
 



Drie jaar sleutelen aan Sound Design 
 
 
Met gepaste trots presenteer ik u de module Sound 
Design (certificeringnummer 4123-058-VH) waaraan ik 
de afgelopen drie jaar met veel plezier heb gewerkt, 
daarbij geadviseerd door docenten Teun van Heesch 
(nat), Sandra Smolders (wisk) en Hans de Swart 
(wisk) van het Willem II college in Tilburg, en Coen 
van der Kamp (nat, wisk) en Peter Staats (muziek) 
van Damstede A'dam.  
 
Sound Design is in die drie jaar uitgegroeid tot een 
boeiende, uitdagende, maar ook vrij pittige module. 
Leerlingen vinden het leuk om met de software Wa-
veWizard  te experimenteren en doen dat ook wel 
eens buiten de opdrachten om. Maar ze hebben wel 
behoefte aan een docent die "ouderwets" (???) les 
geeft, uitlegt, geregeld opdrachten samen met de klas 
uitwerkt op de computer (met boxen en beamer).  
 
tekst èn software WaveWizard 
Een NLT-module Sound Design vraagt om een zeer 
nauwe samenhang tussen de tekst en de software. We 
maken gebruik van de educatieve audio-software Wa-
veWizard, waaraan ik bijna 20 jaar geleden, als eer-
stejaars sonologiestudent aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag begon te schrijven als hulp bij de 
voorbereiding op de tentamens DSP (digitale signaal-
verwerking). WaveWizard bleek een buitengewoon 
effectief leermiddel. Ik heb er lang over gedroomd om 
lesmateriaal te schijven voor het voortgezet onderwijs 
waardoor leerlingen die grote didactische kracht van 
de computer ervaren op een creatief-expressief terrein 
en waardoor ze een geluidseffect of zelfs een heel 
muziekstuk kunnen realiseren door hun wis- en na-
tuurkundige kennis op een zo direct mogelijke manier 
toe te passen. 
 
 
 
 
 
 
 

werken met presets 
WaveWizard is een omvangrijke Windows-applicatie 
(45.000 regels) en is door dit NLT-project veel krachti-
ger en gebruiksvriendelijker geworden. Dat laatste zit 
'm vooral in de zg. presets - dat zijn commando-
tekstbestanden die je opent in WaveWizard. Bij veel 
opdrachten krijgen leerlingen een preset voorgescho-
teld, waarin ze nog slechts op enkele plaatsen een 
getal of formule hoeven in te voeren. Door één druk op 
de knop kunnen ze WaveWizard vervolgens de com-
mando-tekst laten doorrekenen en krijgen daarmee 
een hoorbaar en zichtbaar "antwoord" op hun invoer. 
Zo nodigt WaveWizard sterk uit tot experimenteren en 
bevordert het de zelfwerkzaamheid. 
 
ook wiskundedocenten! 
De module Sound Design kan zowel door docenten 
natuurkunde als wiskunde worden gegeven. Wiskundi-
gen zullen dat misschien niet direct aan het onderwerp 
afmeten, maar niettemin is het wiskundegehalte min-
stens even hoog als dat van de natuurkunde, zo niet 
hoger! Vandaar dat ik in deze brochure wat extra aan-
dacht besteed aan die wiskundige aspecten.  
De module veronderstelt overigens geen bijzondere 
akoestische of muzikale voorkennis of affiniteit!   
 
hoe kunt u deze module bestuderen en beoorde-
len? 
Het is zo goed als onmogelijk om de module Sound 
Design goed te beoordelen, zonder te beschikken over 
WaveWizard dat alleen onder Internet-kopieerprotectie 
draait. Daarom treft u bijgaand een toegangscode voor 
WaveWizard waarmee dagelijks op max. 2 Pc's kan 
worden opgestart. Zie achterflap websiteadres down-
load WaveWizard. 
 
Ik wens u leerzame en onderhoudende uren met 
Sound Design! 
 

Rutger Teunissen

 

Wat leer je in de module Sound Design? 
 

H1 Inleiding en luistertraining 
Luisteren is meestal gericht op de betekenis van een geluid, 

niet op de akoestische eigenschappen ervan. Als je de straat 
oversteekt en je hoort een claxon, dan haast je je naar de 
overkant en staat er niet bij stil dat een claxon meestal twee-
tonig is en dat het frequentie-interval bijvoorbeeld een terts 

(ong. 4/5 of 5/6) is. Maar dat laatste doe je wèl als je met de 
computer het geluid van een claxon wilt namaken. Daarom 
zijn de vele luistervoorbeelden van dit inleidende hoofdstuk 
ook bedoeld om je te oefenen in het observerend luisteren 

naar de akoestische eigenschappen van geluid.  
 

