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IN LEIDING

o

Een daartoe door de Geluidstichting ingestelde commissie heeft
zich bezig gehouden met een poging tot het opstellen van een lijst
van akoestische begrippen en grootheden. Deze proeve tracht
enige steun te verlenen aan en richting te geven bi¡ de levende
*oord- en begripvorming, zoals die zich bii de werkers op akoes-
tisch gebied al sprekende en schrijvende voltrekt. De commissie
is zich bewust dat het volmaakte met deze líjst niet bereikt is. De
lijst is niet volledi g, Zij is vatbaar voor verbetering van taal of
redactie. De overweging dat een li¡st, al is zij voorbestemd later
voor een betere plaats te maken, niettemin nut kan stichten, leidt
tot de publicatie van deze eerste proeve. Kritische opmerkingen
worden gaarne tegemoetgezien aan het adres van de Geluid-
stichting, Mi;nbouwplein 11, Delft.

Leden der Commissie van de Geluidstichting zijn :

Prof. Dr. A. D. Fokker, voorzitter, Overveen.
D". I. de Boer, secretaris, Eindhoven.
Ir. C. Boot; Overveen.
M. A. Brandts Buys, Velp.
G. Emmerik, Den Haag.
F. L. Hartong, Amstelveen.
Prof. Dr. G. Holst, Aalst (N.-Br.).
Dr. H. C. Huizing, Groningen.
Prof. Dr. F. H. Quix, Utrecht.
h, l. L. van Soest, Den Haag.
Dr. H. ]. L. Struycken, Breda.
Prof. Dr. C. Zwikker, Delft.
Aan de vaststelling der lijst hebben in de boezem de¡ commissie

medegewerkt Dr. f. Bi¡tel te Amsterdam en Ir. R. Vermeulen te
Eindhoven,

De Geluidstichting heeft de Hoofdcommissie voor de Normali-
satie in Nederland bereid gevonden, deze akoestische lijst uit te
geven' 

De voorzitter der commissie
A. D. FOKKER.

o
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No.

t.0

l.0l Geluid

1.02 Geluidspectrum

1.03 Klank

1.04 Toon

L05 Enkelvoudige toon

1.06 fanktoon

1,07 Vibratietoon

1.08 Geruis, ruis

HOOFDSTUK I

NATUURKUNDIGE AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN
GROOTHEDEN

OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

ÀLGEMENE BEGRIPPEN

Alle met het menseli¡k gehoorzintuig
waarneembare trillinqen.
Trillingen, _welke onhäorbaar zijn wegens
te hoge of te lage frequentiei, woiden
onderscheidenli;k ultrasone of infra-
sone trillingen genoemd.

De verzameling van de in een geluid
voorkomende freguenties met de bijbe-
horende intensiteiten.

o

o

Als object: een geluid, dat een bepaalde
betekenis heeft, b.v. muzikale klank,
spraakklank..
Àls eigenschap: de subjectief ervaarbare
eigenschap, waardoor een toon te onder-
scheiden is van een andere met dezelfde
toonhoogte en dezelfde luidheid. De klank
wordt bepaald door het geluidspectrum.

Een geluid, bi¡ hetwelk een bepaalde
freguentie overheerst,

a, Physisch : een toon, waarbi¡ de wis.
selende meetbare grootheden in den
tijd sinusoidaal veranderen.

b. Physiologisch: een toon, die een door
het gehoorzintuig niet verder ontleed.
bare indruk verwekt.

Een toon, welks grondfrequentie in den
tijd langzaam periodiek verandert.

Een toon, welks grondfreguentie enige
malen per seconde, of vaker, perlodiek
verandert.

Een voortdurend geluid met een continu
spectrum, Twee ruisen kunnen verschil-
lend frequentiespectrum hebben.

4
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No.

1.1

1.111 Trillingsgetal, freguentie(f of v; Hz, lees : hertz ;
sec-1, lees : per sec)

Cirkelfreguentie, hoeksnelheid
({Ð 1 (2n sec)-r, lees : per 2z sec)o

t.tt2

t.t2

1.13

L.l4

Eigenfrequentie
lend systeem

van een t¡il-

1.15

Bovenharmonischen of
harmonischc boventonen

Disharmonischen of dishar,
monische boventonen

Benedenharmonischen oI
harmonische benedentonen

Golflengte
().; cm)

Golfgetal, periodiciteit
(p of o ; cm-1, lees: per cm)

Cirkelgolfgetal, cirkelperiodi.
citeit
(k; (2øcm)-I, lees; per 2z cm)

o
Lt6

LlTl

Lt72

BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

KINEMÀTISCHE BEGRIPPEN
Het aantal trillingen per tijdseenheid.
Meestal wordt, zonder nadere toevoeging,
met frequentíe bedoeld het aantal tril-
lingen per seconde.

Het aantal trillingen pet 2n seconden.

De frequentie van een bewegingswijze,
waarbi; alle punten van het systeem, na
het wegnemen van alle invloeden van
buiten, met den tijd sinusvormig verlo-
pende trillingen uitvoeren.

Kan een toon beschouwd worden als een
samenstelling van enige enkelvoudige to-
nen met frequenties fr : f, f2 : 2f,..,
fn : nf, dan heet de toon met de fre-
quentie f1 de grondtoon of lste harmoni-
sche; die met de frequentie f' : nf heet
de nd" harmonische, of wel de (n-l)ste
boventoon,

Kan een toon beschouwd worden als een
samenstelling van enige enkelvoudige to-
nen, dan worden die tonen, waarvan de
frequenties geen veelvoud zijn van de
frequentie van de toon, die als grondtoon
beschouwd wordt, de disharmonische
boventonen genoemd.

Het kan bij gereproduceerd geluid voor-
komen, dat bij de weerklinking behalve
de hoofdtoon f1 : f, tonen voorkomen
met freguenties {¡ : åf .... fr/": f:n.
Deze tonen worden benedenharmonischen
of benedentonen genoemd.

De kleinste afstand tussen twee punten,
waar de golf op een bepaald moment
dezelfde phase vertoont,

Het aantal malen, dat eenzelfde phase
per cm wordt aangetroffen.

Het aantal malen, dat eenzelfde phase
per 2n cm wordt aangetroffelr,

5



No.

1.18

1.19

1,2

l.2t

1.22

1.23

1,24

BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN

Voortplantingsnelheid,
geluidsnelheid
(c; cm sec-1,lees: cm per sec)

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

De snelheid, waarmede de phase van het
geluid zich voortplant.

Stolsnelheid
(lucht-, water-, enz, .snel-
heid) (v; cm sec-1, lees; cm
per sec)

Geluidsdruk
(p; dyne cm-2, lees: dyne
per vierkante cm)

Àkoestische stralingdruk

Geluidintensiteit
(I; erg sec-1 cm-2, lees: erg
per sec per vierkante cm)

Energiedichtheid
(E; erg .rn-3, lees: erg per
kubieke cm)

De snelheid van het trillende deeltje.

DYNAMISCHE BEGRIPPEN

De bi; een geluidstrilling in het materiaal
optredende afwijking van de evenwichts-
druk.
Toelichting. Vaak wordt i. p. v. dyne cm-2
het woord microbar geb¡uikt (pbar) .

In oudere literatuur treft men ook wel
het woord barye aan, In Àmerikaanse
publicaties wordt een druk van één dyne
per vierkante cm een bar genoemd, of-
schoon de American Tentative Standard
dit als zijnde een verwarrend gebruik
afkcurt.

De gemiddelde druk, die door geluids-
golven op een lichaam wordt uitgeoefend,

o

o
De gemiddelde energie, die door de ge-
luidsgolf per sec door een oppervlak van
1 cm2 lood¡echt op de voortplantings-
richting getransporteerd wordt. Voor
vlakke en bolvormige golven geldt :

, Þ2"frl:-- gc
P"r¡ : effectieve waarde van de geluids-

druk ;

S - dichtheid van het materiaal ;c :voortplantingsnelheid.

