
 

Vibrafoonstaven

Citation for published version (APA):
Hak, C. C. J. M., & Kamerbeek, J. (1987). Vibrafoonstaven: inleiding tot een onderzoek naar de herkomst van de
in een vibrafoonstaaf aanwezige deeltonen en de invloed van deze deeltonen op de klankkwaliteit. (IPO-
Rapport; Vol. 604). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/884ee86b-3571-46de-86d9-32cc231366c9


VIBRAFOONSTAVEN 

Inleiding tot een onderzoek naar de 
herkomst van de in een vibrafoonstaaf 
aanwezige deeltonen en de invloed van 
deze deeltonen op de klankkwaliteit, 

door: 

C.C.J.M. Hak en J. Kamerbeek 

Onder begeleiding van: 

Dr. A.J.M. Houtsma, 
Instituut voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven 

Dr. Ir. H.J. Martin, 
Laboratorium voor Akoestiek, TUE Eindhoven 

april 1986 - februari 1987 



SAMENVATTING 

Het stemmen van vibrafoonstaven is handwerk en wordt gedaan 
door zgn. 'master tuners'. Volgens een bepaalde procedure warden 
de grondtoon en 2 boventonen gestemd naar de verhouding 1:4:10. 
Automatisering van dit werk vraagt om een beter inzicht in kwa
liteitsfaktoren, en een objectieve nauwkeurigheidsmaat. In een 
eerder rapport is gesuggereerd dat de maximale frequentieonnauw
kerigheid 1 cent (1/100 deel van een halve toon) bedraagt (Storm 
en Hopmans 1986). Twijfel over deze waarde, en het verkrijgen 
van enig inzicht in kwaliteitsfaktoren, waren de aanleiding tot 
een onderzoek. 

Er zijn 17 vibrafonisten ondervraagd, en van 50 staven van be
staande vibrafoons zijn de relatieve frequenties (verhoudingen 
tussen de boventonen en de grondtoon) bepaald. Uit deze metingen 
bleek dater, vooral binnen het eerste oktaaf van een vibrafoon, 
vaak meer relatief sterke deeltonen aanwezig waren dan op grand 
van de literatuur was verwacht, wat leidde tot een onderzoek 
naar de herkomst van deze deeltonen. Twee staven (een 'smalle' 
en een 'brede') zijn nader onderzocht. 

Uit literatuuronderzoek en de praktijkmetingen blijkt, dat de 
voor het stemmen van de boventonen te stellen maximale onnauw
keurigheid beduidend groter mag zijn dan 1 cent. 
De hoofdvorm van een staaf is van belang voor de uiteindelijke 
kwaliteit van het geluid (relatief brede staven klinken 'beter' 
dan smalle). Mogelijk wordt het kwaliteitsverschil tussen ver
schillende staven mede bepaald door frequentiecornponenten beho
rende bij torsietrillingen en dwars-transversaaltrillingen, die 
alleen direct na de aanslag aanwezig zijn. 
Het blijkt dat met name de eerste dwars-transversaaltrilling als 
zeer sterke ongestemde component in het spectrum (hoorbaar) aan
wezig kan zijn. 
Onderzoek naar de mogelijkheid van verstemmen of o~derdrukken 
van bovengenoemde ongestemde deeltonen, zou in de toekomst mis
schien een 'betere' staaf kunnen opleveren. 
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1. INLEIDING 

De vibrafoon (zie fig. 1) is in het begin van deze eeuw ontwik
keld uit de xylofoon en behoort tot de groep staaf-percussie-in
strumenten. Het instrument bestaat uit een frame met daarop twee 
rijen gestemde klankstaven. Deze staven zijn vervaardigd uit een 
aluminiumlegering en zijn geordend op een manier, vergelijkbaar 
met de ligging van de toetsen van een pianoklavier. De meeste 

Figuur 1. Vibrafoon. 

vibrafoons hebben een bereik van drie oktaven, lopende van F3 
(174,61 Hz) tot F6 (1396,9 Hz). Omdat dit voor sommige muziek
stukken niet toereikend is, zijn er oak vibrafoons met een be
reik van vier oktaven, lopende van C3 (130,81 Hz> tot C7 (2093,0 
Hz). Onder elke klankstaaf bevindt zich een buisresonator, welke 
aan de bovenzijde is voorzien van een, op een doorlopende as be
vestigd, plaatje (zie fig. 2). Door de as te laten draaien, war
den de resonatoren afwisselend afgesloten en geopend. Dit ver
oorzaakt, tijdens het spel, het bekende vibrerende geluid. 

