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De Getokkelde Snaar (2008) was bedoeld als hoofdstuk 5 van de NLT-module Sound Design, maar werd door de

adviserende docenten wis- en natuurkunde te moeilijk bevonden voor vwo 5-6 en is daarom vervangen.

Niettemin kun je er veel van opsteken. Welke stappen moeten we zetten om een realistische, muzikaal bruikbare

computersimulatie van een getokkelde snaar (van een electrische gitaar) te krijgen? De trilling van de

getokkelde snaar vormt een logisch, en ook het meest eenvoudige aanknopingspunt voor de introductie van

(harmonische) boventonen, het spectrum, de Fourieanalyse en het concept van een discreet filter. Het probleem

van de trillende snaar is tevens een van de vele spraakmakende debatten in de geschiedenis van de

natuurwetenschappen.

Je hebt bij deze tekst wel de software WaveWizard nodig (http://muziekexact.nl/WaveWizardSpecs.htm)

Inhoud
§1 Natuurkundig model

§2 De golfvergelijking
ideale en echte snaren

§3 Trillingsmodi
Draai-Schuifmechaniek en Fasor

Mix van meerdere modi

§4 Het snaar-debat
Waveguides, lopende en staande golven

Wat heeft tokkelen te maken met de modi?

Boventonen detecteren

§5 De Fourieranalyse
Amplitudespectrum en fasespectrum

Sinus- en cosinusspectrum

spectraalanalyse

WaveWizardfuncties voor de Fourieranalyse

Spectrum als discrete functie

§6 Het raadsel van de ontbrekende modi
A   Het Tokkelpunt

B   Het Opneempunt

Resumé: Modaal spectrum en audio-spectrum

Hoe realistisch is onze simulatie tot zover?

§7 Hoe werkt een filter?
A   Filter als frequentie-afhankelijke versterking

B   Filter als echo-effect

Witte ruis als testsignaal voor een filter

Herhaald filteren



2

♣ = commentaar Docentenhandleiding

♣ Benodigde tijd: 10 - 12 uur

♣ Contekst en concepten

Contekst:
Welke stappen moeten we zetten om een realistische, muzikaal bruikbare computersimulatie van een
getokkelde snaar (van een electrische gitaar) te krijgen? De klassieke golfvergelijking is daarvoor niet

voldoende, omdat de typische klank van een dempende snaar (die niet alleen steeds zachter maar ook

steeds doffer wordt) er niet door wordt beschreven. We moeten een eenvoudig filter in het
trillingscircuit opnemen om die bijzondere, frequentie-afhankelijke demping te realiseren.

Concepten
De trilling van de getokkelde snaar vormt een logisch, en ook het meest eenvoudige aanknopingspunt

voor de introductie van (harmonische) boventonen, het spectrum, de Fourieanalyse en het concept van

een discreet filter. Het probleem van de trillende snaar is tevens een van de vele spraakmakende

debatten in de geschiedenis van de natuurwetenschappen.
Dat we vanaf H2 consequent tijd en frequentie (Fourierpaar) als de twee wezenlijke aspekten van

trillingsverschijnselen hebben gepresenteerd, werpt hier z'n vruchten af bij de dubbele afleiding van de

werking van een filter (Het gaat hier om een eerste kennismaking; een meer precieze afleiding in Deel
B).

Twee klankopwekkingsmethoden - snaarpluk en filtersynthese, die we in Hoofdstuk 6 muzikaal gaan

toepassen, worden hier dus in een samenhang gepresenteerd; tevens beschikken we hiermee over de

noodzakelijke theoretische achtergrond om in H6 de relatie tussen harmonischen, akkoorden en
toonladders te beschrijven en praktisch toe te passen.

§1  Natuurkundig model

Je hebt inmiddels al een redelijk goed idee van de manier waarop je met electronische apparatuur

muzikale klanken kunt maken. In het vorige hoofdstuk hebben we de "klassieke" pop-synthesizer
besproken en gezien dat die is opgebouwd uit losse eenheden, modules, die elk een bepaalde taak

verrichten bij de opwekking van een toon. Enkele van die modules, zoals de toongenerator en de

volume-contourgenerator, hebben we  vrij grondig bekeken; andere, zoals filters, hebben we alleen
maar vluchtig aangeduid. Want als je de werking van een filter goed wilt snappen, dan moet je eerst

wat meer inzicht hebben in de spectrale eigenschappen van tonen.

Daarnaast hebben we het gehad over natuurkundige modellen van muziekinstrumenten. De modules

van een synthesizer kunnen alleen maar heel groffe benaderingen geven van muzikale klanken - ook al

kun je er wèl tevens heel waanzinnige space-klankjes mee maken; je luisterde naar voorbeelden

daarvan op de website van de Minimoog. Maar echt realistische klanken, daarvoor moet je veel
preciezer gaan kijken hoe de trilling in een instrument, bijvoorbeeld een snaar of een buis, tot stand

komt. Wat je bij natuurkunde over trillingen en golven leert vormt daarbij een heel mooi startpunt. Het

wordt je dan al snel duidelijk dat de electronische apparaten van de jaren '60 - '90, de hoogtijdagen van
de popsynthesizer, totaal ontoereikend zijn. Wat je nodig hebt voor de implementatie van een

natuurkundig model van een muziekinstrument, is een computer, liefst een bijzonder snelle, krachtige

computer!

In dit hoofdstuk bespreken we een natuurkundig model van een getokkelde snaar, zoals je die aantreft

op een electrische gitaar. Het eerste wat je opvalt aan de toon ervan is dat die heel langzaam zachter

wordt. Maar als je goed luistert, dan hoor je de toon ook geleidelijk doffer worden. Dat dringt pas goed
tot je door als je die eigenschap niet in het model opneemt.

Daarnaast heeft de trillende snaar nog een andere uitermate belangrijke en merkwaardige eigenschap -

een eigenschap die trouwens elk muziekinstrument en ook je stem heeft en die je alleen maar opmerkt
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als je echt heel goed luistert, nl. dat er niet één, maar meerdere tonen tegelijk klinken: boventonen.

Juist vanwege die boventonen is het nodig om de trilling van een muziekinstrument ook weer te geven
in de vorm van het spectrum, zoals we dat vanaf Hoofdstuk 2 al hebben gezien op de Scoop /

Spectrum Analyzer. Elke boventoon zie je in het spectrum terug als een spectraallijn, waarvan de

lengte de amplitude van de boventoon in beeld brengt.
Maar waar komen die boventonen dan in 's hemelsnaam vandaan? Het antwoord daarop vind je in dit

hoofdstuk. Je zult zien dat dit antwoord tevens de basis vormt voor de bespreking van wat een filter nu

eigenlijk doet. Trouwens, zo'n filter hebben we ook direct nodig om ons snaarmodel een heel stuk

realistischer te laten klinken!

§2  De golfvergelijking

Dat mysterieuze verschijnsel van meertonigheid merkten mensen in de Oudheid al op. Als je een snaar

van een harp tokkelt, dan hoor je niet alleen heel duidelijk een bepaalde toon, de grondtoon, maar

bovendien nog enkele hogere tonen: boventonen.

Er bestaan nauwelijks trillingssystemen die geen boventonen produceren. Een stemvork die je met een

heel zachte rubber hamer aanslaat is zo'n zeldzaam voorbeeld van een geluid dat zo goed als geen
boventonen bevat. Maar als je aanslaat met een houten of metalen hamer dan produceert de stemvork

naast de stemtoon ook nog andere tonen waaraan je direct kunt horen dat de stemvork van metaal is.

Metalen voorwerpen, zoals pannendeksels, klokken en gongen produceren heldere, "metaal-achtige"
klanken, waarvan de boventonen je vrij snel opvallen; je kunt er al gauw een paar nazingen. Je zou

kunnen zeggen dat de frequenties van metaal-boventonen graag "uit de toon willen vallen".

Heel anders is het bij de boventonen van spraak, zang en muziekinstrumenten. Je merkt ze pas op als
je goed luistert. Ze vallen helemaal niet uit de toon en lijken juist goed met elkaar samen te werken en

niet op te willen vallen, net zoals goede koorzangers hun best doen om hun stemgeluid zoveel

mogelijk te laten "versmelten" met de andere stemmen. Ook is het opmerkelijk dat sommige
boventonen perfect stemmen met andere tonen van de toonladder. Zo perfect, dat je het beter kunt

omdraaien en zeggen dat we de tonen van de toonladder zo hebben gekozen dat ze samenvallen met

sommige boventonen. Juist die bijzondere stemmingseigenschap van de boventonen van zang, strijk-

blaas- en tokkelinstrumenten maakt meerstemmige muziek mogelijk.

De oorzaak van de boventonen is gedurende ruim tweeduizend jaar vaak opgemerkt en besproken

maar tevens altijd een mysterie gebleven. Pas in de tweede helft van de 18de eeuw begonnen wis- en
natuurkundigen, zoals d'Alembert, Euler, Daniel Bernoulli, er meer van te snappen.

Ze ontdekten dat je die vraag die in de Oudheid al gesteld werd, nl. hoe komt het dat een getokkelde

snaar meerdere tonen tegelijk kan voortbrengen, alleen maar kunt beantwoorden als je heel precies
wiskundig kunt beschrijven hoe groot de uitwijking u is van elk punt x van de snaar op elk tijdstip t.

Daarmee leg je als het ware de "film" van de trillingsbeweging van de snaar vast in de vorm van een

functie u van twee variabelen, x en t. Kort gezegd, het raadsel van de trillende snaar komt neer op de

vraag: wat moet ik invullen voor de puntjes in:

u(x,t)  =  . . . . ?

Als we er van uit gaan dat de snaar ideaal is, d.w.z. geen enkele stugheid heeft en tijdens het trillen
geen enkele interne en externe wrijving ondervindt, komen we tot de volgende analyse.

In elk punt en op elk tijdstip heeft de trillende snaar een zekere uitwijking, een zekere snelheid en een

zekere versnelling. Merk op dat deze drie grootheden alleen maar iets zeggen over elk punt

afzonderlijk van de snaar, niets over de relatie tussen de punten onderling, niets over het plaats-aspect.
Dat plaats-aspect is de golfvorm die de snaar op een zeker tijdstip aanneemt.
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Nu zijn snelheid en versnelling, zoals je je herinnert uit de natuurkundeles, resp. de eerste en de

tweede tijd-afgeleiden van de uitwijking. De snelheid v(t) = u'(t)  en de versnelling:

(1) versnelling a(t) = v'(t) = u''(t).

Maar je kunt de uitwijking van een snaar natuurlijk ook beschouwen als een functie van plaats, u(x).

De eerste afgeleide geeft dan de richting r(x) = u'(x) aan die de snaar in elk punt heeft.

De tweede afgeleide beschrijft hoe snel die richting verandert, m.a.w. hoe scherp de "bochten" in de
snaar zijn. Meestal noemen we dat de kromming k(x):

(2) kromming k(x) = r'(x) = u''(x).

Dus richting en kromming zijn voor de ruimtelijke dimensie van de snaar hetzelfde wat snelheid en

versnelling zijn voor de tijddimensie ervan. Wat d'Alembert en Euler ontdekten was dat er bij een
trillende snaar een heel simpel verband bestaat tussen die twee:

op elk tijdstip en in elk punt van de snaar

zijn kromming en versnelling evenredig met elkaar

Je kunt dit kort formuleren door de combinatie van (1) en (2):

(3) u''(t) = c · u''(x)

Hierin stelt c de evenredigheidsconstante voor.

Dit verband tussen kromming en versnelling is minder raadselachtig dan je misschien denkt. Hoe meer

een punt van de snaar gekromd is, des te groter is de kracht die de snaar daar ondervindt. En die kracht
is dan evenredig met de versnelling. Dit zal je misschien bekend voorkomen. Inderdaad verwoordt

vergelijking (3) een bijzonder geval van de tweede wet van Newton: F = ma!

Net zoals in het vorige hoofdstuk zie je in (3) weer een differentiaalvergelijking opduiken, want

vergelijking (3) bevat (tweede) afgeleiden. Het bijzondere van dit type is dat er niet één, maar twee

onafhankelijke veranderlijken in voorkomen: x en t.  De afgeleiden daarvan heten partiëel. Daarom
spreken we hier van een partiële differentiaalvergelijking.

Vergelijking (3) wordt meestal de golfvergelijking genoemd. Dat bij een snaar op een

muziekinstrument altijd sprake is van twee eindpunten waarin de uitwijking nul is, blijkt een bijzonder
geval te zijn. De golfvergelijking geldt in principe ook voor oneindig lange snaren of voor snaren

waarvan de eindpunten vrij kunnen bewegen. Verder is gebleken dat de golfvergelijking niet alleen het

gedrag van een trillende snaar beschrijft, maar ook allerlei andere mechanische, electromagnetische en
akoestische golfverschijnselen, zoals de trillingen in een buis, die je bij blaasinstrumenten aantreft. Je

kunt dus ook via heel andere wegen komen tot de afleiding van (3), maar de snaar is wel het simpelst.

ideale en echte snaren
De golfvergelijking gaat uit van een ideale snaar. Dat een getokkelde snaar na een tijdje uitgetrild

raakt wordt er niet door beschreven. De manier waarop die demping verloopt is trouwens ook heel

karakeristiek, want elke boventoon heeft z'n eigen dempingstijd; hoe hoger de boventoon des te korter
die is. Laat je dat in een computersimulatie van een trillende snaar weg, dan krijg je een toon die in de

verste verte niet op een snaar lijkt, zoals je dadelijk zelf zult vaststellen.

Dan hebben we het nog niet gehad over de stugheid van een snaar, want ook die komt in het
trillingsgedrag en dus ook in de klank tot uitdrukking. Lage snaren bijvoorbeeld moeten veel massa

hebben; veel massa vraagt om dikke snaren; en dikke snaren zijn zo stug dat ze zich een klein beetje

gaan gedragen als staafjes. De klank daarvan gaat al enigszins naar die van een gong of bel. Om dat te
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voorkomen kun je een snaar meer massa geven door hem te omwinden met dun koperdraad; daardoor

behoudt de snaar veel van z'n soepelheid en dat klinkt veel beter.
Juist omdat een snaar niet ideaal is, en zowel demping als stugheid heeft, klinkt hij zo levendig en

muzikaal. Daarom ben je in de computermuziek niet tevreden met golfvergelijking (3), ook al blijft die

voor de studie van trillingen en golven een heel mooi uitgangspunt.
Gelukkig is het heel goed mogelijk om de eigenschappen van een echte snaar ook tot uitdrukking te

brengen in de golfvergelijking. Er komen dan naast die tweede afgeleide van tijd ook nog een eerste en

een derde afgeleide bij voor de demping en een vierde afgeleide voor die stugheid! Daarover meer in

het B-deel.

§3  Trillingsmodi

Dat een snaar op oneindig veel verschillende manieren kan trillen, wil niet zeggen dat er niet een

bepaalde structuur aan dat trillingsgedrag ten grondslag kan liggen. Misschien heb je in de

natuurkundeles die proef gezien waarbij een metalen snaar in trilling wordt gebracht door vlak eronder
een electromagneet met regelmatige stroomstootjes te activeren. Afhankelijk van de frequentie van die

stroomstootjes ontstaan verschillende trillingspatronen, die je in Fig. 5.1 ziet afgebeeld. De patronen

worden de (trillings)modi van de snaar genoemd.
Je kunt die proef ook thuis doen, met wat simpelere hulpmiddelen. Neem een stuk touw van een paar

meter lengte ('n heel lange "snaar"), knoop het ene uiteinde aan een vast punt en het andere aan het

zaagblad van een decoupeerzaag, (bijv. als hulpstuk bij boormachine) met regelbaar toerental.
Experimenteer een beetje met de  spanning op het touw en stel de motor in op het laagst mogelijke

toerental. Je zult natuurlijk geen toon te horen krijgen (noem twee redenen waarom niet. te lage

frequentie, geen resonator),

maar je kunt de modi er prima
mee opwekken en bekijken.

Als je nu heel geleidelijk het

toerental verhoogt zul je zien
dat het touw op een gegeven

moment in de

trillingsbeweging komt die is

afgebeeld in Fig. 5.1
bovenaan. In het midden is de

uitwijking van het touw het

grootst. Dat punt heet een
buik en deze manier van

trillen Modus 1, waarbij de

grondtoon van de snaar wordt
geproduceerd.

Verhoog je langzaam het

toerental, dan zal het touwtje

eerst chaotisch op en neer
springen en dan plotseling in het midden stil komen te liggen. Dit punt wordt een knoop genoemd.

Aan weerskanten daarvan zie je nu twee buiken ontstaan. Hiermee is een nieuw "trillingsregime"

ingegaan: Modus 2. Het blijkt dat het toerental (de frequentie) van de zaag twee keer zo hoog is als bij
Modus 1, dus in Modus 2 klinkt een snaar een octaaf hoger.

Verhoog je het toerental steeds verder dan kun je het touwtje ook laten trillen in Modus 3, Modus 4

etc. Steeds zie je dat het aantal buiken gelijk is aan het nummer van de modus. En steeds blijkt het
toerental van de zaag een veelvoud te zijn van dat waarbij Modus 1 ontstaat, dus bijvoorbeeld Modus

7 vraagt om een toerental dat 7 maal zo hoog is als dat van Modus 1.

De reeks tonen die de verschillende modi veroorzaken worden ook wel eens aangeduid met
natuurtonen en het zal je wel duidelijk zijn waarom: een snaar kan blijkbaar niet anders dan die vaste
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reeks frequenties voortbrengen. Een getallenreeks waarvan elk element een veelvoud van het eerste

element is, wordt een harmonische reeks genoemd. De frequenties die door de verschillende modi
worden geproduceerd vormen dus zo'n reeks en worden daarom harmonischen genoemd.