De gemiddelde waarde van de energie
per cm3.
Voor vlakke geluidsgolven geldt: I:Ec.
I * geluidintensiteit;
c : voortplantingsnelheid.

6



No,

1,25

o

o
1.3

l.3l

.32

BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN OMSCHRI)VINGEN EN DEFINITIES

Bell en decibcll
(8, resp. dB)

Vervorming ol distorsie

Versterkingsdispersie

De bell is de eenheid van een logarith-
mische schaal ter bepaling van de loga-
ritmísche verhouding van twee groothe-
den bi; gebruik van het grondgetal 10.
In de geluidsleer worden uitsluitend eler-
gieën en vermogens in bell, resp. decibell
vergeleken.
Teneinde verwarring te vermijden, mag
men niet spreken over een energiever-
schil van een aantal B of dB, maar is
het gewenst, hetzij te spreken van een
peil- of niveauverschil van . .. . dB, het-
zij te zeggen: het ene geluid is ... ' dB
sterker dan het andere.
Opm,: Het niveauverschil van twee ver-

mogens w1 en w2 wordt uitge.
drukt in bell als

loloo E B"w2
of in decibell als

10 loloo A ag." v.t2

In al die gevallen, waarbi¡ de
verhouding van de twee vermo-
gens geli¡k is aan de verhouding
van de kwadraten van de geluids-
druk of van de stofsnelheid, kan
bovenstaande formule vervangen
worden door:

l0 rolos ij - ,o tol"s 
;-;

l0 toloc 111 : 20 toloq !."w2 "v2

Alle verschillen, waardoor gereprodu-
ceerd geluid (behalve wat de totale in-
tensiteit betreft) zich onderscheidt van
het oorspronkelijke.
Vervorming kan nader gepreciseerd wor-
den als dispersíe of als disproportie.

De reproductiefactor voor een amplitqde
hangt af van de frequentie.
Tot nu toe werd deze dispersie vaak als
lineaire distorsie aangeduid,

EIGENSCHAPPEN VAN AKOESTISCHE SYSTEMEN

7



BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

1.33 Disproportie,
versterkhgswar¡redigheid

t.31 Transiënt

l.4l Lineair systeem

Mechanische impedantie in
een lineair systeem
(z; dyne sec cm-1)

Mechanische weerstand in
een lineair systeem
(r ; dyne sec cm-1)

Mechanische reactantie i¡
een lineair systeem

(ú0m - j; dyn".sec cm-r)

1.15 Mechanische stijlheid in
een lineair systeem
(s ; dyne cm-1)

De reproductiefactor ener amplitude van
een bepaalde frequentie hangt af van de
amplitude.
De hierdoor bepaalde vervorming werd
ook wel aangeduid als nietJineaire dis-
torsie.

Een verschi¡nsel, dat in een systeem op-
treedt tengevolge van een plotielinge ver- 

-andering iï. ¿"ïru.t t"" 
"å ã;;;;íh-"d;;, Odie binnen het systeem werkzaam zijn, ol.

in 
_ 
de parameters, die het systeem be-

palen.

Een systeem, in welks bewegingsverge.
lijkingen de uitwijkingen x¡ (i : 1,2...Í),
de snelheden i¡ en de versnellingen ii
slechts als termen van de eerste graad
voorkomen.
Voorbeeld, Een gebonden deeltje zal een
lineair mechanisch systeem voorstellen
indien, met constante coêfficiënten s, r
en m, voor zijn beweging de vergelijklng
galdt:

P:sx*¡i*mi
P : kracht, die op het systeem werkt;s : stijfheid;r : mechanische weerstand;
m : massa;
x, i en Ï : de uitwijking, snelheid en
versnelling van het systeem.

De complexe verhouding van een in de
tijd sinusvormig veranderli;ke kracht er¡
de snelheid, die het systeem onder de
werking diei kracht verkrijgt, In het
voorbeeld van 1.41 is z :

_ s.z:t+¡(arm--) ; t:l/-l
Het reële deel van de complexe mecha-
nische impedantie,

o

OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

De waarde van het imaginaire deel van
de' complexe impedantie.

De terugdrijvende kracht per eenheid van
uitwijking.

t.42

1.43

1.14



BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

Mechanische compliantie
(veerzaamheidr m€egêveld-
heid) in een lineair systeem
(s-1 ; cm dyne-r¡

Àkoestische impedantie van
een oppervlak in een lineair
mcdium
(2.; dyne sec cm-6)

Àkoestische weerstand van
een oppervlak in een lineair
medium
(dyne sec cm-5)

Àkoestische reactattie van een
oppervlak in een lineair
medium
(dyne sec cm-5)

Akoestische stijfheid van eeû
oppervlak in een lineair
medium
(dYne cm-r)

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

De uitwijking per eenheid van werkende
kracht, de omgekeerde waarde van de
stijfheid.

De complexe verhouding van een in de
tijd sinusvormig veranderlijke drukvaria-
tie en de daarbij optredende volumesnel-
heid (snelheid x dwarsoppervlak).

Het reële deel van de akoestische impe-
dantie.

De waarde van het imaginaire deel van
de akoestische impedantie.

Het product van de akoestische reactan.
tie, voor zover deze haar oorsprong vindt
in de veerkracht van het systeem, en de
cirkelfrequentie.

o

1.46

I .51

t.52

1.53

1.54

r.55

1.56

o

Àkoestische compliantie
(veerzaamheid, meegevend.
heid) van een oppervlak in
een lineair mcdium
(cm+6 dyne-r)

Impedantiedichtheid,
specilieke impedántie ih een
lineair medium
(dyne sec cm-3)

De omgekeerde waarde van de akoesti-
sche stijfheid.

De mechanische impedantie per eenheid
van oppervlakte, dan wel de akoestische
impedantie x het oppervlak, d.i. de (com-
plexe) verhouding van een in de tijd
sinusvormig veranderlijke drukvariatie en
de stofsnelheid,

9



No.

HOOFDSTUK II
BOU\,I/KUNDIGE AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN

GROOTHEDEN

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

De versterking van een voortdurend ge-
luid in een ruimte door weerkaatsing vãn
de wanden.

Het voort blijven klinken van een geluid
in een ruimte, nadat de geluidsbron heeft
opgehouden te werken,

Een bepaalde reilectie in de nagalm, die
door het gehoorzintuig wordt waargeno-
men als een herhaling van het geluid, dat
het oor direct bereikt,

Het aantal seconden, waarín de gemid-
delde energiedichtheid van de nagalm
60 dB (d.i. een factor lQ6) 2wakker ge-
worden is,

De verhouding van de door het materiaal
gekaatste geluidenergie tot de op het
materiaal vallende energie.

De verhouding van de door het materiaal
niet gekaatste geluidenergie tot de inval-
lende energie.
Opm,: Reflectie' en absorptiecoëfficiën-

ten zijn afhankeli,¡k van verschil.
lende omstandigheden (grootte van
het monster, bevestiging, richting
invallend geluid). Het verdient
aanbeveling deze fe vermelden.

Het niveauvetschil (in dB) tussen de op
de wand vallende geluidenergie en de
door deze wand doorgelaten energie.

l0

2.1

2.2

2,3

2.4

2.5

2.6

o

2,7

BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN

Reflectiecoëfficiënt

Àbsorptiecoëfficiënt

Isolatie door een wand

Nagalm

Galm

Echo

Nagalmtijd



o

No.

3.0

3.01

3.07

3.08

3.09

Geluid

Geluidshallucinatie

Geluidstoot

Toon

Klik

Enkelvoudige toon

Samengestelde toon

Zuiver geruis

Samengesteld of meervoudig
geluid

3,02

3.03

3.04

3.05

3.06

o

HOOFDSTUK III
PHYSIOLoGISCHE ÀK3iï#ffitr BEGRIPPEN EN

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

À,LGEMENE BEGRIPPEN¡ GELUIDSOORTEN

Een gewaarwording als die, welke het
gevolg is van een adaequate (natuurlijke)
prikkeling van het gehoorzintuig.