Het stemmen van een vibrafoonstaaf gebeurt op dit moment nog 
door op een "traditionele" wijze aan de onderzijde van de staaf 
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materiaal weg te nemen (Moore 1978). De staafvorm wordt grof 
uitgefreesd (foto 1) waarna de grand- en boventonen door na
frezen of naschuren warden gestemd (foto 2). 

Figuur Bovenaanzicht buisresonatoren. 

Foto 1. Het grof uitfrezen van een marimbastaaf. 



Foto 2. Het stemmen van een marimbastaaf 
door naschuren. 

Foto ' --·. Het meten van grand- en boventonen 
met een zgn. "Strobocon". 
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2. PRDBLEEMSTELLING 

Een probleem bij het stemmen van klankstaven is dat versternmen 
van ~~n der deeltonen, verstemming van de andere deeltonen tot 
gevolg heeft. Iedere plaats op de staaf heeft een andere rela
tieve invloed op de ve~schillende deeltonen als het gaat om m2-
teriaalverwijdering. Figuur 3 geeft een langsdoorsnede van een 
staaf waarbij vocr de eerste 2 transversale eigentrillingen is 
aangegeven welk gebied de meeste invloed heeft. Tijdens het 

0 

Figuur 

eerste transversaai
trillina (grcndtocn) 

tw2ece transversaal
trilling 

0 

Invloed van materiaalverwijdering op de 
deeltoonfrequenties van een klankstaaf. 

stemmen warden de frequenties gemeten met een zgn. "Strctocon'' 
(Foto 3). De onnauwkeurigheid van dit meetinstrument bedraagt 
1 cent. (1/100 deel van een halve toon). Door de inhomogeniteit 
van het toegepaste staafmateriaal en de methode van stemmen, zal 
voor gelijk gestemde staven de uiteindelijke profilering tech 
verschillen. 

Een vooronderzoek naar de mogelijkheid van een mathematische 
beschrijving van de staafvorm, is verricht door Storm en Hop
mans (1986). Dit onderzoek behandelt de relatie tussen de uitge
holde staafvorm en de stemming van de grand- en boventonen. Hie~ 
in is de vraag gesteld of er een vaste staafprofilering is te 
vinden welke met enkele parameters is vast te leggen en binnen 
de nauwkeurigheid van 1 cent een staaf levert met de gewenste
grond- en boventonen. De uiteindelijke conclusie van hun onde~
zoek is, dat met behulp van de door hen gekozen berekeningsme
toden en parameterkeuze, de gestelde nauwkeurigheid niet kan 
worden bereikt. 
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Twee vragen komen nu naar voren: 

Moeten we werkelijk de boventonen van een vibra
foonstaaf op 1 cent nauwkeurig stemmen? Zo niet, 
welke nauwkeurigheid is dan vereist? 

Zijn er in de praktijk naast een juiste stemming 
van de 3 eerste transversale modes, niet andere 
belangrijke faktoren die de kwaliteit van een 
vibrafoongeluid bepalen of beinvloeden? 

Deze 2 vragen vormen het uitgangspunt voor ons onderzoek. Dit 
onderzoek kan in 2 delen warden gesplitst: 

Vooronderzoek: literatuuronderzoek 
• vragenlijst 
• meting aan verschillende vibrafoons 

- Aanvullend staafonderzoek. 
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3. ORIENTATIE 

3.1 De klankstaaf 

Een staaf die in alle richtingen vrij kan bewegen, heeft van 
nature verschillende eigentrillingen of trillingmodes. Deze zijn 
te verdelen in transversale, torsiale en longitudinale trilling
modes (zie fig. 4). Elke trilling heeft zijn bijbehorende e1gen-

TRANSVERSAAL 
(vertikaal) 

TORSIAAL TRANSVER!=:AAL 
( hor i z ontaal} 

LONGITUDINAAL 

Figuur 4. Belangrijkste trillingsvormen van 
een rechthoekige staaf. 

frequentie en amplitudeverloop, afhankelijk van staafmateriaal 
en staafvorm. Door vormverandering zijn de eigenfrequenties te 
verstemmen en de verhouding tussen de verschillende eigenfre
quenties te veranderen~ Zo is een staaf, door op de juiste ma
nier materiaal weg te nemen, te stemmen. Bekende staaf-percus
sieinstrumenten zijn de xylofoon, de marimba en de vibrafoon, 
elk met hun eigen karakter. Buisresonatoren ender de staven ver
sterken de grondtoon van iedere staaf. 
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3.2 De vibrafoon 