Voor alle duidelijkheid: zo goed als alle trillingssystemen, zoals muziekinstrumenten, machines en
voertuigen, vertonen een trillingsgedrag dat modaal is: ze trillen in meerdere frequenties tegelijk. Al

die frequenties kun je natuurtonen noemen. Meestal vormen die natuurtonen geen harmonische reeks.

Metaal-achtig klinkende geluiden zijn meestal niet harmonisch. De zangstem en de meeste

muziekinstrumenten zijn wèl harmonisch.

Draai-Schuifmechaniek en Fasor
We gaan nu met de computer een "digitale" snaar in trilling brengen op precies dezelfde manier zoals
we dat zojuist deden met de decoupeerzaag ; eerst modus 1, dan modus 2 etc. Voordat we dat doen,

kijken we eerst eens naar de beweging van de boormachine-decoupeerzaag waarmee we de snaar in

trilling brachten. Hoe zit het
mechaniek van zo'n

decoupeerzaag in elkaar?

Duidelijk is dat de draaiende

beweging van de boorkop
wordt omgezet in een op- en

neergaande beweging van de

zaag. Een dergelijk
mechaniek komt in heel veel

apparaten voor, denk bijv.

aan een naaimachine. Het

wordt simpelweg draai-

schuif-mechaniek genoemd,

zoals te zien in Fig. 5.2. De

kruk (groen) draait net zo rond als de trapper van een fiets of de wijzers van een klok. Zo'n

rondraaiende pijl noemen we een fasor. Net zoals een cirkel, een kubus of een lineaire functie, moet je

een fasor beschouwen als een wiskundig object. Het wordt met name zeer veel gebruikt bij de analyse

van trillingen en trillingssystemen.
Het zwarte gedeelte van het mechaniek kan net als een zuiger verticaal op en neer schuiven tussen de

twee geleiders (bruin). Het uiteinde van de fasor kan horizontaal in een sleuf heen en weer schuiven.

Daarmee wordt een draaibeweging "omgezet" in twee componenten: een verticale en een horizontale.

Rechts in de figuur zie je dat nog eens schematisch weergegeven. De relatie tussen de draaiing en de
verticale beweging komt tot uitdrukking in driehoek AMB. Bij een constante hoeksnelheid α verandert

de lengte van de verticale zijde AB sinusvormig, wat je kunt zien als je de hoogte van punt A

projecteert op het ruitjespapier dat eveneeens met constante snelheid beweegt  - waar kwam je een
soortgelijke bewegende projectie al eerder tegen? H2: fonodeik.

Kort gezegd:

De ronddraaiende beweging van een fasor is te representeren als de combinatie van een

verticale en een horizontale bewegingscomponent, resp. de sinus- en de cosinuscomponent.

De lengte van de fasor - in de figuur is dat de straal AM - noemen we de amplitude. De hoek die AM

maakt met de horizontale as (waarop B en M liggen), noemen we de fase.  Daarnaast heeft de fasor

ook een toerental dat we uiteraard de frequentie noemen.

De positie van het eindpunt van een fasor wordt dus voor elk tijdstip volledig vastgelegd door

de amplitude, de fase en de frequentie.

We gaan nu de werking van het draai-schuif-mechaniek simuleren met de computer. Uiteraard zijn we
vooral geïnteresseerd in zeer hoge toerentallen - frequenties die in het audio-gebied liggen. Om te
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voorkomen dat je dan de beweging van de fasor met je oog niet meer kunt volgen is de frequentie van

de fasor in het visuele, grafische gedeelte van de animatie enorm vertraagd is. Alleen het audio-

gedeelte van de animatie heeft de opgegeven frequentie.

De animatie genereert 20 grafieken (beelden) per seconde; op het ruitjespapier representeert elke

horizontale pixel een stand van de fasor. En elke stand van de fasor levert een geluidssample.

Opdracht 5.1  Fasor-animatie
5.1a De fasor-animatie vind je in menu Generatoren → Fasors. Maar je kunt ook de volgende

code droppen:

WAVE->Data F1[0] 5000    // Amp

WAVE->Data F2[0] 0       // Fase
WAVE->Data F3[0] 200     // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            1

  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1
  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         200

  Wissen na elke ... beelden               1

Voordat de animatie begint, wordt eerst op het opgegeven spoor een sinustoon aangemaakt

met de opgegeven amplitude, fase en frequentie. In dit geval is dat niet direct zo boeiend, maar

dat wordt verderop anders.

♣ Bij de menu-functie Generatoren → Fasors kun je een aantal fasors "op elkaar"
stapelen. Hoeveel dat er zijn, is instelbaar. (We beginnen hier met één fasor). Daarom heeft de

functie geen vast aantal invoervelden. Er wordt in de invoervelden o.a gevraagd hoeveel fasors

je wenst. Na invullen klik je op OK; dan wordt automatisch Lijst geopend, waar je de

amplitudes, fases en frequenties van de fasors kun invoeren. Je sluit Lijst door op de Esc-toets

te klikken, waarna de animatie wordt gestart.
Als je de Fasor-functie opstart via de bovenstaande tekstcode, dan specificeer je eerst de

fasor(s) en daarna roep je de Fasorfunctie zelf aan. Dat specificeren doe je door gebruik te

maken van de algemene functie WAVE->Data, waarmee je één of meerdere getallen

achtereen in een buffer kunt zetten vanaf de opgegeven index. [..].  De functie WAVE-

>Fasor-Animatie(1)heeft dus op zichzelf niets te maken met WAVE->Data, maar

veronderstelt wel dat de waarden van amp, fase en freq. resp in buffer F1, F2 en F3 worden

geplaatst vanaf index [0].

Als de amplitude- fase- en/of frequentiewaarden te beschrijven zijn als een discrete functie  -
zoals het geval is bij de Fourier-expansie van een willekeurige continue, periodieke functie -

dan kun je i.p.v. WAVE->Data natuurlijk efficiënt gebruik maken van WAVE->Definieer

functie(1)en zo heel snel een groot aantal fasors (bijv. 100) specificeren.

5.1b Verander in MemoWAVE de frequentie in resp. 400 en 600 Hz en bekijk de animaties.

5.1c Kijk naar het ruitjespapier. Bepaal met de muis hoeveel pixels de zijde van één vakje is. (als je

met de muis over de grafiek beweegt zie je de positie van de muis links boven het
grafiekvenster in een apart veld afgebeeld, samen met de kleurwaarden in RGB (Zie H3 § 11)

van de pixel. In de animatie wordt op elke pixel precies 1 geluidssample afgebeeld. Met welke

frequentie moet je de fasor laten ronddraaien om een periodetijd te krijgen die precies de
breedte heeft van het ruitjesvel? Stel de animatie zo in, dat de fasor na precies één periode

stopt.

Antwoord:

De zijde van één vakje is 50 pixels en er zijn 12 vakjes: . T = 50 X 12 = 600 smp = 600 / Fs

sec, dus f = Fs / 600 = 73,5 Hz.

WAVE->Data F1[0] 5000    // Amp

WAVE->Data F2[0] 0       // Fase
WAVE->Data F3[0] 73,5    // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            1
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  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1

  aantal beelden per seconde (max 20)     20
  Aantal beelden                         600

  Wissen na elke ... beelden               1

5.1d Stel de animator zo in dat er precies twee periodes van een cosinusgolf in beeld verschijnen.

Antwoord:
WAVE->Data F1[0] 5000    // Amp

WAVE->Data F2[0] 90      // Fase

WAVE->Data F3[0] 147     // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            1

  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1

  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         600
  Wissen na elke ... beelden               1

5.1e Ga uit van de volgende instelling:
WAVE->Data F1[0] -5000  // Amp Let op het minteken! Er mag geen spatie tussen minteken
                        // en daaropvolgend getal staan!!

WAVE->Data F2[0] ??     // Fase

WAVE->Data F3[0] 200    // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            1
  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1

  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         200

  Wissen na elke ... beelden               1

Hoe moet je de fase instellen om de fasor exact dezelfde weg te laten afleggen als in opdracht

5.1a?
Antwoord:
WAVE->Data F1[0] -5000   // Amp Let op het minteken!

WAVE->Data F2[0] 180     // Fase

WAVE->Data F3[0] 200     // Freq
WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            1

  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1

  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         200
  Wissen na elke ... beelden               1

5.1f (Eerst denken dan doen!): wat verwacht je dat er gaat gebeuren als je een negatieve waarde

invult bij de frequentie, dus: WAVE->Data F3[0] -200     // Freq negatief ?
Antwoord: fasor draait nu met de wijzer van de klok mee i.p.v. er tegen in.    

5.1g Stel op twee manieren de fasor zo in dat je met een negatieve frequentie toch op het

ruitjespapier dezelfde golfvorm te zien krijgt als bij opdracht 5.1a.

Antwoord:
eerste manier:
WAVE->Data F1[0] -5000   // Amp

WAVE->Data F2[0] 0       // Fase

WAVE->Data F3[0] -200    // Freq

tweede manier:
WAVE->Data F1[0] 5000    // Amp

WAVE->Data F2[0] 180     // Fase

WAVE->Data F3[0] -200    // Freq

Nu we hebben gezien hoe de snaar door een draai-schuifmechaniek in trilling kan worden gebracht,
gaan we de trillingsmodi van een snaar bekijken. Daarbij moet je je voorstellen dat de snaar in trilling

wordt gebracht door een draai-schuifmechaniek achtereenvolgens in te stellen op een serie

verschillende toerentallen - frequenties. In de snaar-animatie is het draai-schuifmechaniek zelf niet

getekend!

Opdracht 5.2  Animatie van de eerste acht trillingsmodi van een snaar
5.2a We gaan een animatie maken van de eerste acht trillingsmodi van een snaar. Om je een beetje

te oriënteren is in Fig. 5.3 een electrische gitaar afgebeeld boven de animatie die je zo dadelijk

op het beeldscherm te zien krijgt.
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Drop eerst de onderstaande code in WaveWizard. Klik op OK en vervolgens op WAVE!
Je vindt deze functie ook als menu-functie in Generatoren → Animatie: snaar (electrische
gitaar).

WAVE->Animatie Snaar(1):
  Lengte snaar (40... 1000)                 128

  Tokkelpunt                              0,875
  Opneempunt                                0,4

  Amplitude (< 16000)                     10000
  Filtercoefficient A1                        1

  Filtercoefficient A2                        0
  Aantal beelden                            128

  Beeld na elke ... stappen                   2
  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3
  y-factor afb. golven                        2

  lopende golven? ('j' of 'n')                n
  aantal modi (0 ... 100)                     8

  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        n
  Fasors? ('j' of 'n')                        n

  Audiosignaal?('j' of 'n')                   n
  Wissen na elke ... beelden                  1

  modus 1:                                 3000
  modus 2:                                    0
  modus 3:                                    0

  modus 4:                                    0
  modus 5:                                    0

  modus 6:                                    0
  modus 7:                                    0

  modus 8:                                    0

Je kunt de animatie onderbreken door met de muis op Stop te klikken.

In deze animatie zie je de snaar één volledige trilling in modus 1 maken. De toon die je op

spoor S2 hoort heeft een periodetijd  T die als volgt afhangt van de lengte L van de snaar:

T = 2L smp
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Je herinnert je uit H3 dat 1 smp = 1 / Fs  sec; dat is de tijd die verstrijkt tussen twee

opeenvolgende samples.
5.2b De snaarlengte L is hier 128, zoals je bovenaan in de instellingen kunt zien. Bereken de

frequentie van de snaar.

 Antwoord:
T = 256 smp = 256 / Fs , dus de frequentie f is dus 1 / T = Fs / 256 = 172,27 Hz.

5.2c Verifiëer je antwoord door het in te voeren in het vakje bij Trigger Frequentie op de Scoop-

pagina, zoals je deed in Opdracht 4.11.  (Selecteer spoor S2).

5.2d Maak nu een animatie van Modus 2 door de volgende veranderingen in de tekst in

MemoWAVE aan te brengen:
  modus 1:                                    0

  modus 2:                                 3000

Bereken de frequentie van modus 2 en ga met de scoop na na dat je antwoord klopt.

5.2e Doe hetzelfde met de andere modi. Maak een tabel, met in kolom1 het nummer van de modus,

in kolom 2 de frequentie en in kolom 3 de de frequentieverhouding met modus 1.

Antwoord:

Modus n fn = n Fs / 256 fn : f1

1 172,27 1

2 344,53 2

3 516,80 3

4 689,06 4

5 861,33 5

6 1033,59 6

7 1205,86 7

8 1378,13 8

Hoe heet de reeks in kolom 3? Antwoord: harmonische reeks.
5.2f Maak nu een demo-filmpje waarin achtereenvolgens de bewegingen van eerste acht

trillingsmodi van de snaar en hun corresponderende tonen zichtbaar en hoorbaar worden.

Steeds breng je één modus in beeld. Doe dit door simpelweg in het vak MemoWAVE acht

kopieën van de bovenstaande code onder elkaar te plaatsen. Voor elke kopie hoef je maar een
tweetal getallen te wijzigen:

bijv. bij animatie 2, waarin je modus 2 demonstreert, vul je in:
  modus 1:                                    0

  modus 2:                                 3000

en bij modus 3 vul je in:
  modus 1:                                    0

  modus 3:                                 3000

  Klik weer op OK en vervolgens op WAVE!
Wat zie je in het diagram Modaal Spectrum?

Antwoord: de spectraallijn verspringt van positie 1 naar 2, 3, ...etc.

5.2g Eén van de harmonischen is niet hoorbaar. Welke? (voor een verklaring zie volgende
paragraaf.)

Antwoord: modus 5 is onhoorbaar.

5.2h Je vond bij vraag 5.2e een reeks frequenties die veelvouden zijn van de grondtoon. De eerste

acht daarvan heb je in een tabel geplaatst. Die tabel ga je nu met WaveWizard uitbreiden tot N
harmonischen, waarbij N staat voor het aantal harmonischen dat je met de gegeven sampling

frequentie Fs kunt weergeven (zie H3 §9). Plaats de resultaten in buffer F3, vanaf index 0.
WAVE->Definieer functie(1):

  Output Buffer en startindex f(x)   F3[0]
  definitie f(x)                     ?

  x0 (startwaarde van x)             ?

  x1 (eindwaarde van x)              ?

  Stapgrootte                        ?

Antwoord:
De frequentie f van de grondtoon is Fs / 256 Hz. Volgens H3§9: Nf = 0,5Fs, dus
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N = 0,5Fs / f = 0,5Fs /(Fs / 256) = 128.
WAVE->Definieer functie(1):
  Output Buffer en startindex f(x)   F3[0]

  definitie f(x)                     (44100 / 256) * x

  x0 (startwaarde van x)             1

  x1 (eindwaarde van x)              128
  Stapgrootte                        1

Mix van meerdere modi
Een experiment dat je met een touwtje en een decoupeerzaag niet zo

gemakkelijk kunt doen is de snaar zodanig in trilling brengen dat er twee modi

tegelijk ontstaan! Met de computer daarentegen is dat een fluitje van een cent.
We nemen eerst in gedachte gewoon twee draai-schuifmechanieken, en

schroeven de (bruine) geleiders van de ene op het bewegende (zwarte)

gedeelte van de ander, zoals in Fig. 5.4. Stel je daarbij voor dat we de fasor elk

afzonderlijk kunnen instellen, zowel in amplitude, fase als frequentie.   

Opdracht 5.3  Twee gekoppelde fasors
Hieronder zie je de code voor het instellen van twee gekoppelde fasors.

5.3a Vind voor de frequentie van fasor 2 een reeks waarden zodanig dat

beide fasors op hetzelfde tijdstip binnen de periodetijd van fasor 1 in de stand "3 uur" staan.
De fases moeten nul blijven. Zorg ervoor dat de animatie stopt als de eerste fasor, met

frequentie 100 Hz, precies één hele periode heeft afgelegd. Luister naar de toon op spoor S1.
WAVE->Data F1[0] 5000 5000    // Amp

WAVE->Data F2[0] 0 0          // Fase

WAVE->Data F3[0] 100 ???      // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            2

  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1
  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         ???

  Wissen na elke ... beelden               1

Antwoord: 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, ...
Aantal beelden = Fs / 100 + 1              442

5.3b Geef een formule die de waarden van de gevonden frequentiereeks uitdrukt in de frequentie

van fasor 1.

Antwoord: fn =  nf1 Hz, n > 1.
5.3c Stel de frequentie van de eerste fasor in op 1000 Hz en die van de tweede zodanig dat je tien

zwevingen (H3 §7) per seconde te horen krijgt. Stop de animatie nadat de complexe toon één

hele periode heeft afgelegd.

Antwoord:
Grondtoon: 10 Hz →  periode T = 0,1 sec = 0,1Fs smp = 4410 smp.

De animatie bestaat dus uit 4410 + 1 beelden  en duurt 4410 / 20 = 220,5 sec
WAVE->Data F1[0] 5000 5000    // Amp
WAVE->Data F2[0] 0 0          // Fase

WAVE->Data F3[0] 1000 1010    // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            2
  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1

  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                        4411

  Wissen na elke ... beelden               1

5.3d Herschrijf bovenstaande code zodanig dat er drie fasors in beeld verschijnen. Geef ze dezelfde

frequentie en stel de fases zo in dat som van de fasors op elk tijdstip gelijk is aan nul.

