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§1  Definities 

 

Hier een overzicht van de belangrijkste begrippen die we bij de afleiding van het 

Doppler-effect in de volgende paragrafen zullen tegenkomen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   geluidssnelheid (in getalvoorbeelden gaan we uit van            ). 

 

      We nemen aan dat de geluidsbron een luidspreker is. Het signaal dat 

 eruit klinkt noemen we     .  

 

   de "luidsprekertijd" heeft betrekking niet alleen op het signaal      dat uit 

 de luidspreker komt, maar ook op de beweging van de luidspreker. 

 

      De afstand tussen de luidspreker en de microfoon op elk tijdstip. 

 

  "reistijd" die een geluidsgolf nodig heeft om de weg van de luidspreker 

 naar de microfoon af te leggen. De letter   staat voor delay : oponthoud, 

 tijdverschuiving (we vermijden het woord vertraging, omdat dat ook de 

 betekenis kan hebben van verlaging van snelheid):  

 

             
       

                
    

              

 We zullen zien dat het Dopplereffect uitsluitend optreedt als   verandert 

 met de tijd. Dat geven we aan met     .  

 

                              
                     

               
 

    

 
         (1) 

 

   Het luidsprekertijdstip   komt op een later tijdstip   aan bij de micro-

 foon. De "microfoontijd" is de luidsprekertijd plus de reistijd:  

 

                          (2)  

 

      (continu) signaal dat geregistreerd wordt door de microfoon. Dit is het 

 signaal dat we willen afleiden uit     . Er geldt dat: 

 

                             (3) 
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§2 Puls uit stilstaande luidspreker 
 

In Fig. 1 zien we de microfoon in het punt    . Op een afstand van 400 m staat 

een luidspreker die op tijdstip     een puls (knal) laat horen. De puls uit de luid-

spreker geven we weer door een zwarte stip. Om de microfoon te bereiken moet de 

puls een afstand afleggen van 400 m. Als de geluidssnelheid   gelijk is aan 344 m, 

is de reistijd van de puls gelijk aan  

 

            
       

        
 

   

   
         .   

 

Het traject van de puls geven we aan in blauw en het arriveren van de puls bij de 

microfoon geven we weer met een blauwe stip.   

  

In dit voorbeeld staat de luidspreker stil: op elk tijdstip is de afstand tot de micro-

foon gelijk aan 400 m, dus          is een constante functie. Hiermee kunnen we 

voor (1) schrijven:  

 

   
    

 
  

 

En volgens (2) is      , ofwel: 

 

     
    

 
     

        

In dit geval is     
    

 
                    . 
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§3 Twee pulsen uit stilstaande luidspreker 
 

In Fig. 2 zien we weer de stilstaande luidspreker die zowel op tijdstip        als op 

tijdstip        een puls afgeeft.  

 

Met (1) en (2) vinden we de corresponderende tijdstippen    en    waarop de pulsen 

aankomen bij de microfoon: 

 

               
     

 
   

   

   
          

 

 

               
     

 
   

   

   
          

 

Merk op dat                             .  

 

De pulsen klinken dus zowel bij de luidspreker als bij de microfoon 1 seconde na 

elkaar.  

 

Conclusie:  

Als de afstand tussen luidspreker en microfoon niet verandert, duurt het geluid dat 

uit de luidspreker komt even lang als het geluid dat de microfoon opneemt: het 

Doppler-effect doet zich niet voor.  
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§4 luidspreker nadert microfoon 

 

In Fig. 3 hebben we de luidspreker op het dak van een auto geplaatst en rijden met 

een constante (maar zeer hoge) snelheid van 100 m s-1 richting microfoon.  

De afstand van de auto met luidspreker tot de microfoon is:               .  

 

De eerste puls, op     , moet een afstand van 400 m afleggen om de microfoon te 

bereiken. Maar de tweede puls, op      s, hoeft slechts 300 m af te leggen, want 

ondertussen is de auto al aangekomen in het punt      , dus de reistijd van puls 

2 is korter dan die van puls 1. 

 

Met (1) en (2) vinden we de corresponderende tijdstippen    en    waarop de pulsen 

aankomen bij de microfoon: 

 

               
     

 
   

          

   
          

 

 

               
     

 
   

          

   
          

 

We zien dus dat                            , terwijl nog steeds        .  

Dus nu is            . 

 

Conclusie:  

Als de luidspreker nadert, registreert de microfoon het tijdsinterval       als korter 

dan het tijdsinterval       dat de luidspreker uitzond.  

De microfoontijd is "gekrompen" t.o.v. de luidsprekertijd.  
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§5 luidspreker rijdt weg van microfoon 
 

In Fig. 4 bevindt de omroepwagen zich op tijdstip      in het punt       en rijdt 

met een constante snelheid van 100 m s-1 weg van de microfoon.  

De afstand tot de microfoon is              . 

 

Met (1) en (2) vinden we de corresponderende tijdstippen    en    waarop de pulsen 

aankomen bij de microfoon: 

 

               
     

 
   

         

   
          

 

 

               
     

 
   

         

   
          

 

We zien dus dat                            , terwijl nog steeds        .  

Dus nu is            . 

 

Conclusie:  

Als de luidspreker wegrijdt, registreert de microfoon het tijdsinterval       als lan-

ger dan het tijdsinterval       dat de luidspreker uitzond.  