Een geluidsgewaarwording zonder dat
een adaeguate (natuurlijke) prikkeling
van het perifere gehoorzintuig aanwijs-
baar is.

Een geluidsgewaarwording van uitermate
korte duur.

Een geluidsgewaarwording die gedurende
enige tijd een eigen herkenbaar karakter
bewaart, . dat physisch bepaald wordt
door onveranderlijke trillingsgetallen (fre-
quenties) in de uitwendige geluidsprikkel.

Een geluidsgewaarwording van zodanig
korte duur, dat geen volledige toonge-
waarwording tot stand komt.

a) Physiologisch: een toon die als een
ondeelbare geluidsgewaarwording ervaren
wordt, - b) Physisch: een geluid, waarbij
de wisselende meetbare grootheden vol-
gens een enkelvoudige harmonische tril-
ling veranderen.

a) Physiologisch : een toon waarin men
met het gehoorzintuig twee of meer enkel-
voudige tonen kan onderscheiden' -b) Physisch : een geluidsgewaarwording
als die welke gewekt wordt door een
samenstel van enkelvoudig harmonische
trillingen.

Een voortdurend geluid zonder enig
onderkenbare toonkwaliteit.

Samenstel van tonen, geruisen en ge-
luidstoten.

11
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo, OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

3.1 À.I,GEMENE BEGRIPPENI EIGENSCHÀPPEN

J. Hardheid Een_geluidstoot heeft één subjectief er-
vaarbare eigenschap: de hardheid.
Opm.: Een waarneembare duur duidt

reeds op een ontaarding van de
stoot als zodanig. o

J 2 Geruissterkte Een geruis heeft, behalve zijn duur, één
subjectief ervaarbare eigenschap; zijn
sterkte, die de psychische-tegenhãnger is
van de physische intensiteit,

3,13 Toonhoogte en toonsterkte Een enkelvoudige toon heeft, behalve zijn
duur, twee subjectief ervaarbare eigen-
schappen: hoogte en sterkte.
De hoogte, welke leiclt tot een psychisch-
subjectieve rangschikking van lage en
hoge tonen, .hangt voornameli;k af van
de physische frequentie, in geringe mate
van de physische intensiteit.
De sterkte, welke leidt tot een psychisch-
srrbjectieve rangschikking van zwakke (of
zachte) en sterke (of harde) tonen, hangt
voornameli;k af van de physische inten-
siteit, in geringe mate van de physische
frequentie van de trilling, welke de
toonge\¡r'aarwording wekt,

3,14 Klank, of timbre Een samengestelde toon heeft, behalve
zijû duur, drie subjectief ervaarbare
eigenschappen: toonhoogte, toonsterkte
en klank. De klank is die eigenschap vande samengestelde toon, waaraan twee
zulke tonen van geli;ke hoogte, sterkte en
duur onderscheiden kunnen worden.
Opm,: De klank, waaraan men geruisen

kan onderscheiden, duidt reeds op
de ontaarding van de geruisen als
zodanig.

e

De periodieke schommeling van de toon-
sterkte, als die veroorzaakt door de inter-
ferentie van twee tonen van weinig ver.
schillende hoogte.

3.15 Zweving

12



o

No.

3.2

3.21 Obiectieve toonhoogtemaat

3.22 Benedenste, onderscheidenlijk
bovenste toongrens

3.23 1'onenreeks of Oorvaam

3.24 Toonhoogtetrede

3.25 Toonhoogte van een
samengestelde toon

o

BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN OMSCHRUVINGEN EN DEFINITIES

ONDERSCHEID IN TOONHOOGTE

Het ganse gebied van toonhoogten tussen
de benedenste en bovenste toongrens.
De oorvaam wordt uitgedrukt in oktaven.

De waarde van de toonhoogte (a), vol-
gens een schaal die van lage tot hoge
tonen opklimt, wordt bepaald door de
logarithme (met 2 als grondtal) van de
frequentie (f), zodanig dat

nd-E

De eenheidsmaat in deze schaal is 'het
muzikale oktaaf (a' - ¡1tt : I bii f' -- 2î").
Het oktaaf omvat 100 centioktaven of
1200 cents.

De laagste, onderscheidenli¡k hoogste
toon, die een menselijk oor als toon kan
waarnemen.
Opm.: Dezc grenzen zijn afhankelijk van

de toonsterkte. Zil verschillen bi;
lucht- en beengeleiding van het
geluid.

Het kleinste verschil in toonhoogte dat,

- tussen twee bij afwisseling klinkende,
elkander zonder tussenpoos en zonder
samenklank opvolgende, even sterke to-
flên, - door hei oor kan worden onder-
scheiden.
Deze trede heeft langs de gehele toon-
hoogteschaal van laag tot hoog niet de-
zelfcle waarde.

De toonhoogte van een zodanige enkel-
voudige toon, dat bij vergelijking van
deze met de samengestelde toon geen
hoogteonderscheid tussen beide kan wor'
den gehoord.
Opm.: De samengestelde toon behoeft niet' zelf. een zodanige enkelvoudige

toon als bestanddeel te bevatten.

l3



No.

3.3

3.3t

3.32

3.33

Standaardtoon, standaard.
freguentie en standaard.
intensiteit

3.34 Toonsterktemaat

Het geluidspeil (-niveau) van
de vergelijftingstoon

Luidheid van een e¡kelvou.
dige of samengestelde toon,
in foon

BEGRIPPEN EN GROOTHEDF,N OMSCHRI}VINGEN EN DEFINITIES

ONDERSCHEID IN TOONSTERKTE

Een physische Iopende geluidgolving in
de lucht met een standaardfreguentie van
1000 per sec en een middelbare (kwadra-
tisch gemiddelde) geluidsdruk van 0,0002
dyne per cmz geeft de standaardtoon.
Ziin de geluidgolven vlak, dan is de 

-miãdebarã snelËeid l,un ã"'l*îi¿"ãlt¡.. (]
4,8 10-6 cm per sec en de middelbare
uitwijking van de luchtdeeltjes 7,6 10-10
cm, terwijl de energiestroom 10-16 'Watt
per cm2 bedraagt,

Het geluidspeil van een geluidstrilling in
de h¡cht, met een freguentie van 1000 per
sec, wordt in bell (d.i. l0 decibell) ge-
meten door de logarithme (met 10 als
grondtal) van de verhouding van zijn
physische intensiteit tot die van de
standaardtoon.

Het geluidspeil in decibell van de ver-
gelijkingstoon van 1000 5sg-1, die ,-
indien de geluiden recht van voren ko-
men en, bi¡ secunden afwisselende, zonder
onderbrekingen noch samenklinkingen met
beide oren þehoord worden - door den
waarnemer even luid gehoord wordt als
de tegen die vergeli;kingstoon gehouden
toon met willekeurige toonhoogte,

Als I de intensiteit is van een toon en
16 is een íntensiteit, die bepaald wordt
door bijkomstig toonloos geluid, dan
wordt de toonsterktemaat van die toon
gevonden in de logarithme (met grondtal
10) van de verhouding (I + Io)/Io

'V_ ''n(U,o 
o)

Opm,: Hierbi¡ is uitgegaan van de onder-
stelling dat de intensiteiten der
physiologische plocessen evenre.
dig zijn met die der physische
prikkels, zoals het geval is bÍj
niet te sterke prikkels;

14
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo. OMSCHRIIVINGEN EN DEFINITIES

o

3.35 Toonsterkteonderscheid

3.36 Bijkomstig geluid

3.37 Luidheidsverschillen en
toonsterkteonderscheiden

Het onderscheid in toonsterkte wordt be-
paald, voor twee enkelvoudige tonen van
gelijke toonhoogte, door het verschil der
beide toonsterktematen.

