon.
De lengte van de afbeelding van de fluit in bovenstaande figuren is precies de helft van
de werkelijke lengte. De frequentie van toon I is 6,0∙102 Hz.
Golven
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a) Voer de volgende opdrachten uit:
• Geef in bovenstaande afbeelding met een letter B de plaats van de buik bij
toon I aan. Licht je antwoord toe met een berekening.
• Leg uit of de frequentie van toon II hoger of lager is dan de frequentie van
toon I.

Daniël blaast de fluit aan door het middelste gat, met beide andere gaten open.
Jonathan ontdekt dat de toon die daardoor ontstaat veel hoger is dan toon I en II.
In onderstaande afbeelding is de fluit in deze situatie schematisch weergegeven.

b) Geef in bovenstaande afbeelding een mogelijkheid van de ligging van de knopen (K)
en buiken (B) aan, in het gebied tussen de stippellijnen.
Ga daarbij uit van het model van de staande golf. Een berekening is niet nodig.
Daniël en Jonathan hebben al een tijdje op de fluit geblazen, waardoor de lucht in de
fluit een hogere temperatuur heeft gekregen.
c) Leg uit hoe de toonhoogte verandert als de temperatuur van de lucht in de fluit
toeneemt. Neem aan dat de golflengte niet verandert.
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Dopplereffect
Het dopplereffect is het welbekende effect dat, als geluidsbron en waarnemer ten
opzichte van elkaar bewegen, de waargenomen frequentie kan veranderen ten opzichte
van de uitgezonden frequentie.
In het filmpje onder onderstaande link wordt het doppler effect onderzocht:
link naar filmpje 1).
Om in te zien hoe dit verschijnsel tot stand komt bekijken we eerst de situatie dat de
waarnemer stil staat en de bron naar de waarnemer toe beweegt.
Bij alle onderstaande voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat de beweging plaatsvindt
op de verbindingslijn tussen bron en waarnemer, met andere woorden bron en
waarnemer bewegen recht naar elkaar toe of recht van elkaar vandaan.
Bron beweegt ten opzichte van stilstaande waarnemer
In onderstaande afbeelding is de bron aangeduid met b en de waarnemer met w. In de
linker afbeelding staat de bron stil. De geluidsgolven verspreiden zich met de
geluidssnelheid in alle richtingen. Zoals verwacht vormen de golffronten concentrische
cirkels (in 2D). In de rechter afbeelding beweegt de bron met snelheid vb naar rechts.
De golffronten vormen niet langer concentrische cirkels. Elk golffront is een cirkel met
als middelpunt de plaats van de bron op het moment dat het golffront uitgezonden werd.
Dit is in de rechter afbeelding door middel van de verschillende kleuren weergegeven.

Zoals in de rechter afbeelding is te zien is de golflengte (λw), zoals de waarnemer deze
waarneemt, korter dan dat de golflengte (λb) zou zijn geweest als de bron stil had
gestaan.
In het algemeen geldt: λw = λb – s.
s is de afstand die de bron aflegt gedurende één trillingstijd.
Een en ander is ook te zien in het applet onder nevenstaande link: link naar applet 2).
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Wat is het gevolg voor de waargenomen frequentie (fw)?
fw =

v
λw

∗ λw = λb − s

∗ λb = v · T

∗ s = vb · t = vb · T

⇒ λw = v · T − vb · T
⇒ λw = (v − vb ) · T

v
v
1
=
·
(v − vb ) · T (v − vb ) T
v
⇒ fw =
·f
(v − vb ) b

⇒ fw =

Als je dit gesnapt hebt, is het eenvoudig om aan te tonen dat, als de bron
van de waarnemer vandaan beweegt, bovenstaande formule verandert in:
fw =

v
·f
(v + vb ) b

In nevenstaande afbeelding is de frequentie,
zoals een waarnemer die waarneemt,
weergegeven als functie van de plaats.
Je ziet dat de waargenomen frequentie
hoger is dan de frequentie van de bron als
de geluidsbron de waarnemer nadert en
lager is dan de frequentie van de bron als
deze bron zich verwijdert van de
waarnemer.
Alleen op het moment dat de bron de waarnemer passeert is er geen dopplereffect en is
de waargenomen frequentie gelijk aan de frequentie van de bron.
In de formule, zoals we die hebben afgeleid, bevinden bron en waarnemer zich op één
lijn. Oftewel de bron beweegt bij x = 0 dwars door de waarnemer heen. Als de bron op
enige afstand voor de waarnemer langs beweegt, zal het verband tussen de
waargenomen frequentie en de bronfrequentie er gaan uitzien zoals weergegeven in
nevenstaande afbeelding.
Op kleine afstand is het verschil tussen de
oorspronkelijke (rode) grafiek met de
nieuwe (blauwe) grafieken verwaarloosbaar
klein. Als de afstand tot de waarnemer
groter wordt dan wordt de stapfunctie
afgevlakt en krijg je een vorm zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding.
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Waarnemer beweegt ten opzichte van stilstaande bron
Hoe verandert de waargenomen frequentie als de waarnemer zich verplaatst ten
opzichte van een stilstaande bron?
Stel de waarnemer beweegt naar
de bron toe.
De bron staat stil, dus het
golfpatroon in de lucht verandert
niet. De golflengte die de
waarnemer ziet, is dus niet
veranderd. Wat echter wel is
veranderd, is de snelheid waarmee
de waarnemer de golffronten naar
zich toe ziet komen. Als de
waarnemer met snelheid vw naar
de bron toe beweegt, dan is de
waargenomen geluidsnelheid gelijk
aan v + vw in plaats van slechts v.
Nu is gemakkelijk aan te tonen dat
onderstaande formule geldt voor
het geval de waarnemer naar de bron toe beweegt.
fw =

v v + vw
=
· fb
v
λ

Het plusteken wordt natuurlijk een minteken als de waarnemer van de bron vandaan
beweegt (ga dit na!).
Formule voor het dopplereffect
In het algemeen worden de afzonderlijke formules als één enkele weergegeven:
fw =

v ± vw
·f
v ± vb b

Als je begrepen hebt hoe het dopplereffect werkt, dan weet je ook wanneer je een plusof een minteken moet gebruiken.
Bedenk dat bovenstaande formule ervan uitgaat dat de beweging van bron en
waarnemer plaatsvindt op de verbindingslijn tussen bron en waarnemer.
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