De microfoontijd is "uitgerekt" t.o.v. de luidsprekertijd.  
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§6  strekfactor   
 

Hoeveel krimpt of rekt het microfoongeluid als de geluidsbron beweegt?  

We voeren een nieuw begrip in: de "strekfactor"   en definiëren het als volgt: 

 

   
               

                 
 

     

     
         (4a) 

 

Anders gezegd:   

 

                                          (4b) 

 

 

Laten we de waarde van   eens berekenen voor de verschillende gevallen hierboven. 

 

 

stilstaande luidspreker: 

             , dus met (4a) vinden we: 

 

  
     
     

 
 

 
   

 

Als de geluidsbron stil staat is     en is de microfoontijd gelijk aan de luidspreker-

tijd. 

 

 

 

 

naderende luidspreker: 

             en        , dus met (4) vinden we: 

 

  
     
     

 
      

 
        

 

Als de geluidsbron nadert is     en is de microfoontijd "gekrompen" t.o.v. de luid-

sprekertijd. 

 

 

 

wegrijdende luidspreker: 

             en        , dus met (4) vinden we: 

 

  
     
     

 
      

 
        

 

Als de geluidsbron wegrijdt is     en is de microfoontijd "uitgerekt" t.o.v. de luid-

sprekertijd. 
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§7  frequentie van bewegende geluidsbron en  
 waargenomen frequentie  
 

Nu kunnen we het meest opvallende aspect van het Dopplereffect afleiden: de verla-

ging van de frequentie, die we waarnemen als een verlaging van de toonhoogte (SD, 

kader pag. 40).  

 

Gegeven:  

 De omroepwagen beweegt ten opzichte van de microfoon volgens         

  , waarin   een constante snelheid voorstelt en    de afstand tot de micro-

foon op het tijdstip nul.  

 Uit de luidspreker klinkt een toon met een frequentie van    Hz.  

 

Gevraagd:  

Welke frequentie registreert de microfoon, uitgedrukt in termen van de ge-

luidssnelheid   en de snelheid van de luidspreker   ? 

 

 

We maken eerst gebruik van (4) om de strekfactor   uit te drukken in   en  : 

 

  
     
     

 

Volgens (2): 

                                           
                     

     
 

 

Volgens (1): 

                                           
     

     
 

      
     
 

 

     
 

 

Met            krijgen we:  

                                                      
     

      
       

      
  

     
 

 

                                             
       

   
  

   
  

  
  

  
 

     
 

 

                           
              

 
 

     
 

 

                     
           

 
  

     
 

Kortom: 
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We weten dat de toon uit de luidspreker een frequentie    heeft. Dus de periode 

duurt    
 

  
 sec. (zie SD H2.3 pag. 36). Nu kunnen we met behulp van (4a) uitreke-

nen wat de frequentie is van de toon die door de microfoon,    
 

  
, wordt geregi-

streerd.   

 

                                       

 

        

ofwel 
 

  
   

 

  
 

zodat 

   
 

 
    

 

 

                         
            (6) 

 

 

 

 

voorbeelden 

naderende omroepwagen 

De omroepwagen nadert de microfoon met een snelheid van 100 m s-1. De motor 

geeft een zoemtoon met een frequentie van 1000 Hz.  

In dit geval is             .  

De frequentie die de microfoon registreert volgens (6): 

   
 

   
   

   

       
              Hz.  

Bij een naderende geluidsbron registreert de microfoon dus een hogere toon. 

 

wegrijdende omroepwagen 

Als de omroepwagen met dezelfde snelheid wegrijdt van de microfoon, dan is 

            , zodat    
   

       
             Hz.  

Bij wegrijdende geluidsbron registreert de microfoon dus een lagere toon. 
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§8  Frequentieverloop bij passeren op afstand  
 

In de voorbeelden van de naderende en wegrijdende omroepwagen, hierboven, doet 

zich op tijdstip       een 'catastrofe' voor: dan is de afstand van de omroepwagen 

tot de microfoon gelijk aan nul, m.a.w. de microfoon wordt simpelweg overreden (zie 

Fig. 5). Als we aannemen dat die niettemin gewoon blijft werken, moeten we op tijd-

stip       een oneindig snelle overgang verwachten van een hoge naar een lage toon 

en dat kan natuurlijk niet.   

We kijken nu naar het meer realistische geval waarin een auto de microfoon pas-

seert op enige afstand. Alleen dan horen we het bekende geluid van een geleidelijke 

verlaging van de toonhoogte. Hoe groter de afstand tot de weg, des te langzamer die 

verlaging verloopt. Dat willen we graag terugzien in de vorm van een formule die we 

in onze WaveWizard code kunnen gebruiken om de frequentie van een toongenera-

tor zo aan te sturen dat we bijvoorbeeld een zaagtand- of paraboolgolf het frequen-

tieverloop van een voorbijrijdende auto kunnen geven.     

  

We stellen ons een rechte weg voor die samenvalt met de  -as. Boven het punt 

     plaatsen we een microfoon op een hoogte van   meter (Fig. 6, volgende pag).  

De omroepwagen rijdt over de weg met constante snelheid    in richting   .  

De afstand   tussen de microfoon en de omroepwagen vinden met de stelling van 

Pythagoras: 

 

                   (i) 
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De plaats van de omroepwagen is een functie van de tijd: 

 

                   (ii) 

 

Dus      vertelt op hoeveel meter afstand de omroepwagen zich op tijdstip   bevindt 

van de Oorsprong (   ). Dat moeten we weten om te kunnen bepalen op hoeveel 

meter afstand de omroepwagen zich op datzelfde tijdstip   bevindt van de microfoon. 