'{, It2 -- tos i; i ï:

De niet te vermijden bijkornstige geluid-
intensiteit 16 kan het gevolg zijn van uit-
wendige luchttrillingen, maar ook van in-
wendige prikkeling van het gehoorzintuig
door physiologische processen, Zii is geen
constante. Zelfs bi¡ afwezigheid van ge-
luidstrillingen in de lucht, in een camera
silenta, hangt zij nog af van de physiolo-
gische staat van het oor.

Verschillen in luidheid worden bepaald
onafhankeli;k van bijkomstige geluiden,
Onderscheiden van tor.rnsterkte worden
verschillend ervaren naar gelang van de
intensiteit van bijkomstige geluiden.

Het kleinste door het oor waarneembare
sterkteonderscheid tussen twee tonen van
gelijke hoogte.
Uitgedrukt in de maat van 3.34 is deze
trede :

t ltoo lr * !- I'\
lr + Io/

Z¡i hangt weinig af van de sterkte der
vergelcken tonen. Het intensiteitsverschil
tussen twee juist onderscheidbare , tonen
is vrijwel evenredig met hun intensiteit
vermeerderd met die van het bijkomstig
geluid.

De waarde van de intensiteit, D, waarbi;
de toon juist onderkend kan worden.

D - (10k - 1) Io.
In de camera silenta wordt dit bijkomstig
geluid beþaald door de physiologische
staat van het oor.

15

o

3.1

3.4r Toonsterktetrede

3.42 Toondrcmpel (waarde)

TREDBN EN DREMPELWAÀRDEN VA.N
TOONSTERKTE



BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

3.43 Toondrempelkromme

Kromme van gelijke luidheid,
isofoon

3,45 Pijndrempel (waarde)

3.46 Pijndrempelkromme

3.17 'Ionenveld

3,48 Oorspan

3.51 Overstemming

3.52 Toonmaskering

De grafische voorstelling van de toon-
drempel in een diagram van logarithmen
der intensiteit en der frequentie,

De grafische voorstelling van tonen met
geli;ke luidheid in een diagram van loga.
rithmen der intensiteit en der frequentie,

De kleinste waarde van de intensiteit van
een toon, die naast een gewaarwording
van geluid een gewaarwording van pijn
opwekt.

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

De grafische voorstelling van de pijn-
drempel in een diagram van logarithmen
der intensiteit en der frequentie.

Het veld in een diagram van logarithmeu
der intensiteit en der frequentie, begrensd
door de toondrempel- en de pijndrempel-
kromme.

De logarithmische verhouding van pijn-
drempel en toondrempel bil een bepaalde
frequentie.
De oorspan rvordt uitgedrukt in bell of
decibell.

Een toon kan door een bijkomend geluid
wo¡den overstemd, dat is door deszelfs
invloed tot onhoorbaar wordens toe wor-
den overdekl.

3.44

o

o
3.5 oVERDEKKING VAN TONEN (MÄ,SKERING)

Het verschil tussen de waargenomen
toonsterkten bi; afwezigheid en bij aan-
',vezigheid van overdekkende tonen of
andere geluiden.

t6



BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

Maskeringswaarde van een
toon ten opzichte van een
andere toon

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

De verhoging van het toonloos bijkom-
stig geluid, vereist om eenzelfde maske-
ring teweeg te brengen als de maskerende
(overdekkende) toon.

o

3.53

i.64

3.54 Maskeringsgraad

3.6

3.61 Oorgevoeligheid

3.62 Oorgevoeligheidskromme

3.63 Normale toondrempel en
normale pijndrempel

De logarithrnische verhouding van de
drempelwaarden voor een toon met en
zonder rnaskering door een andere toon.

EIGENSCHÄ.PPEN VÀN HET OOR

De verhouding van cle sterkte der phy-
siologische prìkkels, door de gehoorzenuw
overgebracht, tot de intensiteit van de
physische inwerking van buiten, gedeeld
door die verhouding bij de vergelijkings-
toon,
Deze oorgevoeligheid hangt af van de
frequentie en kan bij grote intensiteiten
afhankeli¡k worden van de intensiteit.

De li;n, die de oorgevoeligheid als functie
van de frequentie of van de toonhoogte
afbeeldt.

De gemiddelde waarden van toonclrem-
pel, in de camera silenta, en pijndrempel,
bepaald uit de waarnerningen van een
gloot aahtal normaal horende personen.

De lijn, die in een diagram van logarith-
nen der intensiteit en lrequentie de nor-
male toondrempel, en de lijn, die de
normale pijndrempel afbeeldt.

De logarithmische verhouding van nor-
male pijndrempel en hormale toondrempel
bi; een bepaalde freguentie,

De kromme, die, bepaald als gemiddelde
voor een groot aantal normaal horende
personen, in het tonenveld de tonèn van
gelijke luidheid aanwijst.

l7
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Normale tootdrempel- er

normale pilndrempelkromme

3.65 Normale oorspan

3.66 Normale isofoon



BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

3,67 Slechthorendheid voor e€n
toon

Relatieve slechthorendheid

3.69 Doofheid

3.7

3.7 t Hoorgerichtheid

3.72 Richtingsdiagrammen voor
het horen

3.73 Stemgerichtheid

3.74 Richtingsdiagram voor de
stem

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

De vermindering van het vermogen tot
het waarnemen van deze toon.
Een maat van slechthorendheid wordt
gevonden in de logarithmische verhou-
ding van de persoonlijke toondrempel en
de normale toondrempel voor de bepaalde
frequentie.

De verhouding van de slechthorendheid
voor een toon tot de normale oorspan.

Het onvermogen geluid waal te nemen

HOOR- EN STEM.GERICHTHEID

3.68 G

De veranderlijkheid van de toonsterkte
bij het horen met beide oren, bij variatie
van de invalsrichting van het geluid ten
opzichte van de schedel.

a. Het polaire diagram dat, voor een be-
paalde toonhoogte, de sterkte aangeeft
als functie van de invalsrichting in
een bepaald vlak.

b. Het polaire diagram dat, voor een
bepaalde toonhoogte, de toonsterkte'
trede aangeeft als functie van de in-
valsrichting in een bepaald vlak.

c. Het polaire diagram dat, voor een
geluidsbron van een bepaalde toon-
hoogte, de afstand aangeeft, tot waar-
op de geluidsbron nog gehoord wordt,
als functie van de richting in een
bepaald vlak.

De veranderlijkheid, voor een met con-
stanie sterkte gezongen toon, van de op
vasten afstand gemeten intensiteit bij
variatie van de richting waarin de meter
zich ten opzichte van de schedel bevindt.

De tekening van de stemgerichtheid in
een polair diagram van intensiteit, als
functie van het azimuth in een plat vlak.

18
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN

Rulmtelijk horen

Het valse geluidsbeeld

No, OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

3.75 Het vermogen tot bepaling der richting
in de ruimte van het waargenomen geluid.

I

I

3.76 Een in het achterhoofd gelocaliseerde ge-
waarwording, die optreedt bij ruimtelijk
horen, in hèt bijzonder in onnatuurlijke
omstandigheden.

a

lo
,
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HOOFDSTUK IV
M.Iu;ZIr.ALE AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN

GROOTHEDEN

No, OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

4.0 Ä,LGEMENE BEGRIPPEN

,1.01 Geluid " l_li: ilg,l,h:t menseli¡k oor waarneem- ODare trllllngen,
b. De gewaarwording met het oor van

deze trillingen.

Heen en weer gaande, zichzelfherhalende(of periodieke) beweging.

Heen en weer gaande beweging, die langs
een rechte lijn vertoont hetgeen ons oog
van een eenparige (gelijkmatige) cirkel-
beweging ziet, indien het 2ich in het vlak
van de cirkelbaan bevindt.

Het aantal malen per seconde, dat de
trilling zich herhaalt. De a'heeft een fre-
quentie 440 per seconde.

De halve wijdte ener enkelvoudige tril-
lingsbeweging, De objectieve intãnsiteit
der trilling wordt door het vierkant op
de amplitude bepaald.

