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Opgave 2 Harp
Al in het oude Egypte speelde men harp. Op de foto in figuur 1 zie je een
Egyptenaar een hoekharp bespelen. In figuur 2 is de hoekharp schematisch
getekend. De snaren van deze hoekharp zijn allemaal even dik, van hetzelfde
materiaal en met dezelfde spankracht gespannen.
figuur 1

figuur 2
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Als een snaar wordt aangetokkeld, gaat hij trillen. De golfsnelheid in elke snaar
2
is 4,0·10 m/s. Eén van de snaren heeft een lengte van 45 cm.
Bereken de frequentie van de grondtoon van deze snaar.
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Leg uit of een langere snaar een hogere of een lagere grondtoon geeft.
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Als een snaar trilt, kan de harpist de eerste boventoon laten horen door op de
juiste plek de snaar met een vinger licht te dempen.
Op de uitwerkbijlage is de snaar twee keer getekend.
Voer de volgende opdrachten uit:
 Geef op de uitwerkbijlage de plaats van de knoop/knopen ( K) en buik/buiken
(B) aan bij een snaar die trilt in de grondtoon.
 Geef op de uitwerkbijlage de plaats van de knoop/knopen ( K) en buik/buiken
(B) aan bij een snaar die trilt in de eerste boventoon.
 Geef in de tekening van de grondtoon met een pijltje aan waar de harpist de
snaar licht gedempt heeft.
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De golfsnelheid v in een snaar is te berekenen met

v
Hierin
 Fs
 
 m

3p

3p
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Fs 
m

is:
de spankracht (in N);
de lengte van de snaar (in m);
de massa van de snaar (in kg).

Fs 
dezelfde eenheid heeft als v.
m
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Laat zien dat
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Tegenwoordig kan men snaren kopen die gemaakt zijn van staal of van nylon.
We vergelijken een stalen snaar met een nylon snaar. Beide snaren zijn even
lang, even dik en met dezelfde kracht gespannen.
Welke snaar geeft de hoogste toon? Licht je antwoord toe.
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Professor John Tyndall heeft in 1867 tijdens een
lezing van het Royal Institution in Londen een harp
op ‘magische wijze’ een wijsje laten spelen.
In de vloer van de zaal was precies onder de harp
een gat geboord. In dit gat paste een houten stok
die in de kelder op de klankkast van een piano
steunde en in de zaal contact maakte met de harp.
Als er in de kelder op de piano werd gespeeld, leek
het in de zaal alsof de harp uit zichzelf muziek
begon te maken. Zie figuur 3.
Beantwoord nu de volgende vragen:
 Op welk natuurkundig verschijnsel is deze
demonstratie gebaseerd?
 Wat is de rol van de houten stok bij deze
demonstratie?
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uitwerkbijlage
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eerste boventoon

grondtoon
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