Die afstand noemen we      en is de combinatie van (i) in (ii):  

 

             
 
    

 

                    
      

 

                          
                (7) 

 

De snelheid van de omroepwagen ten opzichte van de microfoon noemen we      en 

is de afgeleide van     .  

In (7) zien we drie tijdconstanten. We noemen ze     en  :  

  

     ,  

        en  

     
      

 

We schrijven nu:  

 

                   

  

     is een kettingfunctie        ; dat is een functie      waarvan de onafhankelijke 

variabele   op zijn beurt weer een functie is van de onafhankelijke variabele  .  Hier 

is: 

 

                                        



 

12 
 

 

                                              
 

   
  

 

Met de kettingregel vinden we de afgeleide: 

 

                        
 

   
          

     

          
 

         

                   
 

 

Dus de snelheid t.o.v. de microfoon is: 

 

            
       

                  
            (8) 

      

     kunnen we inpluggen in (6) om het frequentieverloop van de motortoon te vin-

den: 

 

       
 

      
               (9) 

 

 

In Fig. 7 op de volgende pagina zien we, van boven naar beneden, de grafieken van 

de afstand      en de snelheid      van een bewegende geluidsbron ten opzichte van 

een stilstaande microfoon en de frequentie als functie van de tijd:      .   

 

 

 

Een paar opmerkingen: 

 

1. Op het moment van passeren,     , wordt de minimale afstand tot de micro-

foon bereikt. Dan is de snelheid t.o.v. de microfoon (de afgeleide         ) gelijk 

aan nul!  

 Ga na dat dit het geval is als       
  

 
. 

 

                                                           

 

2. Als de snelheid t.o.v. de microfoon gelijk is aan nul, is er geen sprake van het 

Dopplereffect (zie §4) en registreert de microfoon de werkelijke frequentie van 

de motor. Dat volgt ook uit (6):    
 

   
   

 

   
     . 

 

3. De snelheid is negatief zolang de afstand tussen de geluidsbron en de micro-

foon kleiner wordt, en positief als die afstand toeneemt. 

 

4. Als    , krijgen we weer de situatie van §7:      is dan geen functie meer 

van de tijd maar een constante gelijk aan  , want in dat geval is 

 

i.            
       

              
 
 

       

        
 
 

     

     
   . 
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We gaan nu experimenteren met de computer en luisteren naar de verandering van 

toonhoogte als we de microfoon achtereenvolgens op verschillende afstanden tot de 

weg plaatsen (d.w.z. voor verschillende waarden van  ). 

We maken gebruik van Toongenerator en sturen de frequentie daarvan aan met 

(8) en (9).  

 

Ook het volume van de passerende auto kunnen we simuleren als we ervan uitgaan 

dat de amplitude (7) omgekeerd evenredig is met de afstand tot de microfoon.   

 

We moeten bedenken dat (7), (8) en (9) continue functies zijn. Die maken we discreet 

door voor   in te vullen:     (zie SD H3.2 pag. 51 e.v.). We krijgen dan: 

 

Toongenerator 

  Frequentie (Hz of TOETS)              ! volgens (8) en (9) 

  Amplitude                              ! volgens (7) 

  Golfvorm                  

  Spoor: S?[?]              

  Duur                      

  Aantal harmonischen       

 

De volledige code: 

 

Declareer  c; f; h; P; Q; R; v; x1 

 

c  = 344          ! geluidssnelheid in m/sec 

v  = c/5          ! snelheid in m/sec 

x1 = -200         ! afstand van auto tot oorsprong als t = 0 

h  = 5            ! afstand van microfoon tot weg 

f  = 150          ! toerental motor in Hz 

 

P = v^2           ! constanten 

Q = 2*v*x1 

R = x1^2 + h^2 

 

Wis buffers 

  Wis buffer (F1...F32, S1, S2, S3)   S1  

Toongenerator 

  Frequentie (Hz of TOETS) c*f/(c+(P*Ts*n+Q/2)/((P*(Ts*n)^2+Q*Ts*n+R)^0,5)) 

  Amplitude                1/((P*(Ts*n)^2 + Q*Ts*n + R)^(1/2)) 

  Golfvorm                 parabool 

  Spoor: S?[?]             S1[0] 

  Duur                     10*Fs 

  Aantal harmonischen      0,5*Fs/f - 1 

 

Volume opschalen 

  spoor          S1[0] 

  aantal samples 10*Fs 

  maximum        24000 
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§9  Software implementatie van           
 

Je herinnert je uit §2 dat: 

   

                                        

                                                                         (2) 

 

Wat de luidspreker weergeeft op tijdstip  , registreert de microfoon iets later op tijd-

stip  . Dat kunnen we kort noteren als:  

 

                         (3) 

 

Combineren we (2) en (3), dan krijgen we een vorm waarin alleen de variabele   

voorkomt: 

 

                           (10)

      

  en   zijn continue audiosignalen,   is een continue functie. Continue audiosigna-

len en functies kunnen we discreet maken door ze te "sampelen", d.w.z.: we verde-

len de tijd in gelijke eenheden van    
 

  
 seconden (   is de sampling frequentie, zie 

SD pag. 53-54). Zo krijgen we een (zeer lange) rij getallen, "samples". De  -de sam-

ple vindt plaats op het tijdstip       seconden.  