4.02 Trilling

4.03 Enkelvoudige of harmonische
trilling

1.04 Trillingsgetal of fiequentie

4.05 Àmplitude

4.06 Bell, decibell Maat voor de ste¡kteverhouding van twee
geluiden. Is de objectieve intensiteit van
het een tienmaal zo groot als die van het
ander, dan. heet de sterkteverhouding, of
het luidheidsverschil, een bett. Is dJ ob-jectieve intensiteit van het een honderd
maal die van het ander, dan heet de
sterkteverhouding, of het luidheidsver.
schil, twee bell. Is de objectieve intensi-
teit van het een twee mãal die van het
ander, dan is de sterkteverhouding, of het
luidheidsve¡schil, drie decibell, eizo ver-
volgens, naar een logarithmische schaal.
Indien een der twee geluiden niet uit-
drukkeli¡k wordt aangegeven, bedoelt men
de vergeli;king met een geluid van inter-
nationaal vastgestelde intensiteit (een
weinig boven de gemiddelde toondrempelva¡ het menseli.¡k oor, zie hoofdstuk ill,
3,31 ; 3.32 ; 3.33 ; 3,42).

20
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo. OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

o

4.08

4.09 Toon

4.10 Toonhoogte

4.lt Vibratietoon

4.12 Zweving, toonzweving

4.t3 Noot

1.14 Notatie

4.07 Klank, als object

Klank of timbre, als eigen-
schap

Een
heeft

Die eigenschap waaraan men twee tonen
van gelijke hoogte en gelijke sterkte
onderscheiden en herkennen kan (de klank
van een hoorn, van een viool, enz.).

Een klank, die in de muziek gebruikt
wordt: een samenstel van geluidstrillingen
waarin een trilling van bepaald trillings-
getal overheerst,

Het objectief meetbare trillingsgetal van
de overheersende trilling in de afzonder-
lijk klinkende toon.

Een toon, welks trillingsgetal in geringe
mate op en neer gaat,

De afwisselende aanzwelling en afneming
van een toon, als gevolg van het gelijk-
tijdig klinken van twee tonen met bijna
geli;ke frequentie. De frequentie der zwe-
vingen is het verschil der trillingsgetallen
der samenklinkende tonen.

Teken waardoor een toon aangeduid
wordt.
In het muzikale gebied worden de tonen
als volgt aangeduid:

33
B'' C' ,

264

66
B,:C: D A:B:c:d:e:f:

440 p. sec 1056
.a'ib'tc",..b"ic"',,

qeluid dat een bepaalde betekenis-(spraakklanken, muziekklanken).

o g:a:b:c':d'.,,
2.112

bll i crl
4224

btil ictlttt

t
De opeenvolgende tonen bij verdeling
van het oktaal in d'rlèzen zijn:
,,. Ces : Bis : c : deses : cis : des : cisis:
d:eses:dis:es:disis
f : geses : fis : ges : fisis
as:gisis:a:beses:ais
ces:bis:c':deses'.,.
Indien zulks niet tot verwarring leidt,
gebruikt men, met een enharmonische ver-
wisseling van de tweede soort (zie 4'462),
voor een toon die naar een ander, bi;-
voorbeeld naar b, als naar zijn oplossing
klimt, de notatie ais in plaats van bes, en
voor een toon, die naar een ander, bij-

2I

fes : eis
ases : gis
: aisis : b



I
No, BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN

Stemtoon

Akkoord

Gebroken akkoord

van een akkoord.
Omkering.

4.

4.2

1.21

4.22

5

234 Ornlegging
Lisging.

4.25

4.24

4.26

4.27

4.28

Toonladder

Grote-terts.toonladder

Ladderhorige tonen
(laddereigen)

Consonant akkoord of interval

Dissonant akkoord oI interval

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

voo¡beeld naar f, als naar ziin oplossino
daalt, de notatie ges in plaáts van fisl

Een. bil internationaal overleg vastge-
stelde toon van 440 per sec.

AKKOORDEN

22

Sanenklank van tenminste drie tonen,

Klankenreeks bestaande uit de tonen van
een akkoord.

De verplaatsing van een of meer tonen
van een akkoord over een of meer okta-
ven omhoog of omlaag.
De ligging wordt bepaald door en ge-
noemd naar de hoogste toon van het
akkoord, De omkering wordt bepaald
door en genoemd naar de laagste toon
van het akkoord.
De uitdrukking omkering van een akkoord
mag niet verward worden met de begrip-
pen tegenbeweging en spiegeling .rarieån
tonenrij of thema. (Zie 4.44 en 4.45).

Tonenreeks met bepaalde opeenvolging
van zeven sekunden, die een oktaafìpi
vullen.
De toonladder als geheel kan ook alsgebloken akkoord worden opgevat.

Opeenvolging van tonen met freguentie,
verhoudingen van

24 :27 :30 : 32 :36 :40 :45 :48CDEFGABc
Tonen welke behoren tot de gebruikte
toonladdcr.
Opm.: Het woord laddereigen is onne-

de¡lands en zijn gebruik wordt
ontraden.

ln zichzelf besloten en rustend akkoordof interval.

Een akkoord of interval dat een oplov
sing, dat is een afsluiting door e"r, oo-
volgend consonanr akkoård o¡ i"ilr"ãl
behoelt.

o
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

Enkelvoudlge toon

Boventoon

Harmonische boventoon,
bovenharmonische van een
grondtoon

Harmonlsche benedentoôn,
benedenharmonische van
een gidstoon

Synharmonischen, medehar,
monischen

Ç¡e1s.1s¡1s-gsslacht
(dur, maieur)

Kleine.terts, geslacht
(mol, mineur)

Comblnatietonen
Verschiltoon

Somtoon

4.41 Interval

OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

TOONVER\MANTSCHAP

Het geluid afkomstig van een enkelvou-
dige trilling.

Elke toon, die een klinkend voorwerp kan
geven, uitgezonderd de laagste,

Een toon, welks frequentie een veelvoud
is van de frequentie van een toon, die
grondtoon genoemd wordt.
De grondtoon heet de eerste harmonische.

Een toon, welks frequentie een deler is
van de frequentie van een toon, die
gidstoon genoemd wordt,

O

4,t

1.31

4.32

4.33

4.34

1,35

4.36

1.37

4.38
4,381

4.382

Tonen die een
toon hebben
gidstoon.

gemeenschappelijke grond-
of een gerneenschappelijke

o

INTERV-ALLEN IN HET .ALGEMEEN

Aanduiding voor de verwantschap van
tonen, die een gemeenschappeli¡ke be-
nedentoon, grondtoon, hebben.

Aanduiding voor de verwantschap van
tonen die een gemeenschappelljke boven-
toon, gidstoon, hebben.

De door het oor op te merken zachte
toon die twee samenklinkende tonen be-
geleidt, met een freguentie geltjk aan het
verschil der trillingsgetallen dier tonen.

De door het oor op te merken zachte
toon die twee samenklinkende tonen be-
geleidt, met een freguentie geli;k aan de
som der trillingsgetallen dier tonen.

De samenklank van, en de betrekking
tussen twee tonen. Deze laatste kan op
tweeërlei wijze worden aangegevgn.
Men.kan de verhouding geven van de
trillingsgetallen die voor de betrok-
ken tonen kenmerkend zijn. Heeft men

4.1
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo,

4.42

1.43

4.44 Tegenbeweging van een
tonenrij, van een thema

Spiegeling var een tonenrij,
van een thema

Enharmonische verwisseling
van de eerste soort

OMSCHRIJVINGEN EN DEÈINITIES

drie verschillende tonen, dan wordt het
interval tussen de uiterste tonen geken-
merkt door het produkt van de trillings-
getalverhoudingen, die kenmerkend zi¡n
voor de intervallen tussen de middelste
toon en die beide uiterste.
Men kan de maat voor een interval dus.
danig omschrijven dat het interval tus-
sen de uiterste tonen van een drietal
tonen de som genoemd kan worden van
de twee intervallen tussen de uiter-
ste tonen en de middelste toon. Daartoe
moet men als maat voor het interval ne-
men hetgeen in de wiskunde bekend staat
als de logarithme van de verhouding der
trillingsgetallen, die boven omschreven is.