De constructie van een vibrafoon or.derscheidt zich van de ande
re 2 instrumenten op 2 punten. Zo is er, omdat vibrafoonstaven 
een zeer lange uitklinktijd hebben (aluminiumlegering), cm muzi
kale redenen een dempingmechanisme aangebracht. Het tweede ver
schil heeft te maken met de aanwezigheid van een vcorziening 
waaraan de vibrafoon zijn naam te danken heeft. De buisrescnatc
ren ender elke staaf zijn aan de bovenzijde voorzien van af
sluitplaatjes (fig. 2, blz. 2). Deze afsluitplaatjes zijn d.m.v. 
een as cioorgekopoeld die op zijn beurt is verbonden me~ een 
elektromotor, waarvan het toerental is te vari~ren. Het draaien 
van de motor heeft tot gevolg dat de resonatoren met ee~ fre
quentie van 2 maal de asrotatiefrequentie warden gesloten en ge
opend. Hierdoor ontstaat een intensiteitsschommeling e~ een zeer 
kleine frequentieschcmmeling in het geluid. 

3.3 De staafstemming 

Het stemmen van een klankstaaf gebeurt door de bij de eerst2 3 
transversale eigentrillingen behorende eigenfrequenties t8t ee~ 
bepaalde ondelinge verhouding te brengen, waarbij de grondt□on 
wordt bepaald door de eerste eigentrilling. Vclgens de litera
tuur dienen de tweede en derde deeltoon zich tot de grondtoon te 
verhouden als resp. 4:1 en 10:1 (lit.Rossing/Moore>. Muzikaal 
gezien betekent dit, dat de tweede deeltoon 2 cktaven en de der
de deeltoon 3 oktaven + grate terts - 14 cent boven de grcndt□on 
ligt. Er dient te warden opgemerkt, dat het stemmen van de twee
de boventcon, alleen op speciaal verzcek van de klant wcrdt ge
daan, en dan alleen tot de C3-staaf. 

Onderzoek van gesynthetiseerd marimbageluid (Bork en Meyer 
1985) heeft aangetocnd dat de tweede deelt~on (dubbelcktaaf bo
ven de grondtoon) met een nauwkeurigheid van± 15 cent moet war
den gestemd, omdat anders het gevaar bestaat dat 2 afz □nderlijke 

tcnen warden waargenomen. De derde deeltoon, zo is gebleken uit 
luisterproeven, kan Gm esthetische redenen het best worden ge
stemd op 3 oktaven + grate terts - 50 cent boven de grcndtoon. 
Hierbij bedraagt de gewenste nauwkeurigheid ± 20 ce~t (Pork 
1985). 
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4. VOORONDERZOEK KLANKKWALITEIT 

4.1 Vragenlijst 

Om een indruk te krijgen van de klankkwaliteitbeoordeling van 
bestaande vibrafoons, is een vragenlijst samengesteld, die is 
voorgelegd aan 11 personen. Van deze personen zijn er 5 die 
zich beroepshalve bezighouden met het bespelen van vibrafoons 
Cslagwerkers en slagwerkdocenten met conservatoriumopleiding). 

De overige 6 zijn studenten van 3 verschillende conservatoria. 
De vragenlijst, waarvan een voorbeeld is gegeven in figuur 5, 
bestaat uit 2 delen. het eerste deel bestaat uit gerichte vra
gen, welke betrekking hebben op de eigen vibrafoon. Het tweede 
deel bestaat uit algemene vragen die betrekking hebben op alle 
vibrafoons waarmee de ondervraagde enigszins vertrouwd is wat 
betreft bespelen en beluisteren. Bij elke vragenlijst hoort een 
bandopname. Deze en andere opnamen komen ter sprake in het twee
de deel van dit hoofdstuk. 

VRAGENLIJST WBRAFOON-PERCEPnEONDERZOEK[N° 
datum: topenr.. i 

G:=:;1c:-H 

Noam: 

Adres: Woonpiaats · 

Tel.: 

Bl"t"oep· 

V1brafoon (merk I type) . 

Stoafvorm {bXd) 

Temp. 

Slecnr klinkende stacf · 

Geed kiini<e."lc'e stoat· 

Slechr klinkend :ntervol: 

Goed klinkend interval: 

Opm 

ALGE!-'E~N 

Hoe khnkt een ~cede vibrafoon? 

ZiJn er kr1tische inrervallen of meerklanken ter bepaling van de vibrafoon-

kwalite1t? Zo ja. welke" 

War is. voi~ens u. een goede (de beste) vibrafocn {merk/typel en wcarcm? 

Wat is. vclgens u. een sle-chte (de slec.htstel vibrafccn (m/t) en wacrom? 

Opm .. 

. . lPO- ,..,c. 