Je zou daarom gemakkelijk op de gedachte kunnen komen dat de discrete versie 

van (10) zou luiden:   

 

                        (foute formule!) 

 

Maar dat klopt niet... Als we met de computer geluiden bewerken, dan gaan we al-

tijd uit òfwel van geluidsbestanden, zoals WAV, die al gesampeld zijn, òfwel een sig-

naal dat we zelf met WaveWizard maken. Op de sporen S1, S2 of S3 zien we signa-

len puur als een rij getallen. Als we het signaal afspelen op de computer, zorgt de 

geluidskaart ervoor dat na elke    seconden een sample hoorbaar wordt gemaakt als 

een ononderbroken geluid. Vandaar dat we dan in formules die factor    niet perse 

overal zullen tegenkomen. Bijvoorbeeld, als we een sinus-toon van   Hz op spoor S1 

willen zetten, dan schrijven we (SD pag 96-97): 

 

                       

 

Hier zie je dat links van het   teken de factor    niet voorkomt, rechts wel. 

 

Dat is ook het geval bij onze luidspreker- en microfoonsignalen.  

 

Als het luidsprekersignaal   een WAV-bestand of een signaal op spoor S1, S2 of S3 

is, dan is de factor    dus "impliciet" en noteren we:     .  

 

Het microfoonsignaal is ietsje ingewikkelder; daar hebben we        , wat moeten 

we invullen voor  ?  
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We kijken nog even naar de definitie van     : de reistijd op tijdstip  , uitgedrukt in 

seconden. Als we      discreet willen maken krijgen we       : dat is de reistijd op 

tijdstip    , uitgedrukt, nog steeds, in seconden! Maar we moeten hier de reistijd 

uitdrukken als aantal tijdstappen ter grootte   .  

 

Als er in 1 seconde    stappen passen ter grootte    (want        ), dan passen er 

in een  reistijd van        seconden           stappen: 

 

                                  

                                 

 

Nu maken we een nieuwe functie: de discrete versie      van de continue reistijd-

functie     : 

 

                           (11) 

 

Merk op dat deze uitdrukking dezelfde vorm heeft als hierboven                  .    

 

Met (11) kunnen we eindelijk de discrete versie van (10) neerschrijven en zien de 

overeenkomst: 

 

                           (10) 

 

                           (12) 

 

Laten we (12) eens nader bekijken. Een discrete functie of signaal is niets anders 

dan een rij samples, getallen (SD H3.2 pag. 56-57, Fig. 21). Elke sample in de rij 

heeft een "huisnummer" (index); dat noteren we tussen vierkante haken     . De 

waarde van het huisnummer kan alleen maar een geheel getal zijn. In wiskundig 

jargon: het domein van een discrete functie is de verzameling   van gehele getallen: 

                     .  

Maar hier vinden we tussen de haken de expressie       . En      bestaat uit floa-

ting point getallen, bijv.:               . Dat betekent dat        eveneens een 

floating point getal is. Dus   heeft geen geldige huisnummering! Daarom kunnen 

we  niet beschouwen als een normaal, discreet signaal. 

Veel programmeertalen (zoals Basic, Fortran, Pascal, C, C++) geven dan ook een 

foutmelding bij (12). WaveWizard is minder streng; daar mag je als index wèl een 

floating point getal zetten, want dat wordt automatisch afgerond naar een geheel 

getal. Daarom  kun je (12) met WaveWizard gewoon uitvoeren.  

Toch wacht je een onaangename verrassing als je een Doppler-effect maakt met 

(12): er is een zeer grote kans op storende bijgeluiden. De oorzaak daarvan wordt 

duidelijk met een voorbeeld. 
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In de tabel hieronder staan enkele waarden voor n, E[n] en de afgeronde index 

n+E[n]: 

 

n E[n] index n+E[n] 

0 12 0 + 12 = 12 

1 12,4 1 + 12 = 13 

2 12,8 2 + 13 = 15 

3 13,2 3 + 13 = 16 

4 13,6 4 + 14 = 18 

 

Volgens (11) krijgen dan:  

 

M[12] = L[0] 

M[13] = L[1] 

   M[14] = ??? 

M[15] = L[2] 

M[16] = L[3] 

   M[17] = ??? 

M[18] = L[4] 

 

Waar zijn de samples M[14] en M[17]? Ze worden simpelweg overgeslagen in plaats 

van "gevuld" met luidsprekersamples; daarom behouden ze de waarden die ze al 

hadden (bijv. nul). Dat klinkt meestal als een storende tik. 

  

Kortom, (12) is niet geschikt om in software-code uit te drukken. We moeten zo pro-

grammeren dat alle samples van M, van begin tot einde, gevuld worden en wel 

slechts één keer en zonder er eentje over te slaan!  De vraag is dus: hoe moeten we 

(12) zo aanpassen dat we een vorm krijgen als:  

 

 M[n] = ...??  

 

 

schuifeigenschap 

De oplossing komt in zicht als we denken aan de schuifeigenschap die van toepas-

sing is op (12) als      een constante functie zou zijn. Stel we hebben twee discrete 

functies      en      en een constant getal   zo dat 

 

              

 

In woorden:      is niets anders dan een over   samples verschoven kopie van     .  