Antwoord:
WAVE->Data F1[0] 5000 5000 5000   // Amp
WAVE->Data F2[0] 0 120 240        // Fase

WAVE->Data F3[0] 100 100 100      // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            3
  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1
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  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         442
  Wissen na elke ... beelden               1

5.3e Maak ook eens een combinatie van vier, vijf en zes fasors. Zet de fases op nul, kies zelf een

frequentie voor fasor 1 en zorg dat de frequenties van de andere fasors daarvan een veelvoud

zijn. Ga na dat alle fasors tegelijkertijd de positie "3 uur" passeren!
Antwoord:  bijvoorbeeld:
WAVE->Data F1[0] 2000 2000 2000 2000 2000 2000   // Amp

WAVE->Data F2[0] 0 0 0 0 0 0 0                   // Fase

WAVE->Data F3[0] 100 200 300 400 500 600         // Freq

WAVE->Fasor-Animatie(1):

  Aantal fasors                            6

  Output ('s1', 's2' of 's3')             s1
  aantal beelden per seconde (max 20)     20

  Aantal beelden                         883

  Wissen na elke ... beelden               1

Opdracht 5.4  Animaties van mixen van verschillende trillingsmodi van een snaar
5.4a Maak een demo-filmpje waarin achtereenvolgens steeds meer trillingsmodi van de snaar

tegelijkertijd in werking zijn, door eerst alleen modus 1, dan modi 1 en 2, dan modi 1, 2 en 3
... etc.  een amplitude 2000 te geven.

Wat zie je dit keer in het diagram Modaal Spectrum?

Antwoord: eerst zie je één spectraallijn, dan 2 tegelijk, dan 3 tegelijk etc.

5.4b Tijdens de animatie komt er steeds een toon bij. Zijn ze allemaal even goed hoorbaar?
Antwoord: modus 5 is ook nu weer onhoorbaar.

Opdracht 5.5  Boventonen mixen.
5.5a In opdracht 5.2 heb je vast gesteld dat bij elke trillingsmodus de snaar steeds een sinusvormige

golfvorm heeft en dat ook de toon die je hoort steeds een sinustoon is: boventonen

(natuurtonen) zijn sinustonen! In opdracht 5.4 hoorde je dat bij elke modus een harmonische
werd toegevoegd. Dat effect gaan we nu met de sinusgenerator nadoen met een grondtoon

waarvan je de frequentie vond in opdracht 5.2b. Alle tonen zetten 1 sec na elkaar in en klinken

door tot t = 18 sec (eindigen dus allemaal tegelijk).

invoerveld Additief

In de code hieronder plaatste de sinusgenerator acht maal achtereen een sinusgolf op spoor S1.

Elke toon begint weliswaar op een verschillend tijdstip, maar vanaf een gegeven moment
klinken ze ook allemaal tegelijk. Ze moeten dus gemixt worden. In H3 §7 leerde je hoe dat

gaat, maar de sinusgenerator beschikt over een eigen mix-functie. Vaak wordt het mixen van

sinustonen additieve synthese genoemd. Vandaar het invoerveld Additief. Je ziet dat bij de

eerste oproep van de sinusgenerator achter dit veld 'n' is ingevuld. Daardoor wordt spoor S1

elek sample "overschreven" door een sinus-sample. Vanaf de tweede oproep staat er bij

Additief een 'j'; dat  betekent dat de samples van nieuwe sinustoon worden gemixt

(=opgeteld) met het geluid dat inmiddels al op spoor S1 staat.  Je kunt hiermee dus aan elk
willekeurig geluid een onbeperkt aantal sinustonen toevoegen. Welke toepassing dat heeft laat

deze opdracht zien.

WAVE->Sinusgenerator(4):

  Buffer nummer                         s1  |      s1  |      s1  |      s1

  Frequentie of periodetijd            ???  |     ???  |     ???  |     ???

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0
  Amplitude (volume)                  2000  |    2000  |    2000  |    2000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')     ? sec  |   ? sec  |   ? sec  |   ? sec

  Aantal samples (ook 'sec')         ? sec  |   ? sec  |   ? sec  |   ? sec

  Additief ('j' of 'n')                  n  |       j  |       j  |       j

WAVE->Sinusgenerator(4):

  Buffer nummer                         s1  |      s1  |      s1  |      s1

  Frequentie of periodetijd            ???  |     ???  |     ???  |     ???

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0
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  Amplitude (volume)                  2000  |    2000  |    2000  |    2000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')     ? sec  |   ? sec  |   ? sec  |   ? sec
  Aantal samples (ook 'sec')         ? sec  |   ? sec  |   ? sec  |   ? sec

  Additief ('j' of 'n')                  j  |       j  |       j  |       j

Antwoord:
WAVE->Sinusgenerator(4):
  Buffer nummer                         s1  |      s1  |      s1  |      s1

  Frequentie of periodetijd         172,27  |  344,53  |  516,80  |  689,06

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0

  Amplitude (volume)                  2000  |    2000  |    2000  |    2000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')     0 sec  |   1 sec  |   2 sec  |   3 sec
  Aantal samples (ook 'sec')        18 sec  |  17 sec  |  16 sec  |  15 sec

  Additief ('j' of 'n')                  n  |       j  |       j  |       j

WAVE->Sinusgenerator(4):
  Buffer nummer                         s1  |      s1  |      s1  |      s1

  Frequentie of periodetijd          861,33 | 1033,59  | 1205,86  | 1378,13

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0

  Amplitude (volume)                  2000  |    2000  |    2000  |    2000
  Vanaf samplenummer (ook 'sec')     4 sec  |   5 sec  |   6 sec  |   7 sec

  Aantal samples (ook 'sec')        14 sec  |  13 sec  |  12 sec  |  11 sec

  Additief ('j' of 'n')                  j  |       j  |       j  |       j

5.5b Bekijk en beluister het geluid met de Scoop / Spectrum Analyzer. Beschrijf hoe het

spectrum zich ontwikkelt.

Antwoord: Bij het beginverschijnt er één spectraallijn, dan komt er elke seconde een bij; ze

hebben allemaal dezelfde amplitude.
5.5c Wat merk je op als je een tijdje (10 sec) naar de constante toon hebt geluisterd?

Antwoord:
Eerst hoor je in de toon steeds de toevoeging van elke harmonische. Als de toon eenmaal alle
harmonischen bevat en nog een tijdje constant voortklinkt, blijf je al die harmonischen eerst

nog even allemaal afzonderlijk horen, maar geleidelijk versmelten ze tot een "klankkleur",

waarin de afzonderlijke harmonischen niet meer opvallen.

♣ Dit is een algemeen zintuiglijk effect, net zoals je de geur van een al uren met lln gevuld

klaslokaal bij binnenkomst heel goed ruikt, maar na een tijdje niet meer.
Zintuigen zijn ontworpen om te reageren op verandering van toestand. Bij spraaksynthese

spreekt men wel van formantverzadiging: het effect dat je een lang aangehouden klinker na

een tijdje niet meer als klinker, maar als toon met een betekenisloze klankkleur waarneemt.
Software die zintuigelijke patronen moet herkennen probeert zich zo veel mogelijk te

oriënteren op het detecteren van de veranderingen in het signaal, niet van de toestanden.

5.5d Hoor je alle tonen even duidelijk of ontbreekt er een, zoals in de twee vorige opdrachten?
Antwoord: je hoort ze allemaal even sterk.

§4  Het snaar-debat

In Opdracht 5.4 maakte je een animatie waarbij steeds één modus aan de trilling van de snaar werd

toegevoegd. De klank werd steeds voller en je zag de golfvorm van de snaar steeds complexer worden
en in het spectrum kwam er steeds een spectraallijn bij. Het werd ook steeds moeilijker om alle tonen

nog afzonderlijk waar te nemen: ze vloeien steeds meer samen tot één homogeen geheel. Dat geheel

noemen we meestal de klankleur of het timbre. Uiteindelijk nam de snaar zelfs de vorm aan van een
soort digitale slang die tussen de eindpunten heen en weer kronkelt...

Waarschijnlijk heb je je afgevraagd wat dit allemaal te maken heeft met de klank die je hoort als je een

snaar gewoon tokkelt zoals een gitarist dat doet. Een gitarist stelt immers geen modi in, maar zet het
plectrum ergens op de snaar, trekt die uit z'n evenwichtsstand en laat vervolgens het plectrum

wegslippen.

Als een gitarist de snaar met het plectrum uit z'n evenwichtsstand trekt, ontstaat een "knikvorm".

Tokkel je de snaar precies in het midden dan is de knik symmetrisch. Je hoort daarbij een nogal hol,
nasaal geluid. De klank van de snaar hangt altijd af van de plaats waar je tokkelt. We willen nu graag
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weten hoe dat komt en tevens wat de trillingsbeweging van de getokkelde snaar te maken heeft met de

modi.

Opdracht 5.6 Animatie van getokkelde snaar
5.6a We gaan de snaar tokkelen in het punt 7/8 L, waarin L de lengte van de snaar voorstelt. Dit

keer brengen we onze digi-snaar dus niet meer in trilling door de amplitudes van modi op te

geven, maar door het Tokkelpunt te activeren. Dat doe je door achter Tokkelpunt

bepaalt modi ('j' of 'n') nu 'j' in te vullen. In de animatie zie je nu een

blauwe snaargolfvorm verschijnen die de uitwijking van de snaar te zien geeft op het moment

dat de snaar met het plectrum in het punt 7/8 L wordt losgelaten.

Zet spoor S2 af en kijk of spoor S1 aan staat (op tenminste 1 kanaal).

Wis MemoWAVE en drop er dan de volgende code in. Start de animatie.
WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128
  Tokkelpunt                              0,875
  Opneempunt                                0,4

  Amplitude (< 16000)                     10000
  Filtercoefficient A1                         1

  Filtercoefficient A2                         0
  Aantal beelden                            256

  Beeld na elke ... stappen                   1
  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3
  y-factor afb. golven                        2

  lopende golven? ('j' of 'n')                n
  aantal modi (0 ... 100)                     0

  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j
  Fasors? ('j' of 'n')                        n

  Audiosignaal?('j' of 'n')                   n
  Wissen na elke ... beelden                  1

Waveguides, lopende en staande golven
Zoals je misschien bij natuurkunde

hebt gehad, kun je een staande golf,
zoals een trillende snaar,

beschouwen als een optelsom van

een naar rechts en een naar links

lopende golf die op tijdstip nul een
identieke vorm hebben, in ons

geval die "knikvorm" met een top

in het punt x =  7/8 L.
Het rekenwerk dat de computer

voor de snaar-simulatie moet doen

is het eenvoudigst door uit te gaan
van die twee lopende golven. Je

kunt ze ook zichtbaar maken door

een  j  in te vullen achter
lopende golven? ('j' of

'n').

5.6b Doe de animatie nog eens,
nu ook met lopende

golven. Je kunt het aantal

beelden per seconde ook eens op 1 zetten, of nog langzamer, en jezelf ervan overtuigen dat
de golfvorm van de snaar op elk tijdstip (elk beeld) op elke plek de som is van de twee

lopende golven
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In Fig. 5.5 vind je schematisch weergegeven hoe de computer de snaarbeweging realiseert. De twee

lopende golven zijn in de computer natuurlijk ook weer discreet: de snaargolfvorm kun je net zo
sampelen als een geluid en dus op precies dezelfde manier opslaan in buffers. Welke dat precies zijn

vind je in de Hulp-tekst van de snaar-animator (Generatoren → animatie: snaar (electrische
gitaar)) .
Een buffer waarin zo'n lopende golf is opgeslagen staat bekend als een digitale waveguide

(golfgeleider). Je kunt de snaarbeweging simuleren door de samples binnen zo'n waveguide steeds een
plaatsje te laten opschuiven, net als mensen voor het loket. Bij elk beeld van de animatie doen alle

samples een pasje  naar rechts (bovenste waveguide) of naar links (onderste waveguide). Bij elk beeld

zal dus de meest rechtse of linkse sample de ene waveguide verlaten en de andere betreden aan
dezelfde kant. Een sample die een waveguide betreedt wordt vermenigvuldigd met -1. Daarmee wordt

de reflectie van een golf tegen een vast punt gesimuleerd; die verandert namelijk niet alleen van

richting, maar ook de uitwijking klapt om.
 Zo voeren beide waveguides samen een cyclische beweging uit, met de wijzers van de klok mee. De

uitwijking van de snaar is in elk punt gelijk aan de som van de samples, in dat punt, van de twee

waveguides. Anders gezegd: de uiwijking is gewoon een mix van de twee waveguides. De cyclische

beweging van de waveguides maakt dat de snaargolf periodiek is. Die snaargolf vind je trouwens ook
weer gewoon in een buffer.

Je kunt de werking van de animatie, dus dat geschuifel van samples in de waveguides en de snaargolf

heel precies, beeldje voor beeldje volgen, als je dat interessant vindt. Zet eerst Aantal beelden op

1, en bekijk de betreffende buffers in de Lijstpagina. Dan start je de animatie opnieuw, dit keer met

Aantal beelden op twee. Al na een paar beelden heb je een goed inzicht in de samenhang van de

verschillende golven.

Wat heeft tokkelen te maken met de modi?
Na de vorige opdracht heb je waarschijnlijk de

indruk gekregen dat het tokkelen van de snaar een
totaal ander soort trillingsbeweging geeft dan de

modi. Het lijkt wel alsof de getokkelde snaar zich

helemaal niets van die modi aantrekt en gewoon

z'n gang gaat. De golfvorm van de getokkelde
snaar ziet er, met die scherpe knik die zich zowel

naar links als naar rechts voortplant, heel anders

uit dan de altijd vloeiende curven die de modi te
zien gaven.

Toch is gebleken dat aan de golfvergelijking (3) volledig wordt voldaan door die twee in tegengestelde
richtingen lopende golven. Dat werd voor het eerst aangetoond door de wiskundige Jean d'Alembert.

Het artikel dat hij daarover in 1747 publiceerde was aanleiding voor een van de vele boeiende

discussies in de geschiedenis van de natuurwetenschappen.

♣  Zie bijv. Wheeler G.F., Crummett W.P. The vibrating string controversy, American Journal of

Physics 55,1 jan 1987.

Een jaar later reageerde Leonhard Euler, zonder twijfel de bekendste en, met zo'n 900 artikelen en 13

kinderen, de meest productieve wiskundige van de achttiende eeuw. De beide heren verschilden

nauwelijks van inzicht over de golfvergelijking (3), maar ze waren het wel volstrekt oneens over wat

je nu precies moest verstaan onder de vorm van die golf. d'Alembert was van mening dat de golfvorm
echt als een wiskundige functie gedefinieerd moest kunnen worden. Die functie moest natuurlijk wel

periodiek zijn. Euler vond dat de golfvorm zo willekeurig moest kunnen zijn dat je hem "uit de losse

pols" zou kunnen tekenen. Ongetwijfeld dacht hij daarbij ook aan de vorm van de getokkelde snaar,
met die karakteristieke knik in het tokkelpunt.
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d'Alembert op zijn beurt had grote moeite met zo'n knikkende golfvorm;  een knik, zei hij, is een

discontinuïteit in de afgeleide en in zo'n punt is de golfvergelijking niet gedefiniëerd.
Daar wist Euler eigenlijk niet veel op te antwoorden. Hij sputterde zo'n beetje dat de uitwijking van de

snaar maar heel klein is en die knik geen echte knik is, maar meer een wat sterker gebogen stukje

snaar etc.

Een paar jaar later mengde o.a. Daniel Bernoulli zich in de discussie, wiens naam je zowel in de wis-

als in de natuurkundeles tegenkomt. Hem was opgevallen dat de oplossingen van d'Alembert en Euler

op geen enkele manier het verschijnsel van de boventonen tot uitdrukking laten komen: één staande
golf, één oplossing? Heeft u wel eens goed naar het geluid van een trillende snaar geluisterd? Dan kan

het u toch niet ontgaan zijn dat een trillende snaar een heleboel tonen tegelijkertijd produceert?

Inderdaad was het voor d'Alembert zonneklaar dat een snaar slechts één toon produceert en niet

meerdere. Toch kan hij best een goed argument gehad hebben om te zeggen dat de snaar slechts één

toon voortbrengt. Want als je al meerdere tonen waarneemt, dan zou dat even goed een afwijking in je
oor zelf kunnen zijn, net zoals je oren soms ook wel eens spontaan beginnen te  "tuiten" en nare

pieptonen produceren. Onderzoek heeft aangetoond dat inderdaad ook door trillingsbewegingen van

het oor zelf boventonen worden opgewekt! Zelfs zowel harmonische als niet-harmonische! Maar dat

betekent natuurlijk niet, zou Bernoulli terecht hebben kunnen tegenwerpen, dat snaren en andere
trillingssystemen niet ook meerdere tonen tegelijk zouden kunnen opwekken!

Wie heeft er nou gelijk, d'Alembert of Bernoulli? Als je een snaar tokkelt en een golfvorm zichtbaar
wordt waarin de golfvormen van de modi niet duidelijk te herkennen zijn, zoals in de vorige opdracht

bleek, dan heb je een goede reden om je af te vragen of die modi wel echt worden opgewekt. Wat we

dus allereerst nodig hebben is een onomstotelijk bewijs dat ook de getokkelde snaar boventonen

produceert en dat die in frequentie exact overeenkomen met de modi, d.w.z. dat ze dezelfde
harmonische frequentiereeks hebben.

Boventonen detecteren
Hoe moeten we dat aantonen? Als je het baanbrekende boek Tonempfindungen over muziek-akoestiek

erop naslaat dat Hermann von Helmholtz ongeveer een eeuw later, rond 1860, publiceerde (we
komen daar later nog op terug) dan blijken er allerlei simpele en meer gecompliceerde proeven

mogelijk om boventonen in een toon te detecteren. Helmholtz zelf maakte graag gebruik van

resonatoren, maar over resonantie als filterproces moeten we het nog gaan hebben in het B-deel (waar

we ook de beroemde Helmholtz-resonatoren of toonbollen tegen komen).
Maar er is nog een andere proef mogelijk, waarbij we gebruik maken van zweving (Zie opdracht 5.3d

en ook H3 §7). Als het geluid van de getokkelde snaar door de trillingsmodi wordt bepaald, dan

moeten de boventonen dezelfde harmonische frequentiereeks bevatten als die je vond in Opdracht 5.5.
Of dat inderdaad het geval is, onderzoeken we in de volgende opdracht.