Figuur C' 
,J. Vragenlijst. 
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Na de vragen in het kart te hebben toegelicht, werden deze door 
iedereen afzonderlijk beantwoord. Eventuele opmerkingen konden 
warden geplaatst in de daarvoor gereserveerde kaders. 

Op de vraag of er zich wat toonkwaliteit uitschieters bevonden 
in de set staven, werd door iedereen in eerste instantie, ont
kennend geantwoord. Veel spelers zeiden, verbaasd over zichzelf, 
er naoit over te hebben nagedacht, en begonnen ter plaatse alle 
staven uit te proberen door ze een voor een aan te slaan en aan
dachtig te beluisteren. Ook zo was geen slechte of goede staaf 
te vinden. Dit gold oak voor de vraag naar goede of slechte in
tervallen zonder demping (tweeklanken). 

Naar aanleiding van de vraag hoe een vibrafoonstaaf moet klin
ken, kwamen objectieve maar oak veel subjectieve eigenschappen 
naar voren. Deze zijn verwerkt in tabel 1, waarin voor elke per
soon is aangegeven of hij een van deze eigenschappen heeft ge
noemd, met daarbij de aanduiding of die eigenschap wel (+) of 
niet (-) van belang was voor een geed klinkende vibrafoonstaaf. 
Volledigheidshalve dient te warden vermeld dat 2 personen deze 
vraag niet hebben beantwoord. 

Tabel 1. Antwoordenlijst 

ONDERVRAAGDE 

TOEGEKENDE (studie) (beroep) 
EIGENSCHAP 1 ~ < 4 5 6 7 8 9 k ~ 

rand + 

warm + + + + + + + 

vol + + 

sprankelend + + 

zuiver + 

helder + 

groot dyna- + + + - + 

misch bereik 

lange uit- + - + + + + + + + 
klinktijd 

Het spelen van intervallen of meerklanken geeft een indruk van 
het al of niet zuiver gestemd zijn van de staven onderling. Kri
tische intervallen of meerklanken om de klankkleur te beoordelen 
waren er volgens de ondervraagden niet. Daarentegen zou door het 
spelen van een melodie w~l een goede klankkleurindruk kunnen 
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warden verkregen. Een van de ondervraagden beoordeelt de klank
kwaliteit van een vibrafoon door snel achter elkaar een aantal 
tonen binnen een majeur-akkoord te spelen. 

Op de vraag:"Wat is volgens u de beste vibrafoon?" kwam het 
merk "Musser" als beste naar voren. Van de 11 ondervraagden 
noemden er 5 alleen dit merk. Van de overige 6 waren er 3 die 
meerdere merken noemden met 'Musser' als beste en 2 die van een 
ander merk een bepaald type het beste vonden. Een persoon heeft 
deze vraag niet beantwoord. 

Echt slechte vibrafoons waren er volgens de ondervraagden niet 
of het moest vol gens hen gaan om II e~n of ander onbekend Japa.ns 
merk''. Een opmerking was wel. dat vibrafoons met smalle staven 
in het lage register beduidend minder "mooi" klinken. Deze vi
brafoons klinken volgens hen "blikkerig en kaal". 

Tot slot is na het beantwoorden van de vragen op het formulie~ 
nag een e>:tra vraag gesteld. Deze luidde: "Heeft u enig idee van 
in een vibrafoonstaaf aanwezige boventonen?''. De enige bekende 
boventoon was volgens de ondervraagden de toon die f~n oktaaf 
verschilde met de grondtoon. Dit liet men dan oak demcnstratief 
horen door de grondtoon te dempen. Andere boventonen waren niet 
bekend en konden door de spelers in de meeste gevallen niet war
den onderscheiden. Zelfs niet na het forceren van een bGventoon 
door demping van de lagere tonen en het verleggen van de slag
plaats. Het, ter vergelijking, op een andere manier genereren 
van die boventoon was dan noodzakelijk om die boventoon, gepro
duceerd door de desbetreffende staaf, te laten horen. Na eenmaal 
deze toan als aparte toon te hebben waargenomen, kon deze in de 
meeste gevallen, na een normale slag, blijvend worden waargeno
men. 

In het kader van de opmerkingen kwamen 2 klachten naar VGren. 
Een algemene klacht was dat alle vibrafoons in meer of mindere 
mate een vervorming in het geluid hebben door meetrillende on
derdelen. De andere klacht was van ergonomische aard en had be
trekking op het niet kunnen instellen van de speelhoogte. 