Het verschil tussen een oktaaf en het
interval.

Het verschil tussen een kwint en het
interval.

Van de eerste toon der rij uitgaande, elk
interval in de rij dat omhoog leidt ver-
vangen door een gelijknamig interval dat
omlaag leidt, en .omgekeerd : de uitkomst
is de tegenbeweging der rij. Deze tegen-
beweging behoort wel onderscheiden te
worden van de omkering van een interval.

Van de eerste toon der rij uitgaande, elk
interval in de rij dat omhoog leidt ver-
vangen döor een even groot interval dat
omlaag leidt en.omgekeerd: de uitkomst
is de spiegeling der rij.
Deze spiegeling behoort wel onderschei-
den te worden van omkering en tegen-
beweging.

Naamverwisseling van een in de normale
haiftoonstemming vaststaande toon, die
tot uitdrukking brengt een verandering in
de harmonische functie van die toon qf
in zijn harmonische betrekking tot andere
tonen.
Aan deze naamverwisseling zal bij vrije
intonatie beantwoorden een geringe ver-
schuiving van toonhoogte, die overeen.

24
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De omkering van een interval,
o[ supplement van een
interval

Complement van een interval

4.45

4,461



BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN

h

:l

o

o

No.

4,462 Enharmonische verwisseling
van de tweede soort

1,5

4.51 Pricm

4,52 Oktaaf

4.53 Kwint

4.531 Verkleinde, verminderde krvint

4.532 Vergrote, vermeerderde
(overmatige) kwint

4.54 Kwart

4,541 Verkleinde, verminderde kwart

OMSCHRIIVINGEN EN DEFINITIES

komt met de gewijzigde harmonische
functie of de gewijzigde harmonische be-
trekkingen.

Een zodanige geringe hoogteverschuiving
van de toon zonder naamverandering is
een enharrnonische verwisseling van de
tweede soort,
Voorbeelden. De tonenreeksen C-E-G-
Ais-c-d en d-Bes-G-Fes-D-C zijn harmo-
nisch elkanders spiegelbeeld, gespiegeld
door G. De verschillen E-Fes en Ais-Bes
kunnen in de normale halftoonstemming
niet tot uitdrukking worden gebracht (en-
harmonische verwisseling van de eerste
soo¡t).
De notatie gis wordt gebruikt zowel voor
de toon die als leidtoon naar a klimt als
voor de grote-tertstoon boven de kwint-
toon boven A (enharmonische verwisse-
ling van de tweede soort).
De leidtoon gis naar a is hoger dan de
leidtoon as naar g. De harmonische grote-
tertstoon gis boven e is lager dan de har-
monische grote-tertstoon as beneden c'.

BEPÀA.LDE INTERVALLEN

Het interval tussen twee tonen met gelijk
trillingsgetal.

Het interval tussen twee tonen met .een
trillingsgetalve rhouding 2 / l.

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalve rhotding 3 / 2.

Het interval tussen twee ionen met een
trillingsgetalverhouding i0/7.

Het interval tussen twee tonen met een
irillingsgetalve rhouding 25 / 1 6.

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalve rhording 4 / 3.

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalve rhouding 9 / 7 .
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

Vergrote, vermeerderde
(overmatige) kwart,
harmo¡ische tritonus

Harmonische glote terts

OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 7 / 5.

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalve rhouding 5 / 4,

4.542

4.55

4.551 Pythagorese grote terts

4.56 Harmonische kleine terts

4.57 Vergrote, vermeerderde
(overmatige) sekunde

4.58 Verkteinde, verminderde terts

1.591 Grote grote sekunde

4.592 Kleine grote sekunde

4,593 Midgrote sekunde

4.60 Kleine sekunde

4,61 Vergrote, vermeerdcrde
(overmatige) priem

De som van t\¡/ee grote grote sekunden,
het interval tussen twee tonen met een
trillingsverhouding 8l/64, d.i. (9/S) x(e/8).

Het inte¡val tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 6/ 5,

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 7 / 6,

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 8,/7.

Het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 9/8.

Het interval tuSsen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 10,/9,

Het verschil tussen een harmonische tri,
tonus en een harmonische grote terts: het
interval tussen twee tonen met een tril-
lingsgetalverhouding 28 /25,

Het verschil tussen een kwart en een
grote terts: het interval tussen twee tonen
met een trillingsgetalverhouding 16/15.
Een variant is het verschil tussen een
harmonische grote terts en een vergrote
sekunde, met een trillingsgetalverhouding
t5/t4.

Het verschil tussen een grote terts en een
kleine terts: het interval tussen twee tonen
met een trillingsgetalvethotding 25 /24,
Varianten zijn het verschil tussen een
harmonische tritonus en een kwart (tril-
lingsgetalverhouding 21/20) en het ver-
schil tussen een kwart en een verkleinde
kwart . (trillingsgetalverhoudlng 28/27).
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo,

4.62t Pythagorese limma

4.622 Grote llmma

1.623 Kleine limma

4.63 Diëze

Hei verschil tussen een harmonische
kleìne terts en een kleine grote sekunde;
het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 27 /25'
De grôté limma is een syntonische komma
grotèr dan een kleine sekunde'

Het verschil tussen een grote grote se-
kunde en een kleine sekunde: het interval
tussen twee tonen met een trillingsgetal-
verhouding 135/128.
De kleine limma is een syntonische kom-
ma groter dan een vergrote Priem.

Het verschil tussen een kwart en twee
grote sekunden: het interval tussen twee
tonen met een trillingsgetalverhouding
256/243, De pythagorese limma is een
syntonische komma kleiner dan een kleine
sekunde.

Het verschil tussen een kleine sekunde en
een vergrote priem of het verschil tussen
een oktaaf en drie grote tertsen: het in'
terval tussen twee tonen met een trillings-
verhouding 128/125.
Varianten zijn het verschil tussen een
verkleinde kwint en een vergrote kwart
(trillingsgetalverhouding 50/49\ en het
verschil tussen vier harmonische kleine
tertsen en een oktaaf (trillingsgetalver'
houdins 1296/1250) '

Het veischil tussen een grote grote se-
kunde en een kleine grote sekunde: het
interval tussen twee tonen met een tril-
lingsgetalverhouding 81/80.

OMSCHRUVINGEN EN DEFINITIES

Het verschil tussen twaalf kwinten en
zeven oktaven: het interval tussen fwee
tonen met een trillingsgetalverhouding
531441/524288, dat is ten naaste bij
744/734.

Het verschil tussen een oktaaf en een
kleine sekunde: het interval tussen twee
tonen met een trillingsgetalverhouding
t5/8.
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o 4,61 Syntonische of didymische
komma

4.65 Pythagorese ko--a

.4.66 Harmonische grote septiem



BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo, OMSCHRI]VINGEN EN DEFINITIES

4,67t Harmonische gfote
kleine septiem

4.672 Harmonische kleine
kleine septiem

4,68 Verglofe, vermeesderde
(ovcrmatige) sext,
harmonische zevende

1.69 Harmonische grote sext

4.70 Harmonische kleine sext

4.71 Noon

172 Harmonische deciem

1.73 Duodeciem

Centi-oktaaf

INTERVALI\,IATEN EN TOONSYSTEMEN

Het verschil tussen een oktaaf en een
kleine grote sekunde: het interval tussen
twee tonen met een trillingsgetalverhou-
dins 9/5.

Het verschil tussen een oktaaf en een
grote grote sekunde, of wel de som van
twee kwarten : het interval tussen twee
tonen met een trillinosgetalverhouding
t6/s'

Het verschil tussen een oktaaf en een
verkleinde terts ¡ het interval tussen twee
tonen met een trillingsgetalverhouding
7/4.