We beginnen met op spoor S1 het geluid van de getokkelde snaar te zetten. Op spoor S2 genereren

we een reeks na elkaar klinkende sinustonen die dezelfde frequenties hebben als die je vond in

opdracht 5.5 maar die we nu allemaal met 1 Hz verhogen!

Vervolgens maken we op spoor S3 een mix van S1 en S2, (dus S3 = S1 + S2). Wat we dan op S3 te
horen krijgen is de constante toon van de getokkelde snaar, en, daar doorheen, achtereenvolgens de

tonen van de eerste acht licht ontstemde boventonen. Alleen als een modus niet aanwezig is in de

getokkelde toon, horen we in de mix op S3 geen zweving. Als je wèl  zwevingen hoort, en als die

precies 1 seconde duren, dan heb je een bewijs dat de getokkelde snaartoon inderdaad de betreffende

boventoon bevat!

 ♣  Zweving van ontstemde consonanten
 We laten even buiten beschouwing dat je ook (minder prominente) zwevingen hoort tussen ontstemde

reine intervallen, zoals een octaaf of een kwint. Bijvoorbeeld bij twee sinustonen van resp. 300 Hz en

601 Hz, een ontstemd octaaf, hoor je een wat vage zweving. Dat is nogal opmerkelijk, want spectraal

gezien zijn beide tonen duidelijk gescheiden. Met de spectrum analyzer zie je bij een zweving tussen
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een toon van 300 en 301 Hz één spectraallijn in het spectrum op en neer dansen, omdat de

frequentieresolutie in de spectrum analyzer veel groter is dan 1 Hz (nl. Fs / 1024 = 43,066 Hz)  terwijl
er bij twee tonen van 300 en 601 Hz twee afzonderlijke, stilstaande spectraallijnen te zien zijn. Iets

dergelijks zou je ook verwachten van het activatie-patroon van het basilair membraan van de cochlea

waar deze freqenties eveneens duidelijk gescheiden zijn en verschilllende zenuwen activeren. (zie voor
mogelijke verklaringen bijv. Reinier Plomp: Aspects of Tone Sensation, H3: Beats of mistuned

consonances, Academic Press 1976).

Om het verschil te horen, hieronder een voorbeeld met op spoor S1 de zweving van een ontstemd

octaaf, en op spoor S2 die van een ontstemde prime (muzikale aanduiding voor frequentieverhouding
1 : 1).
WAVE->Sinusgenerator(4):

  Buffer nummer                         s1  |      s1  |      s2  |      s2

  Frequentie of periodetijd            300  |     601  |     300  |     301

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0

  Amplitude (volume)                  4000  |    4000  |    4000  |    4000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')         0  |       0  |       0  |       0

  Aantal samples (ook 'sec')        60 sec  |  60 sec  |  60 sec  |  60 sec

  Additief ('j' of 'n')                  n  |       j  |       n  |       j

N.B!!
Activeer in  de Spectrum Analyzer ook eens de decibel-weergave (Ampliutude in dB) Dat maakt

duidelijk dat de frequenties bij het ontstemd octaaf bij de zeer lage amplitudestoch minder

"gescheiden" zijn dan gedacht: het amplitudespectrum vertoont over de hele breedte een golvende

beweging met dezelfde periode als de zweving! Dus ook in dit geval is de zweving in het

amplitudespectrum detecteerbaar. Wellicht bestaat er in het binnenoor een soortgelijk neuraal

detectie-mechanisme ...

Opdracht 5.7  Boventonen detecteren met behulp van zweving
5.7a Gebruik de code van opdracht 5.6 om nog eens de getokkelde toon op spoor S1 te zetten, maar

zorg er ditmaal voor dat de toon minimaal 40 sec duurt.

Antwoord:
WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128
  Tokkelpunt                              0,875

  Opneempunt                                0,4
  Amplitude (< 16000)                     10000

  Filtercoefficient A1                         1
  Filtercoefficient A2                         0

  Aantal beelden                            800
  Beeld na elke ... stappen                   1

  aantal beelden per seconde                 20
  x-factor afb. golven                        3

  y-factor afb. golven                        2
  lopende golven? ('j' of 'n')                n

  aantal modi (0 ... 100)                     0
  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j

  Fasors? ('j' of 'n')                        n
  Audiosignaal?('j' of 'n')                   n
  Wissen na elke ... beelden                  1

5.7b Gebruik je code van opdracht 5.5 om, ditmaal op spoor S2, acht sinustonen te zetten die:

(1) 1 Hz hoger zijn dan de harmonische frequentie die je vond in 5.5;

(2) elk een duur van 5 sec hebben;
(3) 5 sec na elkaar beginnen.
WAVE->Sinusgenerator(4):

  Buffer nummer                         s2  |      s2  |      s2  |      s2

  Frequentie of periodetijd             ??  |      ??  |      ??  |      ??

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0
  Amplitude (volume)                  8000  |    8000  |    8000  |    8000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')    ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec

  Aantal samples (ook 'sec')        ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec

  Additief ('j' of 'n')                  ?  |       ?  |       ?  |       ?

WAVE->Sinusgenerator(4):
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  Buffer nummer                         s2  |      s2  |      s2  |      s2

  Frequentie of periodetijd             ??  |      ??  |      ??  |     ??
  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0

  Amplitude (volume)                  8000  |    8000  |    8000  |    8000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')    ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec

  Aantal samples (ook 'sec')        ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec  |  ?? sec

  Additief ('j' of 'n')                  ?  |       ?  |       ?  |       ?

Antwoord:
WAVE->Sinusgenerator(4):

  Buffer nummer                         s2  |      s2  |      s2  |      s2
  Frequentie of periodetijd         173,27  |  345,53  |  517,80  |  690,06

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0

  Amplitude (volume)                  8000  |    8000  |    8000  |    8000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')     0 sec  |   5 sec  |  10 sec  |  15 sec
  Aantal samples (ook 'sec')         5 sec  |   5 sec  |   5 sec  |   5 sec

  Additief ('j' of 'n')                  n  |       j  |       j  |       j

WAVE->Sinusgenerator(4):
  Buffer nummer                         s2  |      s2  |      s2  |      s2

  Frequentie of periodetijd         862,33  | 1034,59  | 1206,86  | 1379,13

  fase (graden)                          0  |       0  |       0  |       0

  Amplitude (volume)                  8000  |    8000  |    8000  |    8000
  Vanaf samplenummer (ook 'sec')    20 sec  |  25 sec  |  30 sec  |  35 sec

  Aantal samples (ook 'sec')         5 sec  |   5 sec  |   5 sec  |   5 sec

  Additief ('j' of 'n')                  j  |       j  |       j  |       j

5.7c Plaats op spoor S3 een mix van spoor S1 en spoor S2.
WAVE->Versterk en Mix(1):
  Inputbuffer X[i]                   ??

  Inputbuffer Y[j]                   ??

  Outputbuffer Z[k]                  ??

  versterkingsfactor F                1
  versterkingsfactor G                1

  Amp outputbuffer Z              12000

  Aantal samples (ook 'sec')         ??

Antwoord:
WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                s1[0]

  Inputbuffer Y[j]                s2[0]

  Outputbuffer Z[k]               s3[0]
  versterkingsfactor F                1

  versterkingsfactor G                1

  Amp outputbuffer Z              12000

  Aantal samples (ook 'sec')     40 sec

5.7d Bekijk / beluister de geluiden op de drie sporen met de Scoop / Spectrum Analyzer.

Stel de Trigger Frequentie in op die van de grondtoon. Maak een lijstje van de boventonen

die je in de getokkelde snaartoon hebt gedetecteerd.

Antwoord: de modi die je detecteert zijn: 1, 2, 3, 4, 6 en 7.  Modi 5 en 8 ontbreken.
5.7e Heb je een verklaring voor het feit dat je de zwevingen van sommige boventonen veel beter

kunt horen en zien dan die van andere?

Antwoord:  in de zwevingsperiode kan de amplitude van de mix alleen maar nul worden als
de sinusgolven die de zweving veroorzaken gelijke amplitudes hebben. Als de zweving van de

ene boventoon minder duidelijk hoorbaar is die van een andere, dan heb je al een bewijs dat de

amplitudes van de boventonen van de getokkelde snaar onderling moeten verschillen, want de
test-sinussen die we in 5.7b genereerden hadden identieke amplitudes.

♣ Het spectrum van de getokkelde snaar op S1 is natuurlijk ook direct zichtbaar op  Scoop /

Spectrum Analyzer, maar we doen hier even alsof we daar niet over beschikken.

Door dit experiment hebben we kunnen horen en zien dat de getokkelde toon precies dezelfde
boventonen bevat als de mix van modi die je in Opdracht 5.4 en 5.5 al tegen kwam - ook al bleken

twee modi op mysterieuze wijze afwezig te zijn! Op dat laatste komen we verderop terug. Voor dit

moment kunnen we vaststellen dat we over een akoestisch bewijs beschikken dat de modi ook in de

trillingsbeweging van de getokkelde snaar aanwezig zijn! Je hebt helemaal geen stapel draai-schuif-
mechanieken nodig om de trillingsmodi van een snaar op te wekken. Hoe je de snaar ook in beweging

brengt, zelfs door een eenmalige puls, zoals een tokkel of een tik met een hamer, altijd komt het in de
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snaar tot een trillingsgedrag dat "modaal" is; altijd zal een hele reeks van tonen te horen zijn, altijd

dezelfde, harmonische reeks van tonen, met frequenties die veelvouden zijn van die van de grondtoon.
Hup, Bernoulli!

Evenals voor d'Alembert en Euler stond het ook voor Bernoulli vast dat de golfvorm die de snaar bij
loslaten heeft zich in twee richtingen voortplant door de snaar. Dat is ook helemaal niet in tegenspraak

met de modale trillingen, want die planten zich precies zo voort, zoals je hebt kunnen zien. Daarom

was Bernoulli er rotsvast van overtuigd dat de vorm van de snaar er op het moment van loslaten uit

moest zien als:

(4) u(x) = a1sin(πx/L)  + a2sin(2πx/L) +  a3sin(3πx/L) +  . . . +  ansin(nπx/L) +   . . .

In woorden uitgedrukt: op het moment van loslaten heeft de snaar een "knikkende" golfvorm u(x); die

kan alleen maar gevormd zijn door een mix van modi (sinusgolven) met harmonische frequenties en

met zekere, vooralsnog onbekende amplitudes an.
Wat (4) beschrijft is dus precies zo'n mix van sinustonen zoals we die zowel met onze fasor-animaties

als met de snaar-animaties hebben gemaakt. Volgens Bernoulli moet het dus mogelijk zijn om een

aantal fasors van ons draai-schuifmechaniek zodanige amplitudes a1, a2, a3,.... en zodanige

"frequenties" πx/L, 2πx/L, 3πx/L, ... te geven dat we op het ruitjespapier de knikvorm van snaar op het
moment van tokkelen (t = 0) te zien zouden moeten krijgen!

Merk op dat we hier ineens harmonische "plaatsfrequenties" tegen komen: πx/L, 2πx/L, 3πx/L, ...! In
H2 hadden we afgesproken dat we onder frequentie verstaan: het aantal periodes per seconde, dus per

tijdseenheid. Hier krijgt het begrip frequentie een tweede betekenis: het aantal periodes per meter of

per centimeter of per pixel, dus per plaatseenheid. Die dubbele betekenis van frequentie is een logisch

voortvloeisel van het begrip lopende golf: in een oneindig lange snaar is de golfvorm in tijd en plaats
gelijkvormig.

Door de fasor-animatie beschikken we dus over de mogelijkheid om te controleren of die intuïtie van
Bernoulli klopt en of het inderdaad mogelijk is om op het ruitjespapier die knikvorm van de snaar

tevoorschijn te toveren! Natuurlijk moeten we dan wel eerst die amplitudes a1, a2, a3,.... zien te vinden

en dat was precies het grote probleem waar Bernoulli zelf ook tegenaan liep. Hij had geen flauw idee
hoe hij die moest uitrekenen!

Daarom werd er met nogal wat scepsis gereageerd op zijn bewering dat de snaargolfvorm een

sinusmix is. Bovendien bleven de meeste wiskundigen zich afvragen hoe je in 's hemelsnaam zo'n

scherpe knik als het tokkelpunt in een snaar kunt modelleren met nu juist uitgerekend een mix van de
mooist vloeiende krommen in dit heelal: sinusgolven zijn immers de projectie van perfect

cirkelvormige bewegingen!

§5  De Fourieranalyse

Pas zo'n halve eeuw later, in de tijd van Napoleon, kwam de Franse wiskundige Jean Baptiste Joseph
Fourier (Fig. 5.6) met de oplossing van het probleem van Bernoulli.

Wat Fourier oploste was overigens een veel algemener probleem dan dat Bernoulli in het

snaarprobleem stelde. In de trillende snaar hebben de uiteinden (x = 0 en x = L) immers altijd een
uitwijking gelijk aan nul. Dat is het bijzondere aan de golfvorm van een snaar. Juist daarom tref je in

(4) ook geen cosinus-termen aan (leg uit).

De oplossing van Fourier gaat niet over een snaar-golfvorm maar over elke willekeurige periodieke

functie met periode T. Het doet niet ter zake of de onafhankelijke variabele van die functie nu te tijd is

of de plaats of iets anders. De functie mag gerust ongelijk aan nul zijn in het punt x = 0 en x =L of op

tijdstip t = 0 en t = T. De functie mag ook gerust een of meerdere knikken hebben, als dat aantal
knikken binnen één periode maar niet oneindig groot is. Ook mag de functie zelfs sprongen maken,
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zoals de zaag-, de blok- en de pulsgolven van de Minimoog die je in Fig. 4.8 tegenkwam, als dat

aantal sprongen per periode, net als het aantal knikken, maar telbaar
is en niet oneindig groot.

De bewering van Fourier dat er ook een sinusmix bestaat voor een

functie die sprongen maakt - dus een functie waarvan je de grafiek
niet kunt tekenen zonder het potlood ergens even van het papier te

moeten halen -  dat was voor veel wiskundigen, die toch al grote

moeite hadden met die knikfunctie van de getokkelde snaar, toch echt

te dol voor woorden! Het heeft Fourier dan ook tien jaar gekost om
een degelijk wiskundig bewijs daarvoor te leveren. Daarmee ging een

nieuwe periode in de geschiedenis van de wiskunde in, die soms wel

de Age of Rigor, de strenge bewijsvoering, wordt genoemd. ♣ Zie
bijv. Carl Boyer, A History of Mathematics, Hoofdstuk 25.1. Weley

and Sons, 1968

Als een periodieke functie aan die uiterst milde voorwaarden voldoet,

dan, zo zegt Fourier, kun je die met elke graad van precisie benaderen

door voldoende draai-schuifmechanieken op elkaar te schroeven en

de fasors de juiste amplitudes en de juiste fases te geven. De frequenties ervan vormen, net als bij de
modi van een snaar, een harmonische reeks: het zijn veelvouden van de grondtoon. Dit benaderen van

een functie door een mix van sinustonen met harmonische frequenties en met de juiste amplitudes en

fases noemen we Fouriersynthese.

Maar wat moet je verstaan onder de juiste amplitudes en fases? Fourier liet zien hoe je die uit het

voorschrift van de functie zelf kunt berekenen! Die berekening van de amplitudes en fases aan de hand

van de gegeven functie staat bekend als de Fourieranalyse.

Amplitudespectrum en fasespectrum
Een diagram waarin de waarden van de amplitudes a1,

a2, a3,.... wordt weergegeven heet het

amplitudespectrum (Fig. 5.7) Je hebt daar al vaak naar

gekeken in de Spectrum Analyzer. Maar je kunt ook een
diagram maken waarin je alle fase-hoeken van de fasors

weergeeft. Zo'n diagram staat bekend als het

fasespectrum. Het fasespectrum is in de Fourieranalyse

even belangrijk als het amplitudespectrum, want om een
gegeven functie te kunnen benaderen met een mix van

sinusgolven, moet je niet alleen de amplitudes maar ook

de fases weten.

Sinus- en cosinusspectrum
Beide spectra kun je ook samenvoegen tot één spectrum
dat bestaat uit spectraallijnen waarvan de lengten de

amplitudes weergeven en de richting de fases. Een

voorbeeld zie je in Fig. 5.8. Bij de fasor-animatie moest je van elke fasor zowel een waarde voor de

amplitude als voor de fase opgeven; die waarden golden dan als de beginstand van de fasors die in het
eerste beeld van de animatie te zien zijn. Al die beginstanden van de fasors worden in Fig. 5.8 op één

gemeenschappelijke 3D-as afgebeeld. Je zou dit spectrum heel goed kunnen aanduiden als het fasor-

spectrum maar dat is geen officiële term. In donkerbruin zijn de verticale en horizontale projecties van
de fasors te zien. Je begrijpt wel waarom die resp. het sinus- en het cosinusspectrum heten (en dat

zijn wèl officiële termen) ♣ of liever: het imaginaire en het reële spectrum, omdat een fasor meestal

als een complexe grootheid wordt voorgesteld. Vaak geeft zo'n 3D fasorspectrum je een goed beeld

van de samenhang van het amplitude- en fasespectrum, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

Opdracht 5.8  Omrekening spectrum-vorm
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Gegeven is dat een fasor een amplitude heeft gelijk aan 2000 en een fase van π/6 rad. Vind de waarde
van de sinusprojectie y en de cosinusprojectie x.