Je kunt aan de hand van een numeriek voorbeeldje nagaan dat het lood om oud 

ijzer is als we daarvoor in de plaats noteren: 

  

              

 

We noemen dit de schuifeigenschap: 

 

                                     (13) 
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onze oren zijn extreem gevoelig, maar wel begrensd 

Met de schuifeigenschap kunnen we voor (12) schrijven:                als      

een constante functie is. Maar in ons geval stelt   de reistijd van een bewegende 

geluidsbron voor, dus onze      is niet constant! Wel, dan maken we dus een fout 

als we de schuifeigenschap toepassen. En dat brengt ons op de fundamentele vraag 

van de toegepaste wiskunde: "Hoe erg is onze fout?", "met welke maximale afwijking 

kunnen we nog genoegen nemen?"  

Dat hangt natuurlijk van de toepassing af. In ons geval, audio, is dat de gevoelig-

heid van ons oor: we kunnen alleen genoegen nemen met fouten in onze computer-

simulaties als ons oor geen noemenswaardig verschil met het werkelijke geluid on-

derscheidt. Wat het Dopplereffect betreft mogen we gebruik maken van de schuifei-

genschap als de snelheid   waarmee de geluidsbron beweegt veel kleiner dan de ge-

luidssnelheid  . In Opdracht... zullen we uitgaan van muzikaal perceptieonderzoek 

en vaststellen dat als vuistregel geldt:       .   

 

Kortom,  

 

                                           (14) 

 

 

lineaire interpolatie 

Vraag: hebben we met (14) het probleem niet alleen maar verschoven in plaats van 

opgelost? Want ook nu zien we een vorm           die evenmin een geldig, discreet 

signaal is, omdat de index        ook weer een floating point getal is en geen ge-

heel getal?  

 

Het antwoord is dat de wiskundige expressie                iets anders is dan de 

computercode  M[n] = L[n-E[n]].  

Het wiskundige symbool   betekent "is gelijk aan" en is de kern van een bewering. 

Het computercodesymbool = betekent toewijzing en draagt de computer op om een 

handeling uit te voeren: "maak een kopie van de variabele rechts van  =  en sla die 

op in de variabele links van  = ".   

In de vorm M[n+E[n]]=L[n] moet de computer een kopie maken van het getal op 

rangnummer n van getalrij L en vervolgens die kopie opslaan in rij M op een plek die 

mogelijk niet bestaat. We hebben gezien welke problemen dat kan geven. 

Maar in de vorm M[n] = L[n-E[n]] weet de computer in elk geval dat de kopie 

geplaatst moet worden op rangnummer n van getalrij M, al kan hij geen kopie ma-

ken als n-E[n] geen geheel getal is. Maar dat hoeft geen ramp te zijn: het is altijd 

mogelijk om een goede benadering te geven door middel van lineaire interpolatie 

(zie H8 Opdracht 8.13). En dat is precies wat WaveWizard automatisch doet met de 

expressie die rechts van = staat! Bijvoorbeeld, stel dat              , dan inter-

poleert WaveWizard lineair tussen de samples        en        en slaat het resultaat 

op in     .  

Zonder lineaire interpolatie zou de geluidskwaliteit van het Doppler-effect een stuk 

slechter zijn. Je kunt dat zelf controleren door de automatische lineaire interpolatie 

simpelweg te omzeilen met M[n] = L[int(n-E[n])]. 

 

 
  

http://muziekexact.nl/H8_Pararagraaf_1_15.pdf
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[interpolatiefilter] 

Lineaire interpolatie is een redelijk goede, maar niet de beste benadering. Daarvoor heb je een 

zg. interpolatiefilter nodig, dat in plaats van twee opeenvolgende samples een (willekeurig) 

aantal opeenvolgende samples gebruikt bij de berekening van de interpolatiewaarde; hoe gro-

ter dat aantal, des te beter de benadering. 

In WaveWizard menu Preset →Verandering van de Samplingfrequentie Fs → Upsampling / Down-

sampling kun je zien hoe je een interpolatiefilter maakt. 

 

 

voorbeeld 

In de vorige paragraaf maakten we het Dopplereffect van een passerende auto door 

de frequentie van de toongenerator te laten verlopen volgens (8) en (9). De code 

daarvan nemen we over in het voorbeeld hieronder en zetten het resultaat op spoor 

S3.  

Diezelfde code gebruiken we om ook op spoor S1 een toon te maken, maar ditmaal 

houden we de toonhoogte constant en beschouwen deze toon als luidsprekersignaal 

    . Daar voegen we dan een Doppler-effect aan toe volgens (14):               . 

We zetten het microfoonsignaal      op spoor S2. 

We verwachten dat de geluiden op S2 en S3 bijna hetzelfde zullen zijn, want, zoals 

we hierboven zagen, formules (8) en (9) zijn exact, terwijl formule (14) een benade-

ring is.  

Hoe goed of slecht is de benadering?  
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!************************************** 

! Preset Doppler paragraaf 10 voorbeeld 

!************************************** 

 

Declareer  c; f; h; P; Q; R; v; x1; duur 

 

c  = 344          ! geluidssnelheid in m/sec 

v  = c/10         ! snelheid in m/sec 

x1 = -200         ! afstand van auto tot oorsprong als t = 0 

h  = 5            ! afstand van microfoon tot weg 

f  = 150          ! toerental motor in Hz 

duur = 20*Fs 

 

P = v^2           ! constanten 

Q = 2*v*x1 

R = x1^2 + h^2 

 

Wis buffers 

  Wis buffer (F1...F32, S1, S2, S3)   S1 | S2 | S3 

 

Naam Buffer F1 = A 

Naam Buffer F2 = D 

 

! ------------------------------------------------------------------------- 

!  op S3 toongenerator met tijdveranderlijke frequentie 

!  Frequentie volgens formule (8):            
       

              
    

  

!  en formule (9):       
 

      
  

!  Amplitude = 1 / A[n*Ts]. 

