
 

Coach Thuisversie 
 
Lesondersteunende activiteiten voor bètavakken via het Internet in de vorm van 
Coach 5 projecten voor biologie, natuurkunde, scheikunde, anw, wiskunde en 
techniek. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar klank en geluid. Op de website 
www.science.uva.nl/coachthuis vindt u nog diverse andere onderwerpen. Over 
het gebruik van een aantal onderzoeken willen wij ook in NVOX publiceren. 
 
Met het beschikbaar komen van 
Coach Thuisversie kunnen leerlingen 
metingen die op school zijn uitge-
voerd thuis analyseren. Hiervoor 
moeten zij de Coach Thuisversie 
downloaden en installeren met be-
hulp van een leerling-code die zij op 
school via de docent krijgen (zie ver-
derop). Afgezien van de mogelijkheid 
tot meten en sturen bevat de Coach 
Thuisversie dezelfde functionaliteit 
als de complete schoolversie van 
Coach 5, dus ook modelleren en vi-
deo-meten. Op de Coach Thuis web-
site worden door het AMSTEL Insti-
tuut projecten met Coach 5 beschik-
baar gesteld voor biologie, natuur-
kunde, scheikunde, anw, wiskunde en 
techniek. De projecten zijn voorzien 
van leerlingopdrachten en docenten-
handleiding en zijn beschikbaar via 
de website. Er worden eenvoudige en 
moeilijke activiteiten aangeboden. Ze 
kunnen gebruikt worden als inleiden-
de- of verwerkingsopdracht of voor 
het opdoen van ideeën voor een pro-
fielwerkstuk.  
 
Waarom geluid? 
Het onderwerp geluid kan altijd op 
ruime belangstelling van leerlingen 
rekenen. In elke klas zitten leerlingen 
die een muziekinstrument bespelen 
en jaarlijks wordt het onderwerp ge-
luid door verschillende (groepjes) 

leerlingen gekozen voor hun profiel-
werkstuk of experimenteel open on-
derzoek. Geluid biedt talloze moge-
lijkheden voor verdiepend onderzoek 
of praktische toepassingen. Denk 
bijv. aan de werking van het oor, ana-
lyseren van klanken met behulp van 
fourieranalyse en aan antigeluid.  
 
Het project ‘Klank’  
In het project ‘Klank’ onderzoeken 
leerlingen het geluid van verschillen-
de muziekinstrumenten. In de intro-
ductieactiviteit maken ze kennis met 
klankopbouw (grondtoon en boven-
tonen) en de beginselen van fourier-
analyse. Dit vormt de voorbereiding 
op activiteiten waarin de geluidssig-
nalen van saxofoons en strijkinstru-
menten worden geanalyseerd. In de 
laatste activiteit van dit project wordt 
nader ingegaan op het samenstellen 
van klanken.  
 
De verschillende activiteiten uit het 
project nader beschreven 
Op een kwalitatieve manier wordt 
inzichtelijk gemaakt dat golfvormen 
opgebouwd kunnen worden uit har-
monische functies. De activiteit bevat 
een model dat sinussen met verschil-
lende periodes genereert en bij elkaar 
optelt. Je ziet in de activiteit de sa-
mengestelde functie verschijnen. Zo-
lang het aantal boventonen beperkt is, 
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zijn de boventonen in de samenge-
stelde functie nog duidelijk waar-
neembaar. Het model wordt toege-
licht in een leerlingenhandleiding die 
vanuit de Coach-activiteit is op te 
roepen. In de tweede en derde activi-
teit worden geluidsmetingen van het 
geluid van diverse saxofoons en 
strijkinstrumenten aangeboden.  

Deze meetresultaten worden in 
Coach Thuis met behulp van fourier-
analyse geanalyseerd. Vragen hierbij 
zijn: ‘welke boventonen hebben de 
instrumenten gemeenschappelijk’ en 
‘in welke boventonen verschillen de 
instrumenten’. Om het vergelijken 
van de verschillende geluidssignalen 
makkelijker te maken is telkens de-
zelfde toon gespeeld, eventueel met 
een octaaf verschil. Voor de vergelij-
king kunnen zowel de geluidssigna-
len zelf als de fourierspectra worden 
gebruikt. In de figuur is dezelfde toon 
weergegeven voor een altsaxofoon 
respectievelijk een sopraansaxofoon.  

Van beide tonen zijn ook de fourier-
spectra gegeven. Het grillige diagram 
van de altsaxofoon wijst op een gro-
ter aantal boventonen, dat zien we 
ook terug in het fourierspectrum. De 
toon van de sopraansaxofoon heeft 
meer boventonen omdat deze toon 
voor dit instrument relatief laag is.  
N.B.: het gebruik van fourieranalyse in 
Coach 5 is beschreven in het artikel 
‘Fourieanalyse van de stem in Coach’ 
www.cma.science.uva.nl > Ondersteu-
ning > Lesmateriaal. 
 
In de vierde activiteit (synthese) 
wordt dieper ingegaan op het samen-
stellen van klanken. In de modelom-
geving van Coach krijgen de leerlin-
gen een grondtoon en een aantal bo-
ventonen aangeboden. Door hiermee 
combinaties te maken stellen leerlin-
gen zelf golfvormen samen. Ze bepa-
len van elke toon de amplitude.  
In de figuur staat links het model 
voor leerlingen. De somfunctie in het 
model wordt weergegeven in het 
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rechterdeel van de figuur. De grafiek 
is samengesteld uit de grondtoon en 
de eerste boventoon, de amplitude 
van de grondtoon is twee keer zo 
groot als de amplitude van de boven-
toon.  
 
Gebruik van Coach Thuisversie 
Scholen hebben (4 okt 2002!) een 
brief ontvangen over het gebruik van 
Coach Thuis. Met die brief kreeg de 
school een inlogcode. Kern van de 
boodschap is dat u als docent met die 
inlogcode (geautomatiseerd) een brief 

voor uw leerlingen maakt met een 
leerling-code waarmee zij de nood-
zakelijke Coach Thuis-software en de 
projecten kunnen downloaden via 
www.science.uva.nl/coachthuis en 
vervolgens thuis installeren. 
Zonodig kunt u een kopie van deze 
brief aanvragen per E-mail aan mevr. 
O. Zika <olgaz@science.uva.nl>. 
Het gratis gebruik van de Coach 
Thuisversie is verlengd tot juli 2005. 
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