4. 2 Bandopna.me 

Om iets te kunnen zeggen over de onnauwkeurigheid van de fre
quentieverhoudingen tussen de in bestaande staven voorkomende 
deeltonen, zijn van 17 vibrafoons telkens 3 staven opgenomen. 
Dmdat het organisatorisch zeer moeilijk was om al deze vibra
foons naar het lab te krijgen, is gekozen voor opname op loka
tie. Dit levert natuurlijk beperkingen op wat betreft de opname
kwaliteit, maar gezien het uiteindelijke doel van de opnamen was 
dat geen bezwaar. Dit doel was het verkrijgen van een indikatie 
van onder praktijkomstandigheden aanwezige deeltonen metals be
langrijkste eis een nauwkeurige registratie van onderlinge ver
houdingen. Gekozen is voor een goed transporteerbare combinatie 
van opnameapparatuur, bestaande uit een ''UHER 4400 REPORT-recor
der" en een "SONY ECM-990 F-microfoon". De gebruikte tape was 
"BASF ferro LH HiFi LP35". 
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De akoestische eigenschappen van de diverse ruimten en de 
plaats van de microfaan kunnen van invloed zijn geweest op de 
uiteindelijke opnameresultaten. Staande golven in een ruimte 
kunnen een vertekend beeld geven van de onderlinge sterktever
houdingen van de in een staaf aanwezige deeltonen. Dit zou voor 
het na te streven doel geen problemen opleveren, met dien ver
stande, dater in het ergste geval een deeltaan uit het spectrum 
zou kunnen wegvallen. Er dient ook rekening te warden gehcuden 
met het feit dat resonanties van de in een ruimte aanwezige 
voorwerpen, ongewilde componenten kunnen toevoegen aan het ge
luidspectrum. Dit moest dan oak, samen met een te hoog achter
grond-geluidnivo, warden voorkomen. 

De aanslagen werden uitgevoerd door geoefende vibrafoonspelers. 
Omdat het zeer maeilijk is vacr een speler om een reproduceerba
re slag te geven, werd deze, zonder hem daarvan op de hcagte te 
stellen, vrij gelaten in de keuze van de slagplaats. A~n alle 
spelers werd gevraagd of ze mezzo-forte wilden slaan met een 
voor deze meting beschikbaar gestelde zgn. "medium-mallet". De 
microfoon hing hierbij aan de andere zijde van de vibrafoon, op 
oorhoogte van de speler. 

Door de beperking van de analyse-apparatuur was van tevoren be
kend, dat frequentie-detectie boven 5 kHz niet mogelijk was. Uit 
gaande van de eis dat detectie van 10 maal de grondtoon nag van 
belang was, zou een staaf met een grondtoon van 500 Hz neg ge
analyseerd kunnen warden. Om nu iets te kunnen zeggen over de 
stemverschillen van de staven onderling, behorende tot ~~n vi
brafoon, zijn per vibrafoon telkens 3 verschillende staven opge
nomen. De gekozen staven zijn F3 (174,61 Hz>, Des4 (554,37 Hz) 
en A4 (440 Hz). Van enkele 4-oktaafs-vibrafoons is ook de C3-
staaf (130,81 Hz> opgenamen. 

4.3 Spectrumanalyse 

Elk apgenomen geluid wordt eerst bemonsterd en opgeslagen. 
hierna wordt het bemonsterde signaal opgedeeld in kleinere tijd
intervallen. Om een indruk te krijgen van het frequentiespectrum 
op een zeker ogenblik, wordt het stukje signaal behorende bij 
het gekczen interval, oneindig lang in de tijd voortgezet en met 
behulp van FFT geanalyseerd. In het algemeen zal deze voortzet
ting discontinuiteiten veraorzaken op de overgangen naar een 
volgend interval. Om de hierdoor ontstane ongewenste hogere frE
quentie-companenten te elimineren, is het 'Hamming-Window' toe
gepast (Eggen 1986). Dit zorgt ervoor dat het signaal aan de 
rand van het ene interval, vloeiend overgaat in het identieke 
signaal van het volgende interval. Door deze aanpassing wordt 
het spectrum enigszins vervormd. Er mag van uit warden gegaan 
dat de, door toepassen van het 'Hamming-window', ontstane onge
wenste frequenties, behorende bij de ene deeltoon, niet samen~ 
vallen met die van een andere deeltoon uit hetzelfde signaal. 
De waarden van de amplituden van de vervormingscomponenten lig
gen hoogstens 43 dB onder de waarde van de sterkste deeltoon. 
Door toepassing van het Hamming-Window zullen we daarom voor 
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signaalcomponenten die minder dan 43 dB ender het sterkste s1g
naal liggen, slechts een kleine fout introduceren. De nauwkeu
righeid van de gemeten frequenties komt tot uitdrukking in de 
volgende betrekking: 

1 
.:::.f = , waarin of= onnauwkeurigheid [Hz] 

N .:::.t 

N = max. aantal signaalnivo"s 

1 
o:::.t = 

sample-frequentie [HzJ 

met een sample-frequentie van 10 kHz en een aantal signaal ni
vo"s van 2048, vinden we een spectrum-resolutie van 4,88 Hz. Er 
van uitgaande dat de pieken in het spectrum een sinc-vorm hebben 
(Brigham 1974) en voldoende ver uit elkaar liggen, zullen ze el
kaar bij overlapping slechts weinig beinvloeden. 