!  A[n*Ts] volgens formule (7):                    
   

 
 

!-------------------------------------------------------------------------- 

Toongenerator 

  Frequentie (Hz of TOETS) c*f/(c+(P*Ts*n+Q/2)/((P*(Ts*n)^2+Q*Ts*n+R)^0,5)) 

  Amplitude                1/((P*(Ts*n)^2 + Q*Ts*n + R)^(1/2)) 

  Golfvorm                 parabool 

  Spoor: S?[?]             S3[0] 

  Duur                     duur 

  Aantal harmonischen      10 

 

Volume opschalen 

  spoor          S3[0] 

  aantal samples duur 

  maximum        24000 

 

!-------------------------------------------------------------------------- 

!  S1: Luidsprekersignaal L[n] is toongenerator met constante frequentie 

!  De amplitude is omgekeerd evenredig met de afstand tussen  

!  luidspreker en microfoon: 

!  Amplitude = 1 / A[n*Ts]. 

!  A[n*Ts] volgens formule (7):                    
   

 
 

!-------------------------------------------------------------------------- 

Toongenerator 

  Frequentie (Hz of TOETS) f 

  Amplitude                1/((P*(Ts*n)^2 + Q*Ts*n + R)^(1/2)) 

  Golfvorm                 parabool 

  Spoor: S?[?]             S1[0] 

  Duur                     duur 
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  Aantal harmonischen      10 

 

!-------------------------------------------------------------------------- 

! S2: Microfoonsignaal M[n] volgens formule (14) 

!-------------------------------------------------------------------------- 

Bewerk signaal 

  n0        0 

  n1        duur 

  Bewerking A[0]  = (P*(Ts*n)^2 + Q*Ts*n + R)^0,5   ! Afstand op t = Ts*n 

  Bewerking D[0]  = A[0]/c                          ! reistijd in sec 

  Bewerking D[0]  = D[0]*Fs                         ! in eenheden Ts 

  Bewerking S2[n] = S1[n-D[0]] 

 

! In bovenstaand Bewerk signaal-blok komt vier maal Bewerking voor.  

! Dat is voor de duidelijkheid. Het kan natuurlijk ook met één Bewerking:  

!   Bewerking S2[n] = S1[n-(((P*(Ts*n)^2 + Q*Ts*n + R)^0,5)/c)*Fs] 

 
Volume opschalen 

  spoor          S2[0] 

  aantal samples duur 

  maximum        24000 

 

 

Als we sporen S2 en S3 tegelijkertijd afspelen horen we een lichte zweving. Is het je 

opgevallen dat die zweving er niet is op het moment dat de geluidsbron de microfoon 

passeert (zie slot §9 opmerkingen 1 en 2)? Op elk ander moment verschillen de 

toonhoogten dus een heel klein beetje. In de opgaven berekenen we dat frequentie-

verschil. Als we de uitkomst vergelijken dat met de nauwkeurigheid waarmee een 

professionele zanger of blazer de juiste toonhoogte van een noot bij aanzet weet te 

treffen, dan mogen we zeggen dat benadering (14) net ietsje beter scoort dan de bes-

te beroepsmuzikant! Die kwaliteit kunnen we natuurlijk net zo hoog maken als we 

willen door eenvoudigweg de samplingfrequentie    te verhogen.  
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§10 Bewegende Reflector 
 

Je houdt een vlak voorwerp, bijv. twee vlakke handen naast elkaar of een openge-

slagen boek, op een afstand van enkele centimeters voor je mond en beweegt het 

langzaam van je af en weer naar je toe, terwijl je een sissend geluid maakt: je hoort 

een mix van twee geluiden: (1) je mond is de geluidsbron op een vaste plaats en (2) 

je handen of het boek een bewegende reflector.     

 

 
 

Ditmaal staan de luidspreker en de microfoon vlakbij elkaar, op onderlinge afstand 

"nul". De reistijd van de reflectie is nu twee maal zo lang, want het geluid keert van-

af de reflector terug naar de microfoon, zodat de reistijd wordt verdubbeld:   

 

                              
       

               
  

    

 
            (15) 

    

De microfoon, die vlak naast de luidspreker staat, pikt nu zowel het directe geluid 

     op als de reflectie           tegen het bewegende voorwerp. Dus nu is het mi-

crofoonsignaal een mix van twee signalen:  

 

                                (16) 

 

Als de reflector niet zou bewegen, zou      een constante functie zijn en  wordt (16): 

 

                             (17) 

 

 

kamfilter 

Formule (17) zijn we in SD H4.3 tegen gekomen als echoformule (6) van pag. 77. Ook 

hebben we gezien dat een echo-effect een filter is (SD pag. 80 en 50 Hz-brom verwij-

deren.pdf). De amplitudekarakteristiek daarvan voor     hebben we afgeleid in SD 

H5.4 pag. 98-99. Ook als     kunnen we de amplitudekarakteristiek gemakkelijk 

http://muziekexact.nl/NLT/50%20Hz-brom%20verwijderen.pdf
http://muziekexact.nl/NLT/50%20Hz-brom%20verwijderen.pdf
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vinden; die blijkt de vorm te hebben van een kam (zie Een echo-effect is een kamfil-

ter.pdf). We zetten de hoofdlijnen nog eens op een rij in de volgende voorbeelden. 