Antwoord:
y = 2000 sin(π/6) = 1000

x = 2000 cos(π/6) = 1732

spectraalanalyse
Je hebt inmiddels natuurlijk al lang in de gaten dat spectraalanalyse alleen maar een ander woord is

voor Fourieranalyse: het uit een gegeven functie afleiden van het amplitude- en fasespectrum waarmee

vervolgens die functie kan worden benaderd. Hoe de Fourieranalyse precies in z'n werk gaat, zullen
we in de B-module op verschillende manieren afleiden, zowel voor continue als discrete functies. We

laten dan ook zien - wat voor ons doel heel interessant is - dat je de Fourieranalyse ook uitstekend kunt

beschouwen als een filterproces! Ook het 3D-fasorspectrum blijkt daarbij heel nuttig.

WaveWizardfuncties voor de Fourieranalyse
Met WaveWizard kun je de Fourieranalyse door nogal wat verschillende menufuncties uitvoeren

(DFT, FFT, Sonogram, Spectrum Analyzer). Een daarvan hebben we al genoemd: de spectrum
analyzer berekent 20 maal per seconde 512 amplitudes van het signaal dat je op dat moment op de

scoop ziet.

In de snaar-animatie worden met behulp van de Fourieranalyse de amplitudes van de trillingsmodi

automatisch berekend als je achter het veld Tokkelpunt bepaalt modi een  'j' invult.

Eerst hebben we "met de hand" die amplitudes ingesteld, zoals in opdrachten 5.2 en 5.4. De golfvorm

van de snaar is dan afhankelijk van die amplitudes. Maar als je Tokkelpunt bepaalt modi

activeert, dan is het net omgekeerd: dan bepaalt het Tokkelpunt de karakteristieke "knikvorm" van de

snaar; de twee opstaande zijden vormen dan de gegeven functie u(x) die je door een mix van modi

(sinusgolven) wilt benaderen. Om de amplitudes van de modi te vinden moet dan de Fourieranalyse
uitgevoerd worden.

Dat gaan we in de volgende opdracht nader bekijken. Kun je inderdaad een knikfunctie, zoals je die

aantreft in de uitwijking van een getokkelde snaar, benaderen door een juiste mix van de modi?

Opdracht 5.9  Tokkelpunt is bepalend voor de amplitudes van de modi
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5.9a Maak met behulp van de instellingen van opdracht 5.6 een film bestaande uit 8 animaties, door

achter aantal modi (0 ... 100) bij de eerste animatie  1 in te vullen; bij de tweede

animatie 2, bij de derde 4, dan 6, 8... 20.

Nu moet je spoor S2 weer aanzetten, anders kun je de snaarmodi niet zien!

5.9b Zet tijdens het bekijken van de film regelmatig spoor S1 even af, om te horen hoe ook het

geluid op spoor S2 steeds meer op dat van Spoor S1 begint te lijken.

Antwoord de WaveWizard-code voor de film: Opdracht 5.9 .txt

Je hebt nu gezien hoe de rode snaargolfvorm van de modi meer en meer op de blauwe getokkelde

snaargolfvorm begint te lijken naarmate meer modi worden toegevoegd. Daarmee is duidelijk
geworden dat de bewering van Fourier klopt: hoe meer modi je gebruikt voor de benadering van de

golfvorm van de snaar des te beter de gelijkenis, zowel in wat je ziet als wat je hoort! Zoals gezegd, de

snaar-animatie moet de Fourieranalyse uitvoeren als je wilt dat de golfvorm - en dus de amplitudes

van de modi - door het Tokkelpunt worden bepaald. Het resultaat van de Fourieranalyse is niets anders
dan dat lijstje van amplitudewaarden dat je in MemoWAVE ziet verschijnen.

Het is je uiteraard opgevallen dat sommige amplitude-waarden negatief waren. Hoe je een negatieve
amplitude moet interpreteren heb je kunnen nagaan in opdracht 5.1e t/m 5.1g. Je stelde daar vast dat je

op twee manieren de stand van een fasor kunt aangeven: (1) een negatieve amplitude en fase nul; (2)

een positieve amplitude en fase 180 graden. Het bijzondere van de golfvorm van de snaar is dat de
eindpunten x = 0 en x = L altijd nul zijn. Als je de Fourieranalyse uitvoert op zo'n bijzondere functie,

dan zie je dat tot uitdrukking komen in het feit dat de fases alleen maar 0 of 180 graden kunnen zijn.

Vandaar dat je die fases kunt weergeven door de amplitudes negatief te maken. Daarom heb je in dit

bijzondere geval slechts één rijtje getallen nodig om de modi te specificeren! In alle andere gevallen
zijn dat twee rijtjes getallen: de amplitudes en de fases.

Opdracht 5.10  Fouriersynthese van snaarvorm m.b.v. de fasor-animatie
In de laatste alinea van §4 las je:

"Door de fasor-animatie beschikken we dus over de mogelijkheid om te controleren of die intuïtie van

Bernoulli klopt en of het inderdaad mogelijk is om op het ruitjespapier ddie knikvorm van de snaar

tevoorschijn te toveren!. Natuurlijk moeten we dan wel eerst die amplitudes a1, a2, a3,.... zien te

vinden."

We weten inmiddels dat dit laatste mogelijk is door de Fourieranalyse, en dat die door de snaar-
animatie automatisch wordt uitgevoerd als je het Tokkelpunt activeert. Je ziet dan a1, a2, a3,...  in

MemoWAVE afgebeeld als dat lijstje van (positieve en negatieve) amplitudewaarden.

Als je dus de snaar-animatie hebt uitgevoerd beschik je over alle noodzakelijke informatie om met
behulp van de fasor-animatie de snaargolfvorm na te maken. Dat is dus een echte Fouriersynthese! Die

gaan we nu uitvoeren.

5.10a Om te beginnen voeren we de snaar-animatie nog eens uit, ditmaal met 100 modi:
WAVE->Animatie Snaar(1):
  Lengte snaar (40... 1000)                 128

  Tokkelpunt                              0,875

  Opneempunt                                0,4

  Amplitude (< 16000)                     10000
  Filtercoefficient A1                        1

  Filtercoefficient A2                        0

  Aantal beelden                              1

  Beeld na elke ... stappen                   2
  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3

  y-factor afb. golven                        2

  lopende golven? ('j' of 'n')                n

  aantal modi (0 ... 100)                   100
  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j

  Fasors? ('j' of 'n')                        n

  Audiosignaal?('j' of 'n')                   n

  Wissen na elke ... beelden                  1

5.10b Je beschikt nu over een lijst van 100 amplitudes en die zou je kunnen overschrijven in regels

zoals WAVE->Data F1[0] 5000 5000 5000... maar dat is natuurlijk veel te omslachtig.
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De snaar-animator heeft in totaal 16 buffers nodig om alle verschillende signalen te kunnen

verwerken. Een overzicht van de betekenis van al die buffers vind je in de hulp-tekst van

menu-aanroep van de snaar-animatie (Generatoren → Animatie: snaar (electrische
gitaar)). Daar lees je ook dat de amplitudes van de modi te vinden zijn in buffer F4.

Maar voor de Fasor-animatie moeten we die in F1 zetten! Daarom eerst even 100 amps

kopieren:
WAVE->Kopieer samples(1):
  InBuffer                   ?

  InStart (ook 'sec')        0

  InStap                     1

  InAantal (ook 'sec')       ?
  OutBuffer                  ?

  OutKopieen                 1

  OutStap                    1

  OutStart (ook 'sec')       0
  additief ('j' of 'n')      n

5.10c De Fasor-animatie verwacht de fases in F2. Die zijn in dit geval allemaal nul.

Daarom vullen we F2 met 100 nul-samples:
WAVE->Definieer functie(1):
  Output Buffer en startindex f(x)    f2[0]

  definitie f(x)                          ?

  x0 (startwaarde van x)                  ?

  x1 (eindwaarde van x)                   ?
  Stapgrootte                             1

5.10d De Fasor-animatie verwacht de frequenties in buf F3. We zijn natuurlijk volkomen vrij om

elke periodetijd te kiezen. Als we een periodetijd (herinner je dat T = 2L, dus tweemaal de

snaarlengte) van 16 ruitjes nemen, dan wordt de snaar 8 vakjes lang. Het Tokkelpunt op 7/8 L
is dan goed te zien. Met T kunnen we dan de grondtoon berekenen. Je weet dat de snaar een

harmonsiche frequentiereeks heeft. Al die frequenties kunnen we in één uitrekenen:
WAVE->Definieer functie(1):
  Output Buffer en startindex f(x)         f3[1]

  definitie f(x)                               ?

  x0 (startwaarde van x)                       ?

  x1 (eindwaarde van x)                        ?
  Stapgrootte                                  1

5.10e Nu kunnen we de fasor animatie starten. Hoeveel beelden moet je genereren om precies de

golfvorm van de snaar op het moment van loslaten te krijgen?
WAVE->Fasor-Animatie(1):
  Aantal fasors                             ?

  Output ('s1', 's2' of 's3')              s1

  aantal beelden per seconde (max 20)      20

  Aantal beelden                            ?
  Wissen na elke ... beelden                1

Antwoord: WaveWizard-code: Opdracht 5.10.txt

Spectrum als discrete functie
In de vorige opdracht heb je de Fourieranalyse uitgevoerd met de computer. Het resulterende

amplitudespectrum bestaat uit een reeks getallen. Of die reeks al dan niet een of andere regelmaat of
structuur bezit vertelt de computer er niet bij! Dit terwijl de knikkende snaargolfvorm, waarvan we

graag het amplitudesspectrum wilden weten, zelf wel degelijk structuur bezit. Je kunt die vorm immers

kort noteren in de vorm van een functievoorschrift. En Fourier beweert dat functies - onder milde
voorwaarden, zie hierboven - kunnen worden geëxpandeerd (dat is de geleerde naam) tot een mix van

sinussen. Het is dan niet zo vreemd om te vermoeden dat het amplitudespectrum ook door middel van

een functievoorschrift kan worden gerepresenteerd, en wel van een discrete functie. De onafhankelijke

variabele van die discrete functie is dan simpelweg het rangnummer n van de harmonische. Inderdaad
blijkt dat je het amplitude- en fasespectrum van heel wat functies kunt neerschrijven als een discrete

functie! In Deel B zullen we dat nader gaan bekijken; in de volgende opdracht krijg je al vast enkele

zeer veelvoorkomende voorbeelden. Die voorbeelden dienen tevens als aanloopje naar §7, over filters!

Opdracht 5.11  Fouriersynthese van zaagtand-, blok-, driehoek- en paraboolgolf
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In het vorige hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met de golfvormen van de Minimoog - die je

trouwens in elke synthesizer uit die tijd tegenkwam. Daartoe behoorden o.a. de blok-, de zaagtand- en
de driehoekgolf. De spectra van die golfvormen blijken (discrete) functies met een eenvoudig

functievoorschrift te zijn. We voegen daar nog een andere golfvorm aan toe: de paraboolgolf. In de

tabel hieronder vind je de "recepten" voor de Fouriersynthese ervan:

Golfvorm Amplitude Fase

(dal)Parabool  an = Amp / n
2

 fn = 90°

Zaagtand  an = Amp / n  fn = 0

Driehoek  an = Amp / n
2
  als n oneven; anders an  = 0  fn = 90°

Blok  an = Amp / n   als n oneven; anders an  = 0  fn = 0

5.11a Maak gebruik van de WaveWizard-codes uit de vorige opdracht om op spoor S1 een

Fouriersynthese van een dalparaboolgolf met 40 harmonischen en een grondtoon van 400 Hz.
Amp = 5000.

5.11b Maak op spoor S2 een Fouriersynthese  van een zaagtandgolf met 40 harmonischen en een

grondtoon van 400 Hz. Amp = 5000.

5.11c Gebruik WAVE->Kopieer samples(1) om de zaagtandtoon te kopiëren naar spoor S1 "achter" de
parabooltoon, dus vanaf tijdtsip t = 10 sec. Zo kun je ze gemakkelijk na  elkaar horen en met

Scoop / Spectrum Analyzer hun onderlinge verschillen in spectrum en klankkleur

beoordelen. Hoe omschrijf je het verschil in klankkleur (gebruik termen als dof, scherp). Met

welk spectraal effect gaat die klankverandering gepaard?

Antwoord:
de amplitude van harmonische n van de zaagtand is n maal zo groot als die van de

paraboolgolf. De parabool klinkt (daarom) veel doffer dan de zaagtand.

5.11d Maak op spoor S2 een Fouriersynthese van een driehoekgolf met 40 harmonischen en een
grondtoon van 400 Hz. Amp = 5000.

5.11e Maak op spoor S3 een Fouriersynthese van een blokgolf met 40 harmonischen en een

grondtoon van 400 Hz. Amp = 5000.

5.11f Kopiëer de blokgolf naar spoor S2, ook weer "achter" de driehoekgolf. Beantwoord weer

dezelfde vraag over de klankkleurverschillen, niet alleen tussen blok- en driehoekgolf
onderling, maar ook de zaagtand- en paraboolgolf. Wat voor term zou je willen gebruiken om

de klankkleur van een toon te omschrijven die alleen maar oneven harmonischen heeft?

Antwoord:
de amplitude van harmonische n van de blokgolf is n maal zo groot als die van de

driehoekgolf. De driehoekgolf klinkt (daarom) veel doffer dan de blokgolf.

De golven waarvan het spectrum slechts uit oneven componenten bestaat hebben een meer

nasale, holle klank.
5.11g Wat kun je zeggen van een toon waarvan de amplitudes van alle oneven harmonischen gelijk

worden gemaak aan nul?

Antwoord:  zo'n toon heeft dan harmonischen 2, 4, 6...  dus door de amplitudes van de oneven
harmonischen nul te maken wordt de toon een octaaf hoger.

Antwoord 5.11 geheel:
volledige WaveWizard-code: Opdracht 5.11.txt

♣  Er is nog een extra reden waarom hier op spoor S1 achtereenvolgens de parabool- en de

zaagtandgolf worden geplaatst. In Opdracht 5.18 maken gaan we een paraboolgolf zodanig filteren dat

een zaagtandgolf ontstaat. Vandaar dat het belangrijk is om de tonen ook goed met de   Scoop /

Spectrum Analyzer te bekijken, om met name te zien hoe de spectraallijnen ploseling langer

worden als de parabool overgaat in de zaagtand.

♣ Gibbs phenomenon (1)
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Bij de zaagtand- en blokgolf zie je "ezelsoren" (zie Fig Doc 5.1) in de buurt van de

sprongdiscontinuïteit. Dit wordt het Gibbs phenomenon genoemd, naar de
wiskundige die dit verschijnsel in 1899 verklaarde. De overshoot is

onafhankelijk van het aantal harmonischen en bedraagt ongeveer 9%. Het

is niet in tegenspraak met het Fourierprincipe, en laat slechts zien dat de
convergentiesnelheid afneemt naarmate je dichter in de buurt komt van

een sprongdiscontinuïteit. Het Gibbs phenomenon doet zich, als

convergentieverschijnsel, uitsluitend voor bij continue functies, niet bij

discrete.
Meer over het Gibbs phenomenon, zie bijv. Beerends e.a. Fourier and

Laplace Transforms, Cambridge University Press 2003, pag. 105 e.v.

§6 Het raadsel van de ontbrekende modi

A   Het Tokkelpunt
Tot nu toe heb je al verschillende keren vast gesteld (opdracht 5.2g en 5.4b) dat in de trilling van de

getokkelde snaar één modus ontbreekt, en wel modus 5. In opdracht 5.7d vond je bovendien dat naast

modus 5 ook modus 8 niet in het trillingspatroon van de snaar aanwezig was. Als je de instellingen
van de snaar-animator met elkaar vergelijkt dan zie je maar één wezenlijk verschil:

Opdracht 5.2 en 5.4:
  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        n

opdracht 5.6, 5.7 en 5.9:
  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j

We moeten dus concluderen dat het ontbreken van modus 8 in opdracht 5.6 en 5.7 wordt veroorzaakt

door het feit dat het Tokkelpunt geactiveerd is; dat wil zeggen dat de vorm van de snaar op tijdstip t =

0 uitsluitend wordt bepaald doordat de snaar in het punt x = 7/8 L uit de evenwichtsstand wordt

gehaald.
De reden dat modus 8 niet werd opgewekt is dat de snaar juist wordt getokkeld in dat punt x = 7/8 L:

daar bevindt zich voor modus 8 een knoop, zoals je in Fig. 5.1 kunt zien. Elke modus heeft z'n eigen

knooppunt(en) en daar is de uitwijking altijd nul. Als je de snaar op zo'n punt een zekere uitwijking
geeft dan kan betreffende modus eenvoudig weg niet opgewekt worden! Let op: ook alle veelvouden

van die modus kunnen evenmin worden opgewekt!

Je kunt dat ook wiskundig verklaren. We zagen in opdracht 5.11 dat functies, zoals de parabool of de

zaagtand, vaak een spectrum hebben dat zelf ook weer  in formulevorm is weer te geven. Datzelfde

geldt ook voor die knikvorm van de getokkelde snaar! Hier heb je de formule waarmee je de

amplitudes van de "snaarknik-"functie kunt uitrekenen:

                2A sin(nπT)

(5) an =  ——————

                   n
2
π

2
 T(1−T)

Hierin is:

A: Amplitude

T: Tokkelpunt.

Voorbeeld
In Opdracht 5.1 gingen we uit van o.a. de volgende instellingen:

  Tokkelpunt                              0,875

  Amplitude (< 16000)                     10000

Met (5) kunnen we nu de amplitude van bijvoorbeeld modus 3 berekenen:
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          2 * 10000 * sin(3 * π * 0,875)      18478

a3 =  ————————————  =  ———  = 1902

          3 
2
π 

2 
* 0,875 * (1− 0,875)           9,715

Opdracht 5.12   Verklaring voor één ontbrekende modus...
Laat met behulp van (5) zien dat a8 = 0.

Antwoord:
Bij a8 krijg je in de sinusvorm: sin(8*π*7/8) = sin(7π) = 0. Dus  a8 = 0.