Het verschil tussen een oktaaf een een
kleine terts: het interval tussen twee
tonen met een trillingsgetalverhouding
5/3.

Het verschil tussen een oktaaf en een
grote terts: het interval tussen twee to-
nen met een trillingsgetalverhoirdtng 8/5.

De som van een oktaaf en een grote grote
sekunde, of wel de som van twee kwin,
ten : het interval tussen twee tonen met
een trillingsgetalverhouding 9/4.

De som van een oktaaf en een harmoni-
sche grote terts: het interval tussen tweetonei met een trillingsgetalverhouding
s/2,

De som van een öktaaf en een kwint :
het interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding 3/1.

Een honderdste deel van een oktaaf.
Interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding

12.; r,oo6e5,
dat is bi;na zeven zwevingen per duizend
trillingen.
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDENNo.

Normale halftoon volgens
Stevin

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

Een twaalfhonderdste deel van een ok-
taaf, Interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding

1200 2 : 1,00058,

dat is nagenoeg zes zwevingen per tien-
duizend trillingen,

Een twaalfde gedeelte van een oktaaf'
Interval tussen twee tonen met een
trillingsgetalverhouding

l'2"; r,o5s4g: E9184,|'/
dat is 11å cents minder dan een kleine
sekunde, en 33f, cents meer dan een vet-
grote priem,

Een één en dertigste gedeelte van een
oktaaf. Interval tussen twee tonen met
een trillingsgetalverhouding

l2/;: r,o226t: r8tlt77 ,

dat is negen zwevingen per vierhonderd
trillingen,

Een drie en vijftigste gedeelte van een
oktaaf. Interval tussen twee tonen met
een trillingsgetalverhouding

l2/- r,01316 = 7Tt76,
dat is vijl en een kwart zwevingen per
vierhonderd trillingen,

De wijze van stemming van instrumenten
met vaste tonen, ter verwerkelijking van
muzikale intervallen.

De stemming overeenkomstig trillings'
getalverhoudingen

o

4.82 Cent

4.83

4.84 Normale diëze volgens
Huygens

Normale komma volgens
Mercator

4.841

a

4.85 Stemming (temperatuur
temper¡ment)

4,E6 Zsivere, oI harmonische
stemming

512
768
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BEGRIPPEN EN GROOTHEDEN

Middentoonstemming

Normale stemming, gelijk-
matige stemming

Normale halftoonstemming

Normale diëzestemming

Normale kommastemming

r

4.87

No.

4.88

{.881

4.882

4.883

OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

Daarbi; wordt het oktaaf in twaalf niet
gelijke intérvallen verdeeld, die symme-
trisch gespiegeld liggen. Alle intervallen,
van 600 naàr rechts, omhoog, gelezen,
vindt men even groot te¡ug, van 576 naar
links lezende, De drie kwinten 320:480 :
720 z 1080 vindt men een grote terts lager
en een grote terts hoger terug in 256:
384 :576: 86tl en in 400 : 600 ; 900 : 1350.

De stemming waarbi; grote sekunden
worden gelijk gemaakt aan de helft van
een grote terts, en kwinten een vierde
deel van een komma te klein worden
genomen.

De overeengekomen benadeúng der zui.
vere intervallen door veelvouden van
eenzelfde nader te bepalen normaal in-
terval,

Het door Simon Stevin berekende nor-
male interval, de Stevin-halftoon leidt tot
de zoogenaamde geli;kzwevende, beter
gezegd evenredig zwevende, temperatuur,
waarbi.; een oktaaf verdeeld wordt in
twaalf even grote halftonen.

Het door Christiaan Huygens berekende
normale interval, de normale diëze, leidt
tot een evenredig zwevende stemming, de '
normale diëzestemming, waarbi; een ok-
taaf verdeeld wordt in een en dertig
even grote diëzen.

De normale komma leídt tot een even-
redig zwevende stemming, waarbi,¡ een
oktaaf wordt verdeeld in drie en viiftig
even grote kommaas,

o

o
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Trillingsgetal-
verhouding

Grootte
in cent'

'oaai

Grootte in
diëze-maatNaam van het interval

normale halftoori
normale diëze
no¡male komma
syntonische komma

vergrote priem
kleine sekunde
kleine grote sekurìde
midgrote sekunde
normale heeltoon
grote grote sekunde
verkleinde terts
vergrote sekunde
normale anderhalftoon
kleirie terts
grote terts
normale tweetoon
verkleinde kwart
vergrote terts
kwart
norrnale tweeënhalftoon
harmonische elfde
harmonische tritonus,

vergrote kwart
normale drietoon
verkleinde kwint,

tritonus-supplement
normale drieënhalftoon
kwint
vergrote kwint

normale viertoon
kleine sext
harmonische dertiende
grote sext
normale vierenhalftoon
vergrote sext,

harmonische zevende
kleine kleine septiem
normale vijftoon
midkleine septiem
grote kleine septiem
grote septiem
normale vijfenhalftoon
oktaaf

diëze

Begrenzende
tonen

C-Geses
C-Fis

C-Ges

c-G
C-Gis

C-Às
C-Gisisc-A
C-Ais
D-c

E-dc-B
C-c

4.9 TABEL DER INTERVALLEN

= 1,0595
= 1,0226

- t//to

Grootte
in kom-

12.-V2
31-V233,-V2

100
38,7
22,6
2t,5
4t,06
70.7

101,9
t82,4
196,4
200
203,9
231,2
266,8
300
315,6
386,3
400
434,7
470,7
498,1
500
551,3

(6)
(7)

(8)
(10)

(11)
(12\
( 13)

1,41
1,7 L

1,00
0,95
1,83
3,12
4,07
8,06
8,67
8.82
9,00

t0,2t
t1,79
13,25
13,94
17.06
t7,66
19,21
20,81
22,00
22,09
21,35

2.58
1,00
0,585
0,556
1,061
1,83
2,89
4,71
5,08
5,16
5,27
5,97
6,89
7,75
8,15
9,9S

10,33
1l,24
12,17
12,87
12,92

rËE$'
D-E
E-Fis
C-D
C-Eses
C-Dis

C-Es
C-E
C-Fes
C-Eis
C-F

81/80
128/t25
25/24
t6/t5. t0/9
28/25Vz =1,122s9/8
8/7
7/6Va = 1l8s2
6/5

- 5/4
V 2 = 1,2599

e/7
2t/t6
4/312,-L

V 32 = 1,3348
11/S

7/5
l/T = 1,4144

t,.lo/7v 128 -- r,4983
3/2
25/t6
ll /7

V 4 = 1,5874
8/5
13/8
5/3

/g = 1,6818

7/4
t6/9

V 32 ='1,7818
25/14
9/5
t5/8Vffi= 1,8828
2/l

(2)
(3)

(5)

o

582,5
600

6t7,5
700
701,9
772,6
782,5
800
8t3.7
840,5
884,4
900

968,8
996,r

1000
1003,6
r0t7,6
1088,1
I 100
1200

14,24 (t4)
15,05 (15)
15,50

15,e5 (16)
r8,08
18,13 (18)
t9,96 (20)
20,21 (20)
20,67
21,02 (211
21,72 (22)
22,85 (23)
23,25

25,03 (25)
25,73
25,83
25,92 (26)
26,29
28,11 (28)
28,42
31,0C

25,73
26,50

27,27
30,92
31,00
34,t3
34,56
35,35
35.91
37,14
39,06
39,76

42,80
41,00
14.17
41,33
44,96
48,07
{8,60
53,00
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f,v
a)
).
p,6
k
c

sec-l, Hz
(2 at sec)-t
cm
cm-l
(2 ø cm)-t
cm sec-1

cm sec-1
dyne cm-2
erg sec-1 cm-2

g cm-3
erg cm-3

AANHANGSEL

T.{BET, DER SYMBOLEN

trillingsgetal, frequentie
cirkelfrequentie
golflengte
golfgetal, periodiciteit
cirkelgolfgetal, cirkelperiodiciteit
voortplantingsnelheid, geluid-

snelheid
stofsnelheid
geluidsdruk
geluidintensiteit
bijkomstig geluid
maskeringswaarde
dichtheid
energiedichtheid
bell, decibell
kracht
stijfheid
mechanische weerstand
mechanische massa

mechanische impedantie
akoestische impedantie
toonhoogtemaat
toonsterktemaat
toonsterktetrede
toondrempelwaarde