5 
X 

- + 
sin ,, 1 ! 3~ 5! 

sine ;-! = = 
X 

7 

+ 
7! 

= 
1 

1 I 

~ 4 6 ..:.. 

}{ ,, " ,, 
- + - +. . . . 
"< ! C" I 7 I ·-· ,.J 

Bij benadering is voor x << v, de vorm van de sinc-funktie een 
parabool. In het toegepaste programma "FREQAN" (Eggen 1986) 
wordt oak het, door losse punten aangegeven lokale maximum, be
naderd door een parabool. Op deze manier wordt een 10 maal klei
nere frequentie-onnauwkeurigheid bereikt. De frequenties die uit 
de analyse naar voren komen, hebben daardoor een onnauwkeurig
heid van 0,5 Hz. 

4.4 Resultaten en bespreking 

Elk opgenomen geluidsignaal is met behulp van een inputprocedu
re van het spraakverwerkings-programmapakket LVS digitaal opge
slagen. Van de signaalfile is een deel ter lengte van 64 records 
(ruim 1,5 s) met behulp van het programma FREQAN (Eggen 1986) 
geanalyseerd. Het signaal van 64 records is hierbij opgesplitst 
in delen van 8 records, waarna op elk deel FFT is toegepast. 
Elke band□pname levert zo 8 spectrumanalyse-tabellen op. Een 
voorbeeld van za'n tabel is gegeven in figuur 6. Er is van uit
gegaan, dat de in de tabellen voorkomende absolute frequenties 



N-file 
Records 
Time window 
Time 

Freq_. <Hz> 
175.4 
350.8 
702.4 

1269.B 
1758.3 

N: bar5 
17 - 24 

204. 8 ms. 
409.6 - 614. 4 ms. 

. .,.. 

.L • .:., 

***** LOCAL MAXIMA ***"it* 

Re 1. Freq_. 
1.000 
2.000 
4.006 
7.241 

10.027 

Amp. 
1201.8 

10.0 
32.2 
33.6 
19.6 

Figuur 6. Analysetabel. 

Rel. Amp. 
1. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Amp. CdB) 
0.0 

-41.6 
-31. 4 
-31. 1 
-35. 7 

een homogeen verdeelde fout Ef hebben met een absoluut maximum 
van 0,5 Hz (fig. 7). In werkelijkheid zal de verdeling gun
stiger zijn. Uitgaande van deze maximale fout volgt voor de 

kansdichtheid p 

onnauwkeurigheid Ef 
-0.5 (l +(>. 5 

Figuur 7. Aangenomen kansdichtheid p(Ef) als 
funktie van de gemaakte fout Ef in 
de bepaling van de frequentie. 
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maximale fout Emax in een willekeurige frequentieverhouding 
f2/f1: 

f2 + 0,5 fl 
I Ema;-~ I = ~-: - 1 

fl 0,5 f2 

Met fl > 0,5 en f2 > O, geldt dat jEmax I grater wordt naarmate 
fl en/of f2 kleiner wordt. In de praktijk betekent dit dat de 
grootste fout kan warden gemaakt in de bepaling van de relatieve 
frequentie van de laagste boventoon ten opzichte van de grond
toon in een F3-staaf. De in de 8 tabellen (per staaf) gegeven 
absolute frequenties liggen rond de exacte waarden. De frequen
tiewaarden van het eerste record (204,8 ms) blijken veel af te 
wijken van de waarden van de volgende 7 records. Dit is niet het 
gevolg van onnauwkeurig meten, maar van transiinte verschijnse
len bij de aanslag van de staaf. Hierbij moet warden gedacht aan 
optredende hogere mechanische spanningen in de staaf. Daarom is 
voor een nauwkeurige bepaling van de eigenfrequenties van een 
staaf, het gemiddelde genomen van de waarden uit de laatste 7 
tabellen. De bijbehorende ~ is dan 1/ ✓ <7 x 12) = 0,109 Hz. 
Hierbij is verondersteld dat de fouten in de waarden onafhanke
lijk zijn. Stel dat de eerste boventoon van een F3-staaf in de 
buurt ligt van 4 x grondtoonfrequentie (f2 = 4 x f1 z 700 Hz), 
dan volgt hieruit een Emax van 6 cent. Wordt, in plaats van de 
maximale fout, uitgegaan van de standaarddeviatie van 0,289, dan 
volgt: 