In opdracht 5.9 kreeg je een lijstje te zien van de amplitudes van de modi. Daaruit werd duidelijk dat
die van modus 8 inderdaad gelijk was aan nul. Ga zowel aan de hand van formule (5) als aan de hand

van de snaar-animator na dat dit ook geldt voor alle veelvouden van modus 8!

♣ Gibbs phenomenon (2)
De computer gaat bij de berekening van de modi niet uit van (5), want dat betreft een continue functie,

waarbij zich het Gibbs phenomenon ook voordoet vanwege de discontinuïteit in de eerste afgeleide.
Zoals al opgemerkt doet Gibbs zich bij discrete signalen niet voor. De Fourier-analyse voor discrete

signalen staat bekend als de Discrete Fourier Transformatie (DFT) en die wordt in Deel B afgeleid.

Opdracht 5.13   Holle klank
We zagen in opdracht 5.11 dat de blok- en de driehoekgolf een spectrum hebben dat uitsluitend uit

oneven harmonischen bestaat. Je hoorde al dat bij dergelijke spectra een heel herkenbaar hol, nasaal
geluid hoort. Er zijn veel muziekinstrumenten die dat ook hebben, bijv. het lagere register van een

klarinet, een contrabas of sommige registers in een pijporgel (bijv. de zg. gedekte pijpen, die aan de

bovenkant zijn afgesloten).
Ook is het mogelijk om op een snaar het tokkelpunt zo te kiezen dat een puur oneven spectrum

ontstaat. Maak gebruik van formule (5) om te bepalen waar dat punt ligt.

Antwoord: sin(nπT) = 0

voor n = 2, 4, 6... als T =

1/2. Dus precies in het

midden.

B   Het Opneempunt
Inmiddels snappen we wel

waarom modus 8 en alle
veelvouden daarvan

ontbreken, maar  voor de

afwezigheid van modus 5
hebben we nog geen

verklaring. Eén ding staat

vast: modus 5 wordt wel

degelijk opgewekt.

Opdracht 5.14
Noem twee aanwijzingen voor het feit dat modus 5 wordt opgewekt.

Antwoord:
(1) met formule (5) kun je narekenen dat a5 niet gelijk is aan 0.

(2) in opdracht 5.9 was Tokkelpunt actief en verscheen in MemoWAVE een lijstje met de amplitudes
van de eerste 20 modi. Daaruit bleek dat a5 eveneens dat modus 5 ongelijk aan 0 was.



27

Niettemin bleek er van modus 5 in de
toon geen spoor te bekennen!

De oorzaak daarvan is dat de snaar-

animator een simulatie is van een
electrische gitaar!

Het bijzondere van een electrische

gitaar is dat je de trilling van de snaar in

principe op elke plaats kunt registreren.
Vlak onder de snaar zit een piepklein

electromagnetisch "oortje", waarvan de

electrische veldsterkte door de
beweging van de (metalen) snaar

periodiek wordt veranderd. Hiermee

heb je, zeg maar, een "electrische
versie" van het trillingsgedrag van de

snaar vlakbij het opname-element. Die

electrische versie wordt naar de

versterker en de boxen gestuurd. De
boxen leveren dan vervolgens de

"mechanisch-akoestische versie" van de

snaarbeweging. Het geluid wat je hoort
is dus niet "de trilling van de snaar",

want die heeft overal een andere

uitwijking tijdens de trilling; wat je

hoort is de trilling in een punt van de
snaar, en wel precies op de plek

waaronder het element is geplaatst!

Je hebt al kunnen zien dat de snaar niet
in elk punt op dezelfde manier trilt.

Daarom is de klank die je hoort

afhankelijk van de plaats van het
element. Daarom is het zinvol om op

een electrische gitaar op meerdere

plaatsen een rijtje elementen onder de snaren aan te brengen, zoals te zien in Fig. 5.9. Zo kun je

verschillende klankkleuren maken.
Uiteraard is het mogelijk om het opneem-element ook weer precies in een knoop (of een van de

knopen) van een modus plaatsen. Net zoals bij het tokkelpunt zullen dan ook alle veelvouden van de

betreffende modus onhoorbaar zijn.
In de snaar-animatie kun je ook de plaats van het opneem-element instellen. Dat doe je met

Opneempunt. Tot nu toe hadden we steeds Opneempunt 0,4. Dat is gelijk aan 2/5, dus het

opneempunt bevond zich precies in de knoop tussen de tweede en derde buik van modus 5 (zie Fig.
5.10). Het maakt natuurlijk niets uit in welke van de vier knopen van modus 5 het Opneempunt zich

bevindt; in alle vier is de uitwijking nul zodat je modus 5 niet te horen krijgen. Dat is te zien in de

volgende animatie.

Wat je op spoor S1 en op spoor S2 hoort zijn de audio-signalen zoals ze in het Opneempunt zijn

geregistreerd!

Opdracht 5.15  het audiosignaal bij het Opneempunt
5.15a Voer onderstaande animatie uit:

WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128
  Tokkelpunt                              0,875

  Opneempunt                                0,4

  Amplitude (< 16000)                     10000
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  Filtercoefficient A1                        1

  Filtercoefficient A2                        0
  Aantal beelden                           1024

  Beeld na elke ... stappen                   2

  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3

  y-factor afb. golven                        2
  lopende golven? ('j' of 'n')                n

  aantal modi (0 ... 100)                     5

  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        n

  Fasors? ('j' of 'n')                        n
  Audiosignaal?('j' of 'n')                   j

  Wissen na elke ... beelden                  1

  modus 1:      0

  modus 2:      0
  modus 3:      0

  modus 4:   5000

  modus 5:      0

WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128

  Tokkelpunt                              0,875

  Opneempunt                                0,4
  Amplitude (< 16000)                     10000

  Filtercoefficient A1                        1

  Filtercoefficient A2                        0

  Aantal beelden                           1024

  Beeld na elke ... stappen                   2
  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3

  y-factor afb. golven                        2

  lopende golven? ('j' of 'n')                n
  aantal modi (0 ... 100)                     5

  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        n

  Fasors? ('j' of 'n')                        n

  Audiosignaal?('j' of 'n')                   j
  Wissen na elke ... beelden                  1

  modus 1:      0

  modus 2:      0

  modus 3:      0
  modus 4:      0

  modus 5:   5000

5.15b Wat moet je achter Opneempunt invullen om modus 3 onhoorbaar te maken?

Antwoord: Opneempunt 0,33333

5.15c Doordat er achter Audiosignaal?('j' of 'n') nu 'j' staat, wordt het tijdsignaal zichtbaar zoals

het in het Opneempunt werd geregistreerd. De blauwe verticale lijn geeft de positie van het

Opneempunt weer. Direct daaraan grenzend aan de linker kant is een vakje te zien; dat
noemen we het Tijdvenster (zie ook Fig. 5.10);  de breedte daarvan geeft de periodetijd T =

2L smp aan, zodat er altijd precies één periode in het vakje past.

Activeer nu het tokkelpunt door 'j' in te vullen achter Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n').

Verander Tokkelpunt en Opneempunt zodanig dat in het modale audiosignaal uitsluitend de modi
1 en 5 hoorbaar zijn. (met modaal audiosignaal wordt bedoeld: de trillingsbeweging van de

(rode) snaargolfvorm van de modi zoals die in het Opneempunt wordt geregistreerd; je ziet die

in de animatie in het Tijdvenster ontstaan en langzaam naar links lopen.)

Zet spoor S1 af (we willen de blauwe, getokkelde snaargolf even niet zien en horen) en zet S2
aan.

Antwoord:
Tokkelpunt    0,5000

Opneempunt    0,3333  (of omgekeerd)

5.15d Laat op twee manieren met WaveWizard zien dat in het modale audiosignaal van 5.14c echt

alleen maar de modi 1 en 5 aanwezig zijn.

Antwoord:
1. Het modale tijdsignaal staat op spoor S2. Het spectrum daarvan is zichtbaar in de

Spectrum Analyzer.

2. d.m.v. zweving zoals in opdracht 5.7.
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Resumé: Modaal spectrum en audio-spectrum
Misschien is het goed om even kort samen te vatten wat we in het voorafgaande over spectra hebben
gezegd.

In §4 zagen we dat volgens Bernoulli de golfvorm van de snaar benaderd moet kunnen worden door

een reeks van sinusgolven met harmonische frequenties en zekere amplitudes a1, a2, a3,...., het
amplitudespectrum. Hierbij gaat het dus om een spectrum dat betrekking heeft op een plaatsfunctie

u(x), nl. de "knikgolfvorm" van de snaar op het tijdstip van tokkelen. Dit noem je het modale

spectrum, want het vertelt hoe groot de amplitudes a1, a2, a3,.. van de trillingsmodi van de snaar zijn.

Daarna hebben we gezien dat je volgens Fourier elke willekeurige functie (als die aan milde
voorwaarden voldoet) kunt representeren door zo'n reeks sinusgolven; het maakt niet uit wat de

onafhankelijke variabele is: plaats of tijd of iets anders.

Je kunt dus ook van een tijdsignaal het spectrum bepalen. Dat is precies wat we vanaf het begin van
deze module al voortdurend hebben gezien met de Scoop / Spectrum Analyzer. Het plaatje van de

Spectrum Ansalyzer is het audiospectrum; het geeft het tijdsignaal dat je op de Scoop ziet weer als een

amplitudespectrum. Dat we dat zo konden doen, heeft vooral te maken met die zeer bijzondere
eigenschap van ons gehoor. Een lang aangehouden, complexe toon, die op de scoop te zien is als een

even complexe golfvorm, wordt door je gehoor waargenomen als iets heel simpels en heel constants;

constant volume, constante toonhoogte, constant timbre. Als je die geluidsindruk zou moeten vertalen

in een plaatje, dan ben je met het spectrum veel dichter in de buurt dan met het beeld dat je op de
scoop ziet, zoals je in H2 al hebt gemerkt. Ook kun je met een beetje oefening in die complexe klank

afonderlijke boventonen horen, net zoals je in het spectrum afzonderlijke spectraallijnen kunt zien. In

het tijdsignaal op de scoop is dat een heel stuk lastiger, zo niet onmogelijk. Je mag dus wel stellen dat
ons gehoor een zintuig is dat geluidstrillingen vooral "in spectrale vorm" waarneemt!

(Dat we op de Scoop / Spectrum Analyzer alleen het amplitudespectrum laten zien en niet het

fasespectrum komt omdat de fase nauwelijks verschil maakt voor de waarneming van de klankkleur,

zoals we in Deel B zullen vaststellen.)
Het opmerkelijke van Bernoulli was, dat hij juist op basis van dit vermogen om boventonen als

afzonderlijke tonen waar te nemen, opperde dat ook de snaarvorm u(x) beschreven moest kunnen

worden als een spectrum. Die grote stap werd dus door Bernoulli gezet, al een halve eeuw vóór
Fourier. In het werk van Fourier speelt echter die audio-betekenis van het spectrum al geen rol meer:

Fourier's onderzoek had betrekking op warmte-diffusie, vooral op de manier waarop warmte zich door

een geïsoleerde staaf verspreidt. De temperatuurverdeling van de staaf (op de ene plaats warm en op
de andere koud) speelt dan dezelfde rol als "uitwijkingsverdeling" van de snaar (de knikvorm). Maar

een begrip als "temperatuur-modus" heeft geen enkele natuurkundige of perceptieve betekenis, want

we beschikken nu eenmaal niet over een speciaal zintuig om "warmte-boventonen" mee te detecteren!

Ten tijde van Fourier is de spectraalanalyse dus al een stuk abstracter en algemener geworden.

Bij de snaar-animatie zijn we inmiddels zowel het modale snaarvormspectrum tegengekomen als het

audiospectrum. We hebben gezien dat die niet hetzelfde zijn, want het audiospectrum - dat wat je
hoort - wordt ook bepaald door het Opneempunt (dat zelf geen enkele invloed op de trilling van de

snaar heeft).

Merk ook op dat je dit modale snaarvormspectrum zelf niet kunt horen! Het beschrijft alleen maar de
vorm van de snaar op het tijdstip t = 0 en vertelt hoe sterk de modi zijn. Maar of je de modi die door

de snaar worden opgewekt ook daadwerkelijk hoort, en hoe sterk, hangt af van de positie van het

Opneempunt. Dat is weer zo'n situatie die je ook in de klas wel eens meemaakt; je buurman of -vrouw

kan wel iets voorzeggen, maar of je dat ook hoort....

In de snaar-animatie zie je links boven in paars dat onhoorbare, modale spectrum afgebeeld. Het

verandert natuurlijk niet tijdens de trilling van de snaar, immers, zoals gezegd, het beschrijft alleen
maar die knikvorm van de snaar op het moment van tokkelen, t = 0.

Ook het spectrum van de toon die je hoort kan in de animatie worden weergegeven. Dat doe je door 'j'

in te vullen achter Fasors? ('j' of 'n'). We hebben gezien dat je bij de fasor-animatie een

trilling maakt door een aantal fasors "op elkaar te stapelen". De lengten van de fasors zijn de

amplitudes a1, a2, a3,..... Alle fasors draaien met hun eigen snelheid rond, afhankelijk van hun

frequentie. Ook bij de snaar-animatie zie je dat; het enige verschil is nu dat de fasors niet op elkaar
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gestapeld zijn, maar hun rondjes draaien om één gemeenschappelijke as. Wat je dan krijgt is het fasor-

spectrum van Fig. 5.8, maar dan in beweging (en een beetje aangepast zodat de stand van de fasors
precies hetzelfde als in de Fasor-animatie). Dit bekijken we in de volgende opdracht.

♣ Zie Fig. Doc 5.2 voor het onderscheid tussen het 3D
fasorspectrum en de weergave daarvan in de snaar-animator. Dit

is gedaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Fasor-

animatie. In Deel B zullen we de Fourieanalyse afleiden in de

vorm van de Discrete Fourier Transformatie (DFT).

Opdracht 5.16 Roterend fasor-spectrum
We gaan de snaar een blokgolf-toon (nou ja, bijna) laten maken. Zet eerst even spoor S2 af.  Voer de

volgende code uit:
WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128
  Tokkelpunt                              0,015

  Opneempunt                                0,5

  Amplitude (< 16000)                      5000

  Filtercoefficient A1                        1
  Filtercoefficient A2                        0

  Aantal beelden                           1024

  Beeld na elke ... stappen                   1

  aantal beelden per seconde                 20
  x-factor afb. golven                        3

  y-factor afb. golven                        2

  lopende golven? ('j' of 'n')                n

  aantal modi (0 ... 100)                     0
  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j

  Fasors? ('j' of 'n')                        j

  Audiosignaal?('j' of 'n')                   j

  Wissen na elke ... beelden                  1

Merk op dat zolang het Tijdvenster nog niet geheel "gevuld" is, de amplitudes van de fasors

voortdurend veranderen. Maar vanaf het moment dat er precies één hele periode in het Tijdvenster

staat, blijven ze constant; de fasors draaien dan rond zoals je dat in de Fasor-animaties gewend was.

♣ Bij elk plaatje wordt de Fourieranalyse uitgevoerd op het audio-signaal in het Tijdvenster. Dat

Tijdvenster is aanvankelijk leeg en dan zijn de amplitudes van de fasors natuurlijk allemaal nul. Bij
het tweede plaatje staat er precies één sample in het tijdvenster, een puls dus. De

Fouriergetransformeerde van een puls is een constant spectrum: alle fasors hebben nu een gelijke

amplitude. Weer een plaatje later staan er twee samples (mogelijk identieke) in het Tijdvenster en de
Fouriergetransformeerde daarvan heeft een "cosinusvorm", zoals we in Deel B gaan afleiden.

Je kunt alle afzonderlijke spectra van het signaal in het Tijdvenster bekijken door het Aantal

beelden steeds met 1 te verhogen.

Alle spectra van het signaal in het Tijdvensters tijdens die eerste "opstart-"periode zijn uiteraard

gewoon "geldig"; er is niets "fouts" aan! Alleen kunnen ze de periodieke toon pas representeren als het

Tijdvenster precies een hele periode bevat, ongeacht waar die begint en eindigt. Juist die begin- en
eindpunten komen in de stand (fases) van de  Fasors tot uitdrukking en niet in de ampitudes.

5.16a Worden alle modi opgewekt?

Antwoord:  Het Tokkelpunt is 0,015 = 3 / 200. Bij een echte snaar zouden alle veelvouden
van modus 200 worden onderdrukt. Maar in de computersimulatie wordt modus 200 niet

opgewekt, laat staan veelvouden daarvan,  want die liggen allemaal boven 0,5 Fs. (de

grondtoon is 172 Hz, dus modus 200 is 34 kHz en 0,5 Fs is 22 kHz).
5.16b Welke modi bevat het audiosignaal?

Antwoord: Het Opneempunt is 0,5 = 1/2. Het audiosignaal bevat alleen de oneven modi.

*5.16c Op hoeveel beelden moet je instellen zodat de animatie stopt op het eerste moment dat alle
spectraallijn precies horizontaal wijzen? (moeilijke vraag! Misschien wil je eerst wat
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verschillende waarden uitproberen. Dan kom je er altijd uit. Als je het antwoord eenmaal weet,

probeer het dan zo goed mogelijk te beredeneren!)

Antwoord: Aantal beelden 320.

Als alle spectraallijnen precies horizontaal staan, dan heb je de begin-stand van de fasors zoals

we die bij het eerste beeld van de Fasor-animatie zien als de fases gelijk zijn aan nul. Alleen
dan zal de golfvorm op het ruitjespapier ook met een uitwijking nul beginnen. De golfvorm in

het Tijdvenster (dat precies één periode T = 2L bevat) begint en eindigt eveneens alleen met

uitwijking nul als alle fasors precies horizontaal staan.
In de snaar zijn op t = 0 alleen de eindpunten gelijk aan nul.  Die nulpunten planten zich als

lopende golven voort door de snaar en bereiken het Opneempunt in x = L/2 op het tijdstip t =

T/4. De periodetijd T = 256 smp, dus na  T/4 = 64 beelden bevindt het nulpunt van de snaar

zich in het Opneempunt en dat is altijd de rand van het Tijdvenster. Aangezien er eerst een
hele periode moet verlopen voordat de Fourieranalyse het spectrum van de periodieke toon

meet (d.w.z. dat vanaf dat moment de amplitudes constant zijn), duurt het 256 + 64 = 320

beelden voordat de fasors precies horizontaal staan.