 

H2 Horen en zien   

Dat je door plaatjes, zoals het u(t)-diagram en het spectrum, 
geluidseigenschappen beter gaat snappen weten leerlingen 
al uit de natuurkundeles in de onderbouw. Toch krijg je daar-
door niet altijd in voldoende mate grip op de tijdveranderlijk-
heid van de klankkleur, de toonhoogte en het volume, en die 

dynamiek is vooral voor de imitatie van muziekinstrumenten 
onontbeerlijk is.  
Daarom beschikt WaveWizard over een Scoop-Spectrum-
venster, waarin een realtime animatie (20 beelden per se-

conde) zowel de golfvorm als het spectrum afbeeldt, syn-



chroon met het geluid. Ook voor de natuurkundeles opent  
deze functie interessante, nieuwe perspectieven. 
 

 
Daarnaast maken leerlingen kennis met het sonogram: een 

tijd-frequentie-diagram waarin de sterkte van spectraalcom-
ponenten wordt weergegeven door de helderheid van de 
beeldpunten. In Opdracht 21 maken leerlingen het onder-
staande sonogram van het gekrijs van een raaf, galmend 
langs een bosrand. Vraag 21c: "Waaruit blijkt dat de toon-
hoogte van de raafstem varieert?"  
 
 

 
 

H3  Wiskundige representatie van digitaal geluid  

Als je sound design wilt doen met de computer - een reken-
machine! - dan moet je geluid representeren door getallen en 
geluidsbewerkingen door formules. In dit hoofdstuk leggen 

we uit wat een discreet signaal is en hoe geluid kan worden 
gerepresenteerd door getallen (samples). Voor elke secon-

de geluid van Cd-kwaliteit heb je 44100 samples nodig. We 
maken afspraken over de notatie van een discreet signaal. 
Bijvoorbeeld sample n op "Spoor 1" in WaveWizard noteren 
we als S1[n].  

 
 

H4  Versterken, mixen en echo's toevoegen  

Elementaire geluidsbewerkingen geef je wiskundig weer in 
even elementaire formules. Enkele voorbeelden: 
 

S1[n] * 2  Spoor 1 twee maal zo hard. 

S1[n] + S2[n]  mix van Spoor 1 en 2. 

S1[n] + S1[n-M] voeg echo toe. M is echotijd. 

S1[n] - S1[n-1] differentie (high pass filter: H5). 

(S1[n]+S1[n-1])/2 lopend gemiddelde (low pass 

   filter van Snaarpluk, zie H7). 
 
WaveWizard beschikt over een formule-editor (met log, ln, 
exponentiële en goniometrische functies), zodat je geluids-
bewerkingen direct wiskundig kunt formuleren. Een van de 
vele iteratieve instructies waarmee de formules worden geë-
valueerd is  FOR...TO...NEXT, die leerlingen ook op de 

Grafische Rekenmachine tegenkomen. 
 
systeemdiagram 

In de signaalverwerkingsliteratuur wordt veel gebruik ge-
maakt van diagrammen om de werking van (discrete) tril-
lingssystemen goed uit te leggen. Hieronder de diagrammen 
en de corresponderende vergelijkingen van feedforward en 
feedbacksystemen, waarmee echo-effecten worden ge-
maakt, zoals bijv. het repeterende en exponentieel dempen-
de echo-effect onder een brug (Opdracht 39).  
  

 

 
 

H5 Filters   -    
"Differentiëren werkt verhelderend"  
In de wiskunde worden concepten vaak verduidelijkt door  
grafische voorstellingen. Bijvoorbeeld bij een functie hoort 
een grafiek, en de afgeleide in elk punt is voor te stellen als 
de raaklijn aan die grafiek.  
In deze module maken leerlingen ook kennis met audio-

voorstellingen van wiskundige bewerkingen! Al in H1 kondi-
gen we een typische sound design tegelwijsheid aan: "Diffe-
rentiëren werkt verhelderend". Datzelfde blijkt te gelden voor 
de differentie. Voorbeeld: de differentie van een parabool-
toon is een zaagtandtoon (Opdracht 35, zie figuur). De afge-

leide en de differentie van een signaal klinken helderder dan 
het signaal zelf.   



