
OEFENING 11

GOLWE, KLANK EN LIG

BLADSY 135



1. Wat word met die toonhoogte van ’n noot bedoel?
Die toonhoogte dui aan hoe hoog of hoe laag die 
noot klink.

2. Die toonhoogte van ’n noot is afhanklik van die __ van 
die klankgolf.

Frekwensie

3. Die hardheid van ’n noot is afhanklik van die __ van die 
klankgolf.

Amplitude



4 ’n Noot word op ’n klavier gespeel.
Die frekwensie van die noot is 316 Hz en die 
amplitude is 6 cm.

4.1 Wat word met ’n “frekwensie van 316 Hz” bedoel?
316 volledige golwe beweeg verby ’n vaste punt in 1 s.

4.2 Wat word met ’n “amplitude van 6 cm” bedoel?
Die maksimum verplasing vanaf die rusposisie is 6 cm.



4.3 As dieselfde noot gespeel word, maar die klank 
is harder, sal die:

4.3.1 frekwensie van die noot toeneem, afneem of 
dieselfde bly? Gee ’n rede vir jou antwoord.

Dieselfde bly; dieselfde noot beteken dat die frekwensie 
dieselfde bly.

4.3.2 amplitude van die noot toeneem, afneem of 
dieselfde bly? Gee ’n rede vir jou antwoord.

Toeneem; hoe groter die maksimum verplasing 
(amplitude) is, hoe harder sal die klank wees.



4.4 As ’n hoër noot, maar met dieselfde hardheid as 
vroeër gespeel word, sal die:

4.4.1 frekwensie van die noot toeneem, afneem of 
dieselfde bly? Gee ’n rede vir jou antwoord.

Toeneem; hoe hoër die toonhoogte, hoe groter is die 
frekwensie.

4.4.2 amplitude van die noot toeneem, afneem of dieselfde 
bly? Gee ’n rede vir jou antwoord.

Dieselfde bly; die noot is dieselfde hardheid. Dit beteken dat 
die amplitude nie verander nie.



5 Die volgende klankgolf, afkomstig van ’n stemvurk, 
word op ’n ossilloskoop waargeneem:



Nog ’n paar note word op stemvurke gespeel. Die 
volgende golfpatrone stel hierdie note voor:

A. B.

C.



5.1 Watter een van hierdie patrone stel ’n hoër noot 
as die oorspronklike noot voor? Gee ’n rede vir
jou antwoord.

B; die amplitude is groter, dus is dit ’n harder noot.
Die frekwensie is hoër, dus is die noot hoër.

5.2 Watter een van hierdie patrone stel ’n hoër noot met 
dieselfde hardheid as die oorspronklike noot voor? Gee 
’n rede vir jou antwoord.

C; die amplitude is dieselfde, dus is die hardheid 
dieselfde. Die frekwensie is hoër, dus is die noot hoër.



5.3 Watter een van hierdie patrone stel ’n hoër en 
sagter noot as die oorspronklike noot voor? Gee 
’n rede vir jou antwoord.

A; die amplitude is kleiner, dus is die noot sagter.
Die frekwensie is hoër, dus is die noot hoër.

6 Bestudeer die volgende golfpatrone van klank:

A.

C.

B.

D.



E.

Wat is die verskil (in terme van frekwensie, toonhoogte, 
amplitude en hardheid) tussen die volgende
note?



Frekwensie Toonhoogte Amplitude Hardheid

6.1 A en B A > B/B < A A hoër as B/B laer 
as A

B > A/A < B B > A/A < B

6.2 B en C C > B/B < C C hoër as B/B laer
as C

Dieselfde Dieselfde

6.3 A en C Dieselfde Dieselfde C > A/A < C C > A/A < C

6.4 B en D Dieselfde Dieselfde D > B/B < D D > B/B < 
D

6.5 C en E E > C/C < E E hoër as C/C laer 
as E

Dieselfde Dieselfde

6.6 D en E E > D/D < E E hoër as D/D laer 
as E

D > E/E < D D > E/E < D



7.1 Op ’n reënerige dag is die voortplantingspoed
van klank 350 m·s-1. Jy sien ’n weerligstraal en
hoor die gedreun 3 s later. Bereken hoe ver jy 
van die weerligstraal af is.

D
v = Δt

D
350 = 3

D = 350 × 3
D = 1 050 m



7.2 Wat is die golflengte van die klank van ’n 
weerligstraal wat ’n frekwensie van 33 Hz het?

v = fλ
350 = 33 λ

350
λ = 33
λ = 10,61 m

8. Verduidelik waarom ’n eggo sagter is as die oorspronklike 
klank.

Wanneer klank vanaf ’n voorwerp weerkaats word is die 
weerkaatste klank sagter omdat daar van die energie deur die 
voorwerp geabsorbeer word.