f2 + 0,289 f1 
jEma:-: i = ~-: - 1 

fl 0,289 f2 

Conform bovenstaand voorbeeld is Emax nu kleiner dan 1,3 cent. 
Dit wil zeggen dat de onnauwkeurigheid van de overige relatieve 
frequenties kleiner zal zijn. 

In tabel 3 staan de relatieve frequenties van de gemeten boven
tanen die dicht in de buurt liggen van de in de literatuur gege
ven relatieve frequenties (4 en 10). De relatieve frequenties 
rand 10 zijn gesplitst in frequenties in de buurt van 10,079 
{grate terts baven het derde oktaaf) en 10,679 (kwart boven het 
derde oktaaf). Van de 43 gemeten relatieve frequenties rand 4 
maal de grondtoonfrequentie heeft 23% een verstemming van 1 cent 
of minder. Van de 17 gemeten relatieve frequenties ro~d 10 maal 
de grandtoonfrequentie heeft 18% een verstemming van 10 cent of 
mider. Elke onderzochte staaf is gecodeerd in de tabel weergege
geven. Elke code bestaat uit 3 delen: 

getal ➔ vibrafoon 
letter of woord ➔ muzikale taon 
getal ➔ ligging (vlgs Am. Standaard Notatie) 
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Tabel 3. Verstemming, in cent, van de onder praktijkomstandiche
den aanwezige boventonen t.o.v. de in de literatuur ge
noemde boventonen (frequentieverh. t.o.v. de grGnctcon) 

4:1 10:1 1 (gr.terts> (kwart} 

STAAF 4.000 0.00 10.079 10.679 0.00 0.00 
1 1 I 

l I I 

3C3 4.009 3.89 10.586 -15.14 : 98.58 
10C3 4.008 3.46 : 

1F3 3.996 1 ~-:"' -.._•I...:.• 10.766 14.05 : 127.77 
'"':'•C-~ 4.007 3. (H) 10.611 -11. 06 . 102.67 
"'-' ·-· . 
3F3 4.006 2.60 1(). 233 26.25 : 39.87 
<C"< 10.534 -23.67 : 90.06 -·· -· 
5F3 4.009 3.89 10.051 - 4.82 . 8.81 . 
6F3 4.011 4.75 10. 159 13.69 : 27.31 

7F3 4.010 4.32 10.835 25.11 : 138.83 

9F3 4.007 3.03 10.109 5.15 : 16.77 

10F3 4.006 2.60 : 

11F3 4.006 2.60 : 
1 '?C"'< 
.a...:.., ·-· 4.e10 4.32 10.766 14.05 : 127.7 

13F3 3.998 -0.87 10.765 13.89 : 127.61 

14F3 : 

15F3 3.999 -0.43 10.604 12.20 : 101.52 

16F3 4.004 1.73 10.912 37.36 . 151.09 . 
17F3 10.744 10.51 : 124.23 

2Des4 3.999 -0.43 : 

3Des4 4.001 0.43 : 

4Des4 3.997 -1. 30 . . 
5Des4 4.004 1.73 : 

6Des4 4.003 1. 30 : 

7Des4 4.009 3.89 : 

8Des4 4.001 0.43 : 

9Des4 : 

10Des4 4.000 0.00 : 

11Des4 4.003 1. 3<) 10.000 -13.62 : 0.00 

12Des4 4.005 2. 16 9.886 -33.47 : -19.85 

13Des4 10.097 3.09 : 16.71 

14Des4 
I 

4.003 1. 30 : 

15Des4 4.008 3.46 : 

16Des4 4.016 6.91 : 

1A4 4.003 1. 30 : 

2A4 : 

3A4 4. (H)l 0.43 : 

4A4 3.995 -2.16 : 

5A4 
. . 

6A4 4.001 0.43 : 

7A4 4.013 5.62 : 

8A4 4.000 0.00 : 

9A4 4.003 1. 30 . . 
10A4 3.996 -1.73 : 

11A4 3.997 -1.30 : 

12A4 3.997 -1.30 : 

13A4 4.009 3.89 : 

14A4 4.002 0.87 : 

15A4 4.007 3.03 : 

16A4 4.012 5. 19 : 

17A4 4.009 3.89 : 
1 
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De bij het eerste getal behorende vibrafoons zijn gegeven in ta
bel 2. 