Een bewerking die de klankkleur (dof-helder) van een geluid 
verandert noemen we een filter. De bekendste voorbeelden 

van filters zijn de toonregel-draaiknoppen van een versterker: 
Bass en Treble; Bass geeft een geluid een doffere klankkleur 
doordat de lage frequenties extra worden versterkt t.o.v. de 
hoge; Treble maakt een geluid helderder door precies het 
omgekeerde. Kennelijk zijn afgeleide en differentie dus een 
soort Treble-filters!  
Aangezien versterking een vermenigvuldiging van de ampli-
tude is, kun je de werking van een filter beschrijven als een 
vermenigvuldiging "in het frequentiedomein", d.w.z. een 

vermenigvuldiging van het spectrum van een geluid met een 
frequentiefunctie die we de amplitudekarakteristiek van het 

filter noemen en die 
precies vertelt hoe 
verhelderend het filter 
is. In H5.4 leiden we 
alleen de amplitudeka-
rakteristiek van de 
differentie af (zie rode 
grafiek hiernaast). Dat 
doen we door gebruik 
te maken van de go-
niometrische formules 
uit de vijfde klas (die 
leerlingen op dit punt 
overigens nog niet 
persé al dienen te 
kennen).   
Hiermee beschikken 
we dus zowel over een 
frequentie- als een tijddomein-interpretatie van de differentie: 
(1) klankverhelderend Treble-filter en  
(2) echo-effect...! (Echo: de differentie kun je schrijven als 
S1[n] - S1[n-1]).  

Bij de afleiding van (1) vertrekken we bij (2).  
  
In dit afwisselend verdiepende en praktische hoofdstuk expe-
rimenteren leerlingen ook met zeer krachtige Butterworth 
laagdoorlaat- en banddoorlaatfilters. Met de laatste kun je 

bijvoorbeeld ruis vervormen tot het geluid dat je hoort als je 
over de rand van een kristallen glas wrijft! Ook geven ze je 
veel inzicht in de voorwaarden voor de verstaanbaarheid van 
spraak.    
 

Met de combinatie van toongeneratoren en filters beschik je 
in principe over een "klassieke" synthesizer die, in analoge 
vorm, sinds de jaren '60 even gezichtsbepalend is geweest 
voor de popmuziek als de elektrische gitaar. 

 

H6  Sequencing en MIDI  
Een bekend elektronisch apparaat in de popmuziek is de 
sequencer, waarmee je een synthesizer (elektronisch mu-

ziekinstrument met instelbare toonopwekkers en filters) een 
reeks tonen kunt laten spelen. Met behulp van de 
FOR...TO...NEXT instructie implementeren we een se-

quencer en laten die eerst reeksen tonen met random fre-
quenties maken (wat leerlingen op de testschool erg bleek te 
amuseren).  
Vervolgens bespreken we hoe WaveWizard een MIDI-
bestand, waarin nootgegevens staan, "uitpakt" en toeganke-
lijk maakt voor koppeling aan toonopwekkers en filters. Zie 
figuur hieronder.  
Aangezien MIDI-bestanden ook de muzikant-expressies 
(subtiele versnellingen en vertragingen, hard, zacht, door-
klinkpedaal piano) kan registreren, kun je met WaveWizard 
zeer expressief klinkende muziek genereren. (Inmiddels zijn 
er vele duizenden MIDI-bestanden gratis van Internet te 
downloaden.)    



H7 Tonen waarvan de klankkleur verandert  
Misschien wel de meest kenmerkende eigenschap van veel 
geluiden, met name die van muziekinstrumenten, is dat ze 
tijddynamisch zijn. Vooral timbre en toonhoogte zijn boven-
dien vaak afhankelijk van het volume: bij veel trillingssyste-
men wordt de geluidsenergie bij hoog volume meer gelijkma-
tig over het spectrum verdeeld (heldere klank), terwijl die bij 
lage volumes meer is geconcentreerd in de lagere frequen-
ties (doffe klank). In de module noemen we dat de "Klank-
wet", die we omschrijven als "hoe harder, hoe helderder".   

In dit hoofdstuk bespreken we twee (van de vele) methodes 
waarmee we de Klankwet kunnen implementeren: 
(1) de Snaarplukvergelijking: specifiek, maar erg realistisch.  
(2) tijdvariante en/of amplitudeafhankelijke, adaptieve filters. 
We bespreken ze hieronder kort. 
 