Hoe realistisch is onze simulatie tot zover?
In de voorafgaande paragrafen hebben we gezien hoe de golfvergelijking (3), die door  d'Alembert en

Euler werd geformuleerd, uitpakt voor de getokkelde snaar van een electrische gitaar, dus met een

duidelijk gedefiniëerd Opneempunt. We hebben gezien dat een snaar, hoe je die ook in trilling brengt,

alleen maar modaal kan bewegen en dus altijd een aantal boventonen voortbrengt waarvan de
frequenties een harmonische reeks vormen. Ook weten we dat er een methode bestaat, de

Fourieranalyse, waarmee we de amplitudes van al die trillingsmodi kunnen uitrekenen, ook met de

computer. Met de Fourieranalyse kunnen we ook de amplitudes bepalen van de snaartrilling vlakbij
het Opneempunt, dus van het geluid dat je te horen krijgt.

Toch zijn de snaarklanken die we tot nu toe hebben gemaakt verre van realistisch! Wat je hoort is een
doodse, "electronische" toon, zonder enige variatie. Dat betekent eenvoudigweg dat golfvergelijking

(3) geen goede beschrijving kan zijn van een echte trillende snaar! De werkelijkheid is blijkbaar veel

ingewikkelder, te oordelen aan de klank. We hadden in §2 al opgemerkt dat (3) minimaal aangevuld

zou moeten worden met andere termen, die op z'n minst de demping van de snaar voor hun rekening
nemen. Want juist die demping verloopt op een heel karakteristieke en herkenbare manier:

Een getokkelde of aangeslagen snaar gaat niet alleen

steeds zachter maar ook steeds doffer klinker!

Zolang dat effect in een simulatie ontbreekt, klinkt de toon onnatuurlijk!

Als een toon dof of "donker" klinkt, dan zie je in het spectrum de spectraallijnen van links naar rechts

steeds korter worden. Neem bijvoorbeeld de parabooltoon: die klinkt veel doffer dan de zaagtand,

want de amplitudes van de parabool nemen af volgens 1 / n
2
 en die van de zaagtand volgens 1/n (zie

opdracht 5.11).

Als een snaar steeds zachter en doffer gaat klinken, dan zie je dus de hogere boventonen veel sneller

"inzakken" dan de lagere. Dat komt omdat de trillende snaar in de hogere modi veel meer hinder
ondervindt van interne wrijving en luchtweerstand dan de lagere. De hogere modi zijn dus letterlijk

veel sneller uitgepraat! Kort gezegd: de demping van de boventonen is afhankelijk van de frequentie

van de boventonen! Elke boventoon moet in onze computersimulatie dus een eigen dempingstijd

krijgen. Hoe hoger de boventoon des te korter die dempingstijd is.

Wil je het geluid van een snaar dus ook maar een heel klein beetje realistischer maken, dan zul je die

frequentie-afhankelijke demping in de simulatie moeten opnemen.  Dat zoiets mogelijk is heb je in het
vorige hoofdstuk al vastgesteld met de Sample-Lusgenerator in opdracht 4.12e. Daar werden die twee

mysterieuze filtercoëfficiënten A1 en A2 zo ingesteld dat de toon plotseling "tot leven" werd gewekt.

In principe werken de snaar-animator en de Sample-Lusgenerator hetzelfde. Daarom vind je ook in de
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snaar-animator die twee filtercoëfficiënten A1 en A2. Waar het nu om gaat is te verklaren wat die

precies doen. Maar eerst gaan we in de volgende opdracht nog eens goed luisteren en kijken naar dit
effect van frequentie-afhankelijke demping.

Opdracht 5.17  Frequentie-onafhankelijke en -afhankelijke demping van de snaar
5.17a Drop de volgende code in MemoWAVE (uitspringend, in rood, de instellingen die nu het

belangrijkst zijn):
WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128
  Tokkelpunt                              0,015

  Opneempunt                              0,051

  Amplitude (< 16000)                      5000

  Filtercoefficient A1                      0,999
  Filtercoefficient A2                          0

  Aantal beelden                           1024

  Beeld na elke ... stappen                   256

  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3
  y-factor afb. golven                        2

  lopende golven? ('j' of 'n')                n

  aantal modi (0 ... 100)                     0

  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j
  Fasors? ('j' of 'n')                        j

  Audiosignaal?('j' of 'n')                   j

  Wissen na elke ... beelden                  1

----------------------------------------------------------------------------
parkeer de snaartoon in S3, zodat we straks gemakkelijk kunnen vergelijken:

WAVE->Kopieer samples(1):

  InBuffer                     s1

  InStart (ook 'sec')           0
  InStap                        1

  InAantal (ook 'sec')     60 sec

  OutBuffer                    s3

  OutKopieen                    1
  OutStap                       1

  OutStart (ook 'sec')          0

  additief ('j' of 'n')         n

----------------------------------------------------------------------------
Nogmaals de snaar-animator maar nu met de volgende instellingen:

WAVE->Animatie Snaar(1):

  Lengte snaar (40... 1000)                 128

  Tokkelpunt                              0,015

  Opneempunt                              0,051
  Amplitude (< 16000)                      5000

  Filtercoefficient A1                        0,5

  Filtercoefficient A2                        0,5

  Aantal beelden                           1024
  Beeld na elke ... stappen                   257

  aantal beelden per seconde                 20

  x-factor afb. golven                        3

  y-factor afb. golven                        2
  lopende golven? ('j' of 'n')                n

  aantal modi (0 ... 100)                     0

  Tokkelpunt bepaalt modi ('j' of 'n')        j

  Fasors? ('j' of 'n')                        j
  Audiosignaal?('j' of 'n')                   j

  Wissen na elke ... beelden                  1

♣ Nu ook Filtercoefficient A2 groter dan 0 is, is het filter actief, wat resulteert in

een frequentie-afhankelijke demping. Per periode produceert het filter een vertraging van

precies 1 sample als gevolg van faseverschuiving. Daarom is de periodetijd nu iets vergroot

(257 smp) en de toonhoogte iets verlaagd. Dit effect treedt precies zo op bij de Sample-Lus

generator die in H4 werd besproken, want die werkt met een identiek filter. Alleen is de
Sample-Lus generator een module die ook in de sequencer (H6) gebruikt kan worden als

muziekinstrument. Daarom zit daar tevens een fijnstem-filter in (All Pass filter) dat de

zuiverheid regelt, ongeacht of het filter frequentie-dempingsfilter actief is of niet. De afleiding
van beide types filter geven we in Deel B.

5.17b Leg uit waarom de fasors bij de eerste animatie niet ronddraaien.

Antwoord:  Beeld na elke ... stappen is gelijk aan de periodetijd.
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5.17c Ga naar Scoop / Spectrum Analyzer. Vergelijk de golfvormen en de spectra van spoor S1 en

S3. Wat merk je op?

5.17d Beschrijf ook het klankverschil van beide tonen.
5.17e Bij welke opdracht in Hoofdstuk 4 deed je precies hetzelfde?

Antwoord c t/m e: zie commentaar bij opdracht 4.12b.

Zoals je hebt kunnen horen, klinkt de snaar een heel stuk realistischer als je in de animator ook dat

tweede filtergetal Filtercoefficient A2 een waarde > 0 geeft.

Je kunt allerlei effecten maken door de twee filtergetallen uiteenlopende waarden te geven. Als je daar
wat mee wilt experimenteren, dan zijn er een paar dingen die je in de gaten moet houden:

• de filtergetallen moeten positief zijn;

• hun som mag niet groter zijn dan 1.

Nu we wat meer weten van spectra en boventonen kunnen we ook beter begrijpen hoe een filter werkt.

Net zoals we al gezien hebben met mixen en versterken, is ook filteren met de computer niet anders
dan een bewerking van getallen. We willen nu graag weten welke bewerking of bewerkingen dat zijn.

§7  Hoe werkt een filter?

A. Filter als frequentie-afhankelijke versterking
In Hoofdstuk 4.5 werd gezegd: "Met een filter kun je de klankkleur veranderen." We weten inmiddels

dat een verandering van klankkleur altijd samenhangt met een verandering in de amplitude-
verhoudingen van de boventonen. Als je de amplitudes van alle boventonen precies 2 keer zo klein  of

zo groot maakt, dan wordt het geluid alleen maar zachter of harder, maar het verandert niet van

klankkleur. Maar als je sommige amplitudes kleiner of groter maakt en andere niet, dan merk je direct
een verandering van klankkleur. Dus als een filter de klankkleur van een toon verandert, dan kan die

filterwerking alleen maar een frequentie-afhankelijke versterking (of verzwakking) zijn, waarbij elke

spectraallijn z'n eigen versterkingsfactor krijgt.

Nemen we een periodieke toon, waarvan de harmonischen de amplitudes a1, a2, a3,.. hebben en halen

we die toon door een filter, dan zullen a1, a2, a3,.. allemaal een eigen versterkingsfactor moeten

krijgen. Die versterkingsfactoren van het filter noemen we V1, V2, V3 ...

De gefilterde toon zal dan ook weer periodiek zijn en dezelfde harmonische frequentiereeks hebben.

De amplitudes van de gefilterde harmonischen noemen we b1, b2, b3... We kunnen ze gemakkelijk

berekenen:

b1 = V1a1

b2 = V2a2

b3 = V3a3

...

Deze gefilterde toon zal dus anders klinken dan de ongefilterde.
Als je daar even over nadenkt en je je opdracht 5.11 herinnert, waar we een  Fouriersynthese maakten

van een zaagtand-, blok-, driehoek- en paraboolgolf, dan doe je een wonderlijke ontdekking.

Neem bijvoorbeeld die paraboolgolf. De formule voor de amplitudes luidde: an = Amp / n
2
.

Dus:

a1 = Amp / 1

a2 = Amp / 4

a3 = Amp / 9

...

an = Amp /n
2
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Leggen we daar de formule naast voor de amplitudes van de zaagtand (we noemen die nu even bn om
verwarring te voorkomen): bn = Amp / n.

Dus:

b1 = Amp / 1

b2 = Amp / 2

b3 = Amp / 3

...

bn = Amp / n

Vergelijken we nu de a-tjes met de b-tjes, dan zien we dat:

b1 = 1a1

b2 = 2a2

b3 = 3a3

...

bn = nan

Hierin kun je de factoren 1, 2, 3 ... n  beschouwen als versterkingsfactoren V1, V2, V3, ... Vn.
Je mag dus stellen dat de zaagtandgolf de gefilterde versie van de paraboolgolf is!

Op dezelfde manier kun je laten zien dat de blokgolf de gefilterde versie van de driehoekgolf is.

In beide gevallen heeft het filter dezelfde werking; die kun je kort neerschrijven als:

Vn = n

Hierin stelt n het nummer van de harmonische voor. Aangezien deze formule niets zegt over de

frequentie van de grondtoon - je bent vrij om die zelf te kiezen - kunnen we evengoed schrijven:

V(f) = f

waarin f de frequentie voorstelt.

Hieraan zie je dat je het filter kunt beschouwen als een functie van de frequentie. De functie V(f)

beschrijft de frequentie-afhankelijke versterking van het filter. Elk filter heeft z'n eigen effect op de

klankkleur en heeft dus ook z'n eigen functievoorschrift. Je zou ook een filter kunnen maken als V(f) =

f 
2
  of V(f) = sin(2f).

Maar nu de vraag hoe je een filter dan in de praktijk moet realiseren. Als je zegt dat een filter een
frequentie-afhankelijke versterker is, dan moet je van een geluid dat je wilt filteren eerst de

Fourieranalyse uitvoeren om de amplitudes a1, a2, a3,.. te vinden, vervolgens moet je alle

spectraallijnen vermenigvuldigen met waarden die je ontleent aan de filterfunctie V(f) en tot slot moet
je dat versterkte spectrum met de Fouriersynthese weer omzetten in een tijdsignaal, precies zoals we

dat met de Fasor-animatie deden.

Dat is natuurlijk een enorm gedoe! Kan dat niet wat simpeler? We zagen dat een gitarist toch ook niet

al die trillingsmodi van de snaar afzonderlijk aanmaakt. Je moet gewoon tókkelen, dan worden die
modi vanzelf opgewekt! Kunnen we voor dat filteren ook niet zo'n truuk bedenken?

B. Filter als echo-effect
Kijken we nog eens naar die parabool- en die zaagtandgolf. We hebben formules gegeven voor de

amplitudes van de boventonen. Daarmee geef je een volledige wiskundige beschrijving. Maar je kende

natuurlijk al lang een andere manier om de vorm van een parabool of een zaagtand wiskundig te
beschrijven. Het zijn immers gewone functies!

Bijvoorbeeld de parabool p kun je schrijven als:
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p(x) = ax
2

en de zaagtand z als:

z(x) = bx

En net zoals er een relatie bestaat tussen de spectra van de parabool- en de zaagtandgolf, bestaat er ook

een relatie tussen z(x) en p(x). De zaagtand is immers de afgeleide van de parabool. Kiezen we b = 2a

dan kunnen we schrijven:

z(x) = p'(x)

Je herinnert je uit de wiskundeles nog dat je als opstapje naar die afgeleide eerst de differentie besprak;

dat is het verschil  tussen twee opeenvolgende functiewaarden:

∆x = f(x + h) − f(x)

Dat blijkt ook enorm nuttig als je praat over discrete signalen; daar bestaat de afgeleide simpelweg
niet, maar wel die differentie: het verschil tussen twee opeenvolgende samples, bijvoorbeeld:

∆ = s[n + 1] − s[n]

Nu blijkt het in de signaalverwerking om allerlei redenen erg handig om dit een tikje anders op te

schrijven:

Je kunt een nieuw signaal maken door steeds van een gegeven signaal de differentie te nemen, d.w.z.

het verschil tussen twee opeenvolgende samples. Bijvoorbeeld:

(6) S2[n] = S1[n+1] − S1[n] voor  n ≥ 0

Aangezien de discrete zaagtandgolf de differentie is van de discrete paraboolgolf, kunnen we op die

manier een zaagtand opwekken in S2 door steeds de differentie te bepalen van twee opeenvolgende

waarden in de paraboolgolf in S1.

Voorbeeld
We hebben een paraboolgolf S1[n] = (n − 5)

2
. We berekenen voor 0 ≤ n ≤ 10 de differentie volgens

(6) en slaan de uitkomsten op in S2[n]:

n S1[n] S1[n+1] S2[n]=

S1[n+1] − S1[n]

0 25 16 −9

1 16 9 −7

2 9 4 −5

3 4 1 −3

4 1 0 −1

5 0 1 1

6 1 4 3

7 4 9 5

8 9 16 7

9 16 25 9

10 25 36 11
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Dat S2[n] nu een zaagtand-golf is kun je in de vierde kolom zien aan de constante afname. Maar je

kunt het ook afleiden uit de definitie: als S1[n] = (n − 5)
2
, dan is S1[n+1] = (n − 4)

2
 zodat we voor

de differentie krijgen:

S1[n+1] − S1[n] =  (n − 4)
2
 −  (n − 5)

2

= (n
2
 − 8n + 16) − (n

2
 − 10n + 25)

= 2n − 9

= lineair stijgend = oplopende zaagtand.

Kennelijk mogen we dus dat ingewikkelde filtergedoe met Fourieranalyse en-synthese vervangen door
de bewerking (6), want die leidt tot exact hetzelfde resultaat. (In Deel B zullen we dat aantonen.)

Anders gezegd: vergelijking (6) heeft de werking van een filter!!

Maar het wordt nog doller. Laten we in plaats van (6) eerst iets anders doen. We maken in S3 het
volgende signaal:

S3[n ]=  S1[n+1]

Dan mag je zeggen dat S1[n ] hetzelfde geluid bevat als  S3[n ], maar precies 1 smp achter loopt.

Daarom kun je S1[n ] beschouwen als een echo van S3[n ]. Je krijgt dan voor (6):

(6A) S2[n] = S3[n] − S1[n] voor  n ≥ 0

In woorden:

een filter-effect kun je ook beschouwen als

een mix van een direct geluid en een echo daarvan.

Natuurlijk is het zo dat we hadden afgesproken in H3 dat een mix een optelling is van twee signalen

en in (6) en (6A) gaat het om een verschil. Maar je zult in Opdracht 5.19 zien dat dit niet uitmaakt: als

je in (6) het min-teken vervangt door een plus-teken, dan krijg je ook weer een filterwerking, al heeft

die een tegenovergesteld effect op de klank!

Bij nader inzien is het helemaal niet zo verwonderlijk dat een echo-effect een filter-effect is, zeker niet

als je bij natuurkunde kennis hebt gemaakt met het begrip interferentie: een mix van twee sinustonen
met gelijke frequenties maar ongelijke fase (zodat je dus kunt spreken van een echo) kunnen elkaar

zowel versterken als verzwakken. Als ze precies 180 graden in fase verschillen en gelijke amplitudes

hebben, kunnen ze elkaar zelfs helemaal uitdoven. Je kunt die verschillende effecten van interferentie
goed met de Fasor-animatie bekijken. (Doen!)

Je komt dus zowel langs wiskundige als natuurkundige weg terecht op deze simpele beschrijving van

een filter. Zoals we in H4 al hebben opgemerkt is vergelijking (6) een differentievergelijking. En je
mag een differentievergelijking van dit type echt beschouwen als het "computer-recept" voor een

filter. Het drukt de werking van het filter uit door te vertellen wat je precies met een signaal op S1
moet doen om het gefilterde signaal S2 te krijgen.