1.111

1,112
1.16

l.l7 t
1,172

p
I
Iq
Im

o
E
B, dB
P

1.18
1.19
t,2t
1.23

3.43
3.53
1.23

1.24

1.25

C

o

s dyne
dyne

s
dyne
dyne

cm-1
sec cm-1

sec cm-l
sec cm-6

1.45

1.43

r.4t
1,42

1.51

3.21

3.34
3.4t
3.42

r
m

za

d
vl

k
D
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No,
Àbsorptiecoëfficiënt. .... 2.6
Akkoord"enz. 4 .21, 4.22, 4.23' 4.27, 4.28
Amplitude .... 4.05

1.25,1.06
L15,4.34
1.13,4.33
...4.32
.. . 4.33o

o

Bell ..
Benedenharmonischen ..
Bovenharmonischen
Boventoon
Boventoon, harmonische

Cent ... ..
Centioktaaf
Cirkelfrequentie
Cirkelgolfgetal
Cirkelperiodiciteit . .... .

Combinatietonen . .....
Compliantie, akoestische
Compliantie, mechanische

Decibell
Deciem, harmonische , .

Diëze .
Diëze (Huygens) . .. .. . :

Disharmonischen . .....
Disproportie
Distorsie
Doofheid
Duodeciem
Dur ..
Echo .gigenlrequenti" ..........
Energiedichthetd . .. .. .. .. .

Enharmonische verwisseling

Frequentie
Foon . .. .

1.25, 4.06
. .. . 4,72
. .. . 4.63
. .. . 4.84.... r.14
. .. . 1.33.... 1.31
. ... 3.69
. .. . 4.73
. .. . 4,36

2.3
1,12
1,24
4.46

t.1t1, 4.04
.. .. . 3.33

.. . 2.t
1.01, 3.01, .4.01

. . 3.36

. . 3.09

. . 1.23

. . 3.76

. . t.2t

. . 3.02.. 1.18

. . 1.02

4.82
4.81

1.112
1.172
1.172
4.38
1.55
1.46

I

I

¡'
I

l

i

Galm .

Geluid .
Geluid, bijkomstig
Geluid, samengesteld
Geluidintensiteit . . .

Geluidsbeeld (vals)
Geluidsdruk
Geluidshallucinatie .
Geluidsnelheid....
Geluidspectrum . . .

Geluidspeil
Geluidstoot
Geruis .

REGISTER

Geruissterkte
Geslacht, grote-terts- ...
Geslatht, kleine-terts- . .

Golfgetal
Golflengte

Halftoon (Stevin) ......
Hardheid
Hoeksnelheid
Horen (ruimtelijk) ......
Hoorgerichtheid . .......
Impedantie, (akoestische)
Impedantiedichtheid ....
Impedantie, mechanische
Impedantie, specifieke ..
Interval
InterváI, complement van
Interval, consonant. ,. .. .

Interval, dissonant ......
Interval, omkering van . .

Interval, supplement van
Intervallen, täbel der . .. .

Isofoon
Isolatie

fanktoon

4.83
3.ll

l.t12
3.75
3.7t

1.51
1.56
1.42
1.56
4.41
4.43
4.27
4.28
4.42
4.42
4,9
3,66
2.7

1.06

. 1.03, 3.14, 4.07
,..........3.05
. .. . 4.461, 4.642

.. . 4.841
4.54, 4.541, 4.542
4.53, 4.531, 4.532

Klank .
Klik ..
Komma, ena..,...
Komma (Mercator)
Kwart, en2....,..
Kwint, enz. ......
Ladderhorig ....
Limma .

Luidheid
Luidheid, geli¡ke ,

Luídheidsverschil

Majeur
Maskeringsgraad
Maskeringswaarde
Medeharmonischen
Mineur
Mol ..
Nagalm . .

Nagalmtijd
Noon . . ..

No.
3.r2
4.36
4,37

1.171
t.t6

2.2
2.4
4.35

4.36
3.54.
3.53
4.35
4,37
4.37
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Noot
Notatie

No.
4,12
4.13

Oktaaf
Omkering
Oorgevoeligheid . .....
Oorgevoeligheidskromme
Oorspan
Oorspan, normale .....
Oorvaam
Overstemming

Periodiciteit . ,...
Phoon, zie foon ..
Priem .
Pilndrempel ,....
Pi;ndrempelkromme
Pi.¡ndrempelkromme, normale
Pi.;ndrempel, normale .....
Reactantie, akoestische..
Reactantie, mechanische
Reflectiecoëfficiënt. .. .. .

Richtingsdiagram (horen)
Richtingsdiagram (stem)
Ruis . .

Sekunde, enz.
4.57, 4.591, 4.592, 4,593, 4.60

Septiem .. 4.66, 4.671, 4.672
Sext, .. ..... 4.68, 4.69, 4.70Slechthorendheid ..... 3.67
Slechtho¡endheid, relatieve . ... 3.68Somtoon .. .. . 4.382Spiegeling ....4.45Standaardtoon ........ 3.31
Standaardfrequentie . ......... 3.31
Standaardintensiteit . ......... 3.31
Stemgerichtheid .... ... 3.73
Stemming ... ... 4.85, 4.86, 4.87, 4.88Stemtoon ......4.14
Stijfheid, akoestische ... 1,54
Stijfheid, mechanische ........ 1.45Stofsnelheid ... 1.19
Stralingdruk, akoestische ...... 1.22
Syriharmonischen ... .. 4.35
Systeem, lineair. ...... l.4l

4.52
4.42
3.61
3.O¿
3.48
3.65
3.23
3.51

34

No,
Tegenbeweging .....,, 4.44Temperatuur . . 4.85
Terts, grote, enz. ...... 4.55,4.551
Terts, kleine, eí2. ........ 4.56,.t.58Timbre ..... 1.03, 3.14, 4.08
Tonen, ladderhorige ... 4.26Tonen¡eeks ....3.23Tonenveld ....3.47
Toon . ..... 1.04, 3.04, 4.08Toondrempel .. 3,42
Toondrempelkromme . ....,,.. 3,43
Toondrempelkromme, normale.. 3.64
Toondrempel, normale ........ 3.63
Toon, enkelvoudige. . 1.05, 3.06, 4.31Toongrens ....3.22Toonhoogte . 3.13,3.25, 4.09
Toonhoogtemaat, objectieve . .. 3.21
Toonhoogtetrede .. .. . . 3.24
Toonladder ...... 4.24, 4.25
Toonmaskering .... "' 3,52
Toon, samengesteld . ..3.07
Toonsterkte ...3.13
Toonsterktemaat .... .. 3.34
Toonste¡kteonderscheid .. 3.35, 3.37
Toonsterktetrede, ... ......... 3,41Toonzweving . . .. .. .. . 4.llTransiënt .. .. . 1.34Trilling .......4.02
Trilling, enkelvoudige ........ 4,03
Trilling, harmonische ..4.03Trilllngsgetal ... 1.111,4.04
Tritonus, harmonische . ...... 4,542

o

o
Vee¡zaamheid ........ L.46Verschiltoon . . 4.381
Versterkingsdispersie .. 1,32
Versterkingswanredigheid . .... 1.33Vervorming .. . 1.31
Verwisseling, enharmonische .. 4,46
Vibratietoon ..... 1.07, 4.10
Voortplantingsnelheid ........ 1.18

Wanredigheid, versterkings-'W'eerstand, akoestische
Weerstand, mechanische ...
Zweving

1.33
1.52
1.43

3.15,4.11