(1) de wonderlijke Snaarplukvergelijking  

Stel, je genereert met de computer een lijst van, zeg, 40 
randomgetallen. Vervolgens neem je steeds het gemiddelde 
van twee opeenvolgende getallen, beginnend bovenaan de 
lijst, en noteert de uitkomst onderaan de lijst. Je gaat daar-
mee door tot de lijst uit enkele honderdduizenden getallen 
bestaat, een bewerking die je kunt noteren als een recursie-
ve vergelijking die de computer in slechts een fractie van een 
seconde kan doorrekenen: 
 

 y[n] = 0,5 * (y[n-M] + y[n-M+1])  

 
(in dit voorbeeld is M = 40). Als je deze lijst grafisch weer-
geeft (zie hieronder) dan begin je al snel te vermoeden dat 

deze bewerking wel eens een interessante audio-
interpretatie zou kunnen hebben: de aanvankelijk uniform 
verdeelde randomreeks krijgt al snel een duidelijk herken-
baar, maar gelei-
delijk veranderend 
patroon dat quasi-
periodiek is! Je 
krijgt dus een toon 

te horen. De golf-
vorm zie je heel 
geleidelijk "glad-
der" worden. Als je 
bedenkt dat hoge 
tonen in de golf-
vorm zichtbaar zijn 
als abrupte, sprin-
gerige overgan-
gen, dan kan dat 
gladder worden 
niets anders bete-
kenen dan dat de 
boventonen gelei-
delijk zachter wor-
den, zodat de toon 
die je hoort steeds 
doffer zal gaan 
klinken.  
Maar het meest 
verrassende daar-
van is de wijze 

waarop dat gebeurt, en dat merk je pas op als je de getallen 
als samples naar de geluidskaart stuurt... Wat je hoort is het 
onmiskenbare geluid 
van een getokkelde 
snaar! Vandaar dat 
we de bovenstaande 
formule aanduiden 
met de snaarpluk-
vergelijking die al 
decennia lang be-
hoort tot de canon 

van de computermu-
ziek en die ook de kern vormt van de zg. natuurkundige 
modellen van snaarinstrumenten!   
In H7 wordt uitgelegd waarom je de snaarplukvergelijking 
kunt interpreteren als een proces van herhaald filteren.  

In Opdracht 62 passen leerlingen hun kennis over filters (H5) 
toe door zelf de formule voor de corresponderende frequen-
tiefunctie (de zg. amplitudekarakteristiek) op te stellen en de 
grafiek daarvan weer geven. Zie figuur hierboven. 
 
(2) tijdvariante en adaptieve filters 

In Opdracht 66 maken we het geluid van vlagerige, huilende 
wind. Naarmate een windvlaag harder is wordt de ruisklank 
helderder en neemt ook de toonhoogte van het huilen iets 
toe. We doen dit door het instellen van de gevoeligheid van 
een adaptief filter waarin de afsnijfrequentie de amplitude 
van het inputsignaal volgt. Ook de "huilfactor" is instelbaar 
door de mate van resonantie (bandbreedte van filter). Zie 
een voorbeeld in het onderstaande sonogram ("zeer matige 
huil").    

 
klavecimbel- en pianosimulatie 

In de laatste opdrachten gaan we met de snaarplukvergelij-
king achtereenvolgens het geluid nabootsen van een klave-
cimbel en een piano.  
De klavecimbel is een voorbeeld van pure snaarpluk; de 
piano maakt ook gebruik van snaarpluk, maar heeft geen ruis  
als basisgolf, maar een zaagtandgolf. Bovendien moet die 
zaagtand door een krachtig laagdoorlaatfilter worden ge-
haald en wel zo dat elke toets van de piano een eigen filter-
instelling krijgt! Die wordt opgegeven door een formule, bijv. 
een lineaire functie, zoals in de figuur hieronder. 

Uiteraard testen we onze virtuele instrumenten door ze aan 
te sturen met MIDI-bestanden die ook muzikantexpressie en 
pedaalinformatie bevatten.  
Beluister de klankresultaten op de NLT docenten-DVD:  
H7_Chopin_Etude_3_Clavecimbel.mp3  
H7_Rachmaninov_Rhaps_Var18.mp3 (piano)  



 