 

 

voorbeeld 1: reflector op 5 cm afstand  
 

Luidspreker en microfoon staan op 5 cm afstand van een reflector. Vind de waarde 

van   in (17). 

We gaan uit van (15):  

       zodat de reistijd    
 

 
 

   

 
               constant is.  

Met (11) vinden we                                    .  

 

Hiermee krijgen we de differentievergelijking                    die een echo-

effect beschrijft: het microfoonsignaal is een mix van het luidsprekergeluid en een 

reflectie daarvan. De reistijd is extreem kort: de reflectie volgt na      milliseconden 

ofwel 13 samples.  

 

Met formule (10) van kamfilter.pdf vinden we de amplitudekarakteristiek      van 

dit kamfilter (Fig. 9): 

  

                           (18) 

 

In dit kamfilter is de versterking bij een aantal frequenties,   , gelijk aan nul. Dat 

noemen we de nulpunten van de amplitudekarakteristiek. Die frequenties vinden 

we met formule (11) van kamfilter.pdf:    
  

  
      . In dit geval is bijv.    

  

    
        

     

  
        . Dat wil zeggen: als we uit de luidspreker een sinus-

toon laten klinken van        , dan registreert de microfoon stilte, omdat de echo-

tijd precies zo lang is dat het directe geluid      en de reflectie         elkaar volle-

dig uitdoven (interferentie).  

 

 

 

We kunnen de amplitudekarakteristiek van een filter ook zonder wiskundige aflei-

ding snel zichtbaar maken door er een "wit geluid" doorheen te sturen (SD H5.2 pag. 

91), bijv. witte ruis (SD Opdrachten 48 t/m 50 pag. 94-95). Als het luidsprekersig-

naal      bestaat uit witte ruis, dan heeft de amplitudekarakteristiek van het micro-

foonsignaal      de vorm van het kamfilter van Fig. 9, zoals je kunt nagaan met de 

Scoop/ Spectrum analyzer.  

 

http://muziekexact.nl/Een_echo-effect_is_een_kamfilter.pdf
http://muziekexact.nl/Een_echo-effect_is_een_kamfilter.pdf
http://muziekexact.nl/Een_echo-effect_is_een_kamfilter.pdf
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In Fig. 10 op de volgende pagina geven we 

het sonogram (SD H2.6 pag. 46) van      

weer. Het verband met de amplitudekarak-

teristiek is ook te zien: hoe groter de ampli-

tude in de amplitudekarakteristiek, des te 

helderer de beeldpunten in het sonogram.     

 

sonogram 

Je maakt gebruik van een sonogram om 

een spectrum af te beelden dat tijdveran-

derlijk is. Het beeldt de tijd af van links 

naar rechts en de frequentie van beneden 

naar boven. 

In Fig. 10 bestaat      uit witte ruis die 

door een kamfilter is gehaald. Het spec-

trum daarvan verandert niet zo lang het 

kamfilter zelf niet verandert.  

In dit geval wordt de werking van het filter 

bepaald door de afstand van de reflector. 

Zo lang die afstand niet verandert, blijven 

de klankeigenschappen ook onveranderd.  

Daarom zien we, als we van links naar 

rechts kijken, geen veranderingen in het 

spectrum. De horizontale, donkere banden 

geven de frequenties aan van sinustonen 

die door het kamfilter worden uitgedoofd. 

Ze vallen samen met de nulpunten van de 

amplitudekarakteristiek. 

Merk op dat het sonogram in dit geval niet 

meer informatie oplevert dan de amplitu-

dekarakteristiek. In voorbeeld 3, hieronder, 

wordt dat anders.    

 

 

voorbeeld 2: reflector op 30 cm afstand  

 

Luidspreker en microfoon staan op 30 cm afstand van een reflector. Nu is  

      en de reistijd    
 

 
 

   

 
              .  

                              .  

Als we dat afronden tot     , krijgen we als differentievergelijking           

        . In dit geval hebben we een echo-effect waarbij de reflectie 77 sample-

afstanden volgt na het directe geluid.  

De amplitudekarakteristiek van dit kamfilter luidt:                . 

We zien nulpunten bij frequenties    
  

    
      , zodat    

     

   
       .  

In Fig. 11 is de amplitudekarakteristiek van dit kamfilter te zien en in Fig. 12 het 

sonogram. Er zijn nu veel meer tanden te zien en ze liggen dichter op elkaar.  
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!********************************** 

! Preset Reflector beweegt eenparig 

!********************************** 

 

Declareer c; v; t1; t2; x0; vts; fsc 

 

c    = 344        ! geluidssnelheid in m per sec 

x0   = 0,05       ! beginpunt in m 

v    = 0,025      ! snelheid in meter per sec 

t1   = 4*Fs 

t2   = 14*Fs 

 

Wis buffers 

  Wis buffer (F1...F32, S1, S2, S3)    S1  |  S2  |  S3  | F1 

 

Naam Buffer F1 = E 

 

Ruis wit, uniform 

  Buffer                      S1[0] 