Opdracht 5.18 Zaagtandgolf als gefilterde paraboolgolf
5.18a Maak in S1 vanaf index 0 één enkele periode aan van de parabool p(x) = 3x

2
. De x-waarden

lopen van −50 tot +49. De functie p(x), is, zoals altijd bij de computer, discreet, en bestaat dus

alleen voor gehele waarden van x.
WAVE->Definieer functie(1):

  Output Buffer en startindex f(x)      ??

  definitie f(x)                        ??

  x0 (startwaarde van x)                ??
  x1 (eindwaarde van x)                 ??
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  Stapgrootte                           ??

5.18b Voeg aan de periode in S1 zoveel kopieën toe dat een toon ontstaat van 20 sec.
WAVE->Kopieer samples(1):
  InBuffer                   s1

  InStart (ook 'sec')         0

  InStap                      1

  InAantal (ook 'sec')      100
  OutBuffer                  s1

  OutKopieen                 ??

  OutStap                     1

  OutStart (ook 'sec')        0
  additief ('j' of 'n')       n

Antwoord: periodetijd is 100 smp = 100/Fs sec.

Toonduur 20 sec = 20 / (100/Fs) = 8820 periodes, kopieën.

5.18c Nu gaan we steeds van twee opeenvolgende samples van de parabooltoon het verschil
berekenen. Al de uitkomsten zetten we op spoor S2. Laat eerst zien dat een periode van de

zaagtand z(x) = p(x) − p(x − 1) de vorm heeft van een lineaire functie ax + b.

Antwoord: z(x) = 3x
2
 − 3(x−1)

2
 = −6x + 3.

5.18d We gaan de berekening uitvoeren met WAVE->Versterk en Mix. Want de

differentievergelijking S2[n] = S1[n] − S1[n − 1] zegt in woorden: " S2 is een mix van een

geluid S1[n] en z'n echo S1[n − 1] die versterkt is met factor − 1. Het mooie van WAVE-

>Versterk en Mix is dat je ook kunt mixen met echo's van een geluid. De echotijd stel je

simpelweg in met de index [... ] .

Let erop dat een index nooit kleiner dan 0 mag zijn!

WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                s1[??]

  Inputbuffer Y[j]                s1[??]

  Outputbuffer Z[k]               s2[??]
  versterkingsfactor F               ??

  versterkingsfactor G               ??

  Amp outputbuffer Z                nvt

  Aantal samples (ook 'sec')         ??

Antwoord:
WAVE->Definieer functie(1):

  Output Buffer en startindex f(x)   S1[0]

  definitie f(x)                 3 * x ^ 2
  x0 (startwaarde van x)               -50

  x1 (eindwaarde van x)                 49

  Stapgrootte                            1

WAVE->Kopieer samples(1):
  InBuffer                   s1

  InStart (ook 'sec')         0

  InStap                      1

  InAantal (ook 'sec')      100
  OutBuffer                  s1

  OutKopieen               8820

  OutStap                     1

  OutStart (ook 'sec')        0
  additief ('j' of 'n')       n

WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                s1[0]

  Inputbuffer Y[j]                s1[1]

  Outputbuffer Z[k]               s2[0]
  versterkingsfactor F                1

  versterkingsfactor G               -1

  Amp outputbuffer Z                nvt

  Aantal samples (ook 'sec')     20 sec

Witte ruis als testsignaal voor een filter
We hebben nu gezien dat je van een parabool een zaagtand kunt maken door middel van een

differentievergelijking zoals (6).

Maar als (6) een filterbewerking uitvoert, dan moet die werking ook spectraal uitgedrukt kunnen

worden, dus in de vorm van zo'n functie V(f). We willen de filterwerking van differentievergelijking
(6) graag in spectrale vorm weergeven met de Spectrum Analyzer. Je krijgt dan direct een plaatje te
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zien dat precies vertelt wat het filter met een geluid

doet, bijvoorbeeld of een geluid er scherper of doffer
van wordt. In het eerste geval zal het filter de

amplitudes van de hogere boventonen meer versterken

dan die van de lagere. In het tweede geval gebeurt
precies het tegenovergestelde.

Om het gedrag van een filter, dus V(f), met behulp van

de Spectrum Analyzer in kaart te kunnen brengen
passen we een simpel truukje toe. Daarvoor keren we

nog even terug naar die periodieke toon, waarvan de

harmonischen de amplitudes a1, a2, a3,.. hebben. Als je
die toon door een filter haalt waarvan je de

versterkingsfactoren V1, V2, V3 ...  niet kent, dan weet je

in elk geval zeker dat de boventonen van de gefilterde
toon de amplitudes a1V1, a2V2 , a3V3... zullen hebben.

Als we dus die onbekende versterkingsfactoren V1, V2,

V3 ...willen weten, dan kunnen we dat prima doen door

een testtoon te maken waarvan we de boventonen
allemaal dezelfde amplitude geven, dus  a1 = a2 = a3 =

... an = a.  (precies zoals je dat in opdracht 5.5a deed).

Kortom: we moeten een geluid met een constant

amplitudespectrum door het filter sturen. Dan krijgen

we in de Spectrum Analyzer de versterkingsfactoren

a(V1, V2 , V3...Vn) te zien! (Die a is natuurlijk alleen

maar een (verticale) schaalfactor die we zelf kiezen.)  

Een testsignaal dat daarvoor heel geschikt is, is witte

ruis. In Hoofdstuk 2 zagen we immers al dat witte ruis
een constant lange-termijn spectrum heeft. Halen we

dus witte ruis door een filter waarvan we V(f) graag

willen weten, dan zien we in de Spectrum Analyzer het Gemiddelde spectrum (oranje) geleidelijk de
vorm aannemen van V(f)! Zie Fig. 5.11.

Opdracht 5.19 Witte ruis als testsignaal voor een filter
5.19a Maak witte ruis op spoor S1 en filter die door gebruik te maken van differentievergelijking

(6), zet het gefilterde signaal op spoor S2.
WAVE->Ruis wit, uniform(1):

  Buffer                                 s1

  Min                                 -8000
  Max                                  8000

  Vanaf samplenummer (ook 'sec')          0

  Aantal samples (ook 'sec')        120 sec

  Startgetal Toevalsgenerator             0

WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                   ??

  Inputbuffer Y[j]                   ??
  Outputbuffer Z[k]                  ??

  versterkingsfactor F               ??

  versterkingsfactor G               ??

  Amp outputbuffer Z               8000

  Aantal samples (ook 'sec')    120 sec

Antwoord:
WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                s1[0]

  Inputbuffer Y[j]                s1[1]
  Outputbuffer Z[k]               s2[0]

  versterkingsfactor F                1

  versterkingsfactor G               -1
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  Amp outputbuffer Z               8000

  Aantal samples (ook 'sec')    120 sec

5.19b Ga naar de Scoop / Spectrum Analyzer. Activeer Gem en druk op de Reset-knop ernaast.

Vergelijk de witte ruis op spoor S1 met de gefilterde ruis op spoor S2. Beschrijf het verschil
in klank. Verklaar waarom een filter zoals dit een Hoogdoorlaatfilter wordt genoemd.

Antwoord: de gefilterde ruis klinkt lichter, dunner; de lage tonen zijn verzwakt.

5.19c Verander de code van WAVE->Versterk en Mix(1) zodanig dat het lange-termijn spectrum van
de ruis de vorm aaneemt van Fig 5.11A. Wat je daar ziet is een filter dat een heel andere

uitwerking heeft op het geluid, precies het omgekeerde van dat van 5.19a.

In de figuur vind je de differentievergelijking die verantwoordelijk is voor dat effect.

Vergelijk de witte ruis op spoor S1 met de gefilterde ruis op spoor S2. Beschrijf het verschil
in klank. Verklaar waarom een filter zoals dit een Laagdoorlaatfilter wordt genoemd.

Antwoord: de gefilterde ruis klinkt ietsje doffer dan witte ruis; de hoge tonen zijn verzwakt.

5.19d Verander de code van WAVE->Versterk en Mix(1) zodanig dat het lange-termijn spectrum van

de ruis de vorm aaneemt van Fig 5.11B. Dit keer moet je zelf de differentievergelijking
opstellen; het enige gegeven is dat de echo nu niet 1 smp is, maar 2 smp.

Antwoord:
S2[n] =S1[n] − S1[n−2].
WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                s1[0]
  Inputbuffer Y[j]                s1[2]

  Outputbuffer Z[k]               s2[0]

  versterkingsfactor F                1

  versterkingsfactor G               -1
  Amp outputbuffer Z               8000

  Aantal samples (ook 'sec')    120 sec

5.19e Doe hetzelfde als bij 19d voor Fig. 511C; hier duurt de echo 4 smp.

Antwoord:
S2[n] =S1[n] − S1[n−4].
WAVE->Versterk en Mix(1):

  Inputbuffer X[i]                s1[0]

  Inputbuffer Y[j]                s1[4]
  Outputbuffer Z[k]               s2[0]

  versterkingsfactor F                1

  versterkingsfactor G               -1

  Amp outputbuffer Z               8000
    Aantal samples (ook 'sec')    120 sec

♣ Een afleiding van de karakteristiek van het Hoog- en Laagdoorlaatfilter volgt in Deel B.

Herhaald filteren
We hebben zojuist een heel lang geluid - ruis die 2 minuten duurde - door een filter gehaald. We deden

dat door het geluid simpelweg te mixen met een echo ervan. Dat daardoor hoge tonen meer (of juist

minder) worden verzwakt dan lage hebben we met de Spectrum Analyzer kunnen zien en horen.

Daarmee hebben we op een heel praktische manier aangetoond dat er werkelijk sprake is van een
filter-effect als je een geluid mixt met een echo.

Voor onze snaar-simulatie is met name dat Laagdoorlaatfilter van opdracht 5.19c heel interessant:
want het verzwakt de hoge tonen meer dan de lage en dat is precies wat we nodig hebben als we de

snaar zodanig willen dempen dat de hoge tonen eerder weg zijn dan de lage. Een vereiste daarbij is

natuurlijk dat we het geluid steeds weer opnieuw filteren; bij elke doorgang door het filter moeten dan
de hoge boventonen ietsje meer van hun amplitude inleveren dan de lagere, waardoor hun

spectraallijnen ook veel sneller kleiner worden dan die van de lage tonen.

Als je herhaald filtert krijgt elke boventoon z'n eigen exponentiële demping. Dat is te zien in Fig. 5.12.
Op de achtergrond zie je in donkergrijs de contour van dat Laagdoorlaatfilter dat je in Fig. 5.11A ook

zag. Verder laat de tekening de amplitudes van de boventonen zien die aanvankelijk allemaal gelijk

zijn aan, laten we zeggen, 1. Dus dus  a1 = a2 = a3 = ... an =1.
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In de figuur volgen we alleen a1 en a7, de amplitudes van resp. modus 1 en modus 7. Ook is te zien dat
V1, de versterkingsfactor van modus 1 gelijk is aan 0,95. De versterkingsfactor voor modus 7 is V7 en

die is gelijk aan 0,5.

♣ In Deel B volgt de afleiding waarmee uit een differentievergelijking V(f) kan worden berekend.

Na 1 keer filteren krijg je:

a1 = a1 V1

a7 = a7V7

Na de tweede keer:

a1 = ( a1 V1)V1 = a1V1 
2

a7 = (a7 V7)V7 = a7V7 
2

Na de n-de keer:

a1 =  a1V1 
n

a7 = a7V7 
n

Dus voor a1 en a7 hebben we de achtereenvolgens de waarden:

a1: 1 0,95 0,903, 0,857 0,815 0,774  . . .
a7 : 1  0,5  0,25  0,125  0,063  0,031  . . .

Je ziet dus dat a7 veel sneller kleiner wordt dan a1. Bingo!

Opdracht 5.20 De differentievergelijking van V(f)
2
 en  V(f)

3

In Opdracht 5.19c en Fig 5.11A ben je een laagdoorlaatfilter tegengekomen met als

differentievergelijking S2[n] = S1[n+1] + S1[n].

Nu ga je het gefilterde geluid van spoor S2[n] nogmaals filteren met hetzelfde laagdoorlaatfilter. Je

krijgt dan V(f)
2
. Het resultaat zet je op spoor S3.
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5.20a Vul in: S3[n] = S2[ . . ..

Antwoord: S3[n] = S2[n+1] + S2[n].

5.20b Druk nu S3[n] uit in een formule waarin alleen S1 voorkomt en niet S2.  

Antwoord:
S3[n] = S2[n+1] + S2[n]

= (S1[n+2] + S1[n + 1]) + (S1[n+1] + S1[n])

=  S1[n+2] +2 S1[n + 1] + S1[n].

5.20c Vind ook de differentievergelijking voor V(f)
3
.

Antwoord:
S4[n] = S2[n+2] +2 S2[n + 1] + S2[n]

= (S1[n+3] + S1[n + 2]) + 2( S1[n+2] + S1[n + 1]) + ( S1[n+1] + S1[n])

= S1[n+3] +3S1[n + 2] + 2S1[n + 1]) + S1[n].

Waveguide-circuit met filter
Hoe moeten we nu dat herhaalde filteren inbouwen in het waveguide-circuit? Dat is te zien in Fig.

5.13.

Als het waveguide-circuit geen filter heeft (Fig. 5.13A), dan schuift de meest rechtse sample van de

bovenste waveguide door naar de meest rechtse positie in de onderste waveguide, nadat die eerst van
teken is veranderd (zie §4, Waveguides, lopende en staande golven).

Als het circuit wel een filter heeft (Fig. 5.13B), wordt die uiterst rechtse sample eerst gefilterd, en dan

van teken veranderd en in de onderste waveguide geplaatst.
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LN  = A1 RN−1 + A2 RN

De filter-operatie kun je als volgt samenvatten:

1. vermenigvuldig de meest rechtse sample van de bovenste waveguide (RN) met Filtercoefficient
A2;

2. vermenigvuldig de sample die daar net links van staat (RN−1 ) met Filtercoefficient A1;
3. Tel de beide produkten op (LN)

4. vermenigvuldig LN  met −1;

5. plaats −LN uiterst rechts in de onderste waveguide.

Als dat allemaal gebeurt is, worden alle samples in beide waveguides een plaats opgeschoven.

Dit hele proces van filteren en schuiven wordt per periode T maal herhaald! Je herinnert je uit

Opdracht 5.2a dat T = 2L smp en L is de lengte van de waveguide en van de snaar. Je kunt dat

filterproces, als je het interessant vindt, ook stap voor stap volgen door het Aantal beelden van

de animatie eerst op 1, dan op 2 etc. te zetten en tussentijds de getallen van de waveguide-buffers eens

inspecteren op de Lijstpagina.
Wat precies het effect van die twee filtergetallen Filtercoefficient A1 en A2 zijn, kun je altijd nagaan

op de manier van opdracht 5.19c. (experimenteer daar eens wat mee!)

Conclusie
Kunnen we, met dit ingebouwde filter, nu eindelijk spreken van een realistisch model van een

getokkelde snaar? Hell no! Je had zelf natuurlijk al lang gehoord dat onze snaar door het filter heel wat
beter is gaan klinken, maar nog lang niet in de buurt komt van het geluid van een echte electrische

gitaar! Daar zijn allerlei redenen voor. We noemen er een paar:

• ons filter is niet goed genoeg. Je moet het zo construeren dat er twee echo's gemixt worden; het

V(f)
2
-filter waarvan je in opdracht 5.20b de differentievergelijking opstelde komt al wat beter in de

buurt.

• ons model houdt niet voldoende rekening met de stugheid van de snaar; als de twee filtergetallen

veel van elkaar verschillen dan wordt dat effect wel een beetje, maar niet voldoende benaderd.

Bovendien gaat dan de filterwerking weer achteruit. Je moet een apart "stugheids-filter" inbouwen

dat heel bizarre eigenschappen heeft. ♣ nl een zg. All Pass filter dat de amplitudes van de
harmonischen onveranderd  laat en alleen de fases wijzigt. Als je zo'n filter in een circuit plaatst zijn

de frequenties van de modi niet meer helemaal harmonisch. M.a.w. elke boventoon krijgt een iets

andere voortplantingssnelheid, zodat er sprake is van dispersie. Dat is precies wat een stugge snaar
doet.

• We zijn er in dit hoofdstuk steeds van uitgegaan dat de snaar slechts in één vlak trilt. Maar een

echte snaar gaat niet alleen in verticale richting op en neer (zoals in de afbeeldingen en de animatie),

maar ook in horizontale richting (dus loodrecht op het afbeeldingsvlak). Je hebt dus minimaal twee

snaar-circuits nodig die op een ingewikkelde manier aan elkaar gekoppeld zijn.

• We hebben weliswaar een filter in ons snaarmodel ingebouwd met als doel om de
dempingseigenschap van de snaar te benaderen, maar een electrische gitaar beschikt ook nog over

aparte filters die de klank van de snaar verder vervormen.

• we hebben geen distorsie-effect ingebouwd, waardoor je op een electrische gitaar zo lekker kunt

scheuren!

Er komt dus heel wat bij kijken als je het geluid van een muziekinstrument wilt nabootsen. Een

getokkelde snaar van een electrische gitaar is zelfs relatief simpel, want daar heb je een Opneempunt
dat de trilling van de snaar niet beïnvloedt. Bij een akoestische gitaar wordt de snaartrilling

overgedragen op de brug die zelf ook gaat bewegen en dat beïnvloedt ook weer de trilling van de

snaar. Bij een piano heb je die problemen ook, en moet je bovendien ook nog een model van de hamer

(met vilt) maken (dat doe je ook weer met een filter!!).
Strijk- en blaasinstrumenten zijn nog veel moeilijker, om over spraak en zang nog maar te zwijgen...