  Min                         -8000 

  Max                         8000 

  Aantal samples              20*Fs 

  Startgetal Toevalsgenerator 0 

 
!------------------------------------------------------------------- 

!  A(t) = v*t + x0 

!  D(t) = 2*A(t)/c  =  2*(v*t + x0)/c 

!  D(n*Ts) = 2*(v*n*Ts + x0)/c 

!  E[n] = Fs*D(n*Ts) 

!------------------------------------------------------------------- 

 

Bewerk signaal 

  n0        0 

  n1        t1 

  Bewerking S2[n] = S1[n] + S1[n-13] 

 

vts = v*Ts 

fsc = 2*Fs/c 

Bewerk signaal              ! tijdvariant kamfilter 

  n0        t1 

  n1        t2 

  Bewerking E[0] = fsc*(vts*(n-t1) + x0) 

  Bewerking S2[n] = S1[n] + S1[n-E[0]] 

 

Bewerk signaal 

  n0        t2 

  n1        20*Fs 

  Bewerking S2[n] = S1[n] + S1[n-77] 
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voorbeeld 3: reflector pendelt sinusvormig heen en weer 

 

We laten de reflector sinusvormig heen en weer pendelen tussen 5 cm en 30 cm af-
stand. De pendelperiode       is 5 seconde. Op tijdstip 0 bevindt de reflector zich op 

5 cm afstand. De beweging wordt beschreven door 
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WaveWizard code van voorbeeld 3 

 

Declareer a; amp; c; c2; duur; f1; x0; w 

 

f    = 0,2        ! freq pendelreflector  (Hz) 

x0   = 0,175      ! gemiddelde afstand reflector (m) 

amp  = 0,125      ! maximale uitwijking reflector (m) 

a    = 1          ! als filtergetal |a| = 1 ontstaan nulpunten. 

c    = 344        ! geluidssnelheid (m/s) 

duur = 20*Fs      ! duur geluidsfragment 

 

Wis buffers 

  Wis buffer (F1...F32, S1, S2, S3)    S1  |  S2  |  S3 | F1 | F2 

 

Naam Buffer F1 = D 

Naam Buffer F2 = E 

 

Ruis wit, uniform 

  Buffer                      S1[0] 

  Min                         -8000 

  Max                         8000 

  Aantal samples              duur 

  Startgetal Toevalsgenerator 0 

 

Butterworth Laagdoorlaat 

  Input                       S1[0] 

  Output                      S1[0] 

  Afsnijfrequentie (Hz)       6000 

  Flanksteilheid (1,2,3...50) 1 

  Duur (ook 'sec')            duur 

  Volume (0...100)            1 

  Additief ('j' of 'n')       n 

 

c2 = 2/c 

w = 2*pi*f*Ts     

  Bewerk signaal 

  n0        0 

  n1        duur 

  Bewerking D[0]  = c2*(amp*cos(w*n+pi)+x0)      ! reistijd van geluid in 

sec 

  Bewerking E[0]  = D[0]*Fs                      ! in eenheden Ts, samples 

  Bewerking S2[n] = S1[n] + a*S1[n-E[0]]         ! tijdvariant kamfilter 
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§11  Kamfilter-ruistonen en het "Anti-Doppler effect" 
 

Met de code van de vorige pagina kun je het geluid van het sonogram uit Fig. 14  

maken. Je herkent er iets in van een bewegende gasbrander. Of van het sisgeluid 

als je twee handen voor je mond heen en weer beweegt, terwijl je "ssshh" zegt of een 

ventilator die vlakbij een muur op en neer pendelt. Er klinkt vaag een toon in door, 

waarvan de toonhoogte net zo afwisselend daalt en stijgt als de golvende beweging 

van links naar rechts in het sonogram.  

Zo'n dalende en weer stijgende 'kamfilter-ruistoon' is vaak te horen bij een bewe-

gende, ruisachtige geluidsbron, of als je zelf beweegt langs een ruisbron.  

Je kunt gemakkelijk vaststellen of in een ruisklank al dan niet een reflectie is ge-

mixt, als er sprake is van beweging: de reflectie verraadt zich door het dalen en stij-

gen van de ruistoon het tijdvariante kamfilter.  

Let daar eens op als je langs een gebouw fietst waar een airco of luchtverversingsin-

stallatie aan staat. Als het geluid ergens tegen reflecteert, bijvoorbeeld een muur 

aan de overkant, dan hoor je die reflectie aan de verandering van de hoogte van de 

ruistoon; doordat je beweegt verandert de afstand tot de reflecterende muur en 

daarmee het kamfilter. Zodra je langzamer fietst en afstapt, hoor je ook het kamfil-

ter "afremmen" en tot rust komen in een suistoon op constante toonhoogte, zoals 

links of rechts in Fig. 13. Immers het kamfilter is nu niet langer tijdvariant, maar 

constant. Dat laat zien dat de toonhoogte van de ruistoon een functie van de af-

stand van de reflector tot het oor is, terwijl bij het Dopplereffect de frequentie van de 

waargenomen toon juist een functie van de snelheid is, zoals formule (9) laat zien. 

 

"Anti-Doppler effect" 

Een ander fraai voorbeeld van een tijdvariante kamfilter-ruistoon is het geluid van 

een overvliegend vliegtuig. Zie de twee NVOX-artikelen Het Anti-dopplereffect Deel 1 

en 2.pdf. 

 

 

http://muziekexact.nl/Het%20Anti-dopplereffect%20Deel%201%20NVOX%202019.pdf
http://muziekexact.nl/Het%20Anti-dopplereffect%20Deel%201%20NVOX%202019.pdf