Tabel ,., 
L• Onderzochte vibrafoons. 

I NummerlMerk Lok a.tie 

1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Saito HGO-Arnhem 
Bergerault Cons. Arnhem 
Bergerault Cons. Arnhem 
Bergerault Cons. Arnhem 
Bergerault 
Bergerault 
Musser 
Yamaha 
Bergerault 
Bergerault 
Yamaha 
Yamaha 
Saito 
Deagan 
Premier 
Musser 
Musser 

A. Straten Wijchen 
H. Janssen Wijchen 
Muziekschool Zevenaar 
Muziekschool Zevenaar 
H. Vogel Vught 
HBO-'s-Hertogenbosch 
Cons. Amsterdam 
Cons. Amsterdam 
Cons. Amsterdam 
Cons. Amsterdam 
Cons. Amstredam 
Cons. Amsterdam 
J. Golstein Amsterdam 

Tabel 4 geeft voor iedere onderzochte staaf een overzicht van 
alle, onder praktijkomstandigheden gemeten, deeltonen, welke een 
geluidnivo hebben van minimaal -43 dB ten opzichte van het nivo 
van de sterkste deeltoon (meestal de grondtoon) van het betref
fende spectrum. Deeltonen die hier aan voldoen warden nag niet 
gemaskeerd (Rossing 1981). Het valt op dat onder praktijkomstan
digheden beduidend meer deeltonen aanwezig zijn dan op grand van 
literatuuronderzoek was verwacht. Na spectrumanalyse met behulp 
van het programma FREQAN blijkt dat de boventonen met een fre
quentie in de buurt van 4 maal de grondtoonfrequentie, gemiddeld 
het sterkst zijn. De overige bovent□nen liggen gemiddeld 20 tot 
40 dB lager. Opvallend is oak dat veel boventonen met frequen
ties van veelvouden van de grondtoon in het spectrum aanwezig 
zijn. Met name de tweede en derde harmonische komen soms rela
tief sterk naar voren. Een mogelijke verklaring voor de aanwe
zigheid van veel van deze boventonen zou gezocht kunnen warden 
in resonerende constructieonderdelen. Een andere mogelijke ver
klaring wordt gegeven door Bork. In zijn dissertatie "Zur- Ab
stimmung und Kopplung van schwingenden Staben und Hohlraumreso
natoren''(1983) is gewezen op een mogelijke niet-lineair2 vervor
ming van de toegepaste buisresonatoren. Naast genoemde bovento
nen komt er in bepaalde F3- en de Des4-staven een relatief ster
ke deeltoon voor in de buurt van 7 maal de grondtoon. 
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Tabel 4. Onder praktijkomstandigheden gemeten relatieve frequen
ties v-=1.n alle aanwezige deeltonen sterker dan -43 dB 
t.o.v. de grondtoon. 

STAAFI AANWEZIGE DEELTDNEN STERKER DAN -43 dB 

10C3 

1F3 

4F3 

3,00 4,01 5.00 

:,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
3,01 4,01 5,01 

2,01 3,01 4,01 
2. 1)0 3,00 

2,00 3,00 
7,26 

6F3 
7F3 
W3 

2,01 3,01 4,01 5,01 6,01 7,01 

11F3 
12!="3 
i:'[7 
.1, • .,:,1 . .:, 

14F3 

4,01 
3,01 ~.01 

2.00 3.00 4.(10 

i5F:, 2.,'.)0 3,00 4,00 
16:=3 4~00 
1fC'":: 
i' i ·-· 2.00 31!00 

3Des.4 3,00 4,00 
4Des4 2.00 3,00 4,00 
5Des4 2.00 3,00 4,(iO 5.00 6,(H) 

2,00 3,00 4,!\) 

7Des4 2~00 3,00 4,00 
8Des4 
9[,es4 

10Des4 
11Des4 
12Des4 
13Des4 
14Des4 
15Des4 
16Des4 
17Des4 

2,00 3,00 4.00 5.00 
2.00 3.00 

3' 01:: 4' cc 
4, oo, 
4 ,(i) 

3.(H) 

2,00 3,0i) 4,CO 
2,00 3,00 4,01 
2,00 3,00 4,02 
2,00 3,00 4,01 5~01 

1A4 3,00 4,00 
2A4 
3A4 2,00 3,00 4,CO 
4A4 2,00 3,00 4,00 
5A4 

2~00 4.00 
7A4 2,00 .3,00 4,01 
8A4 2,00 3100 4 100 
9A4 

10A4 
2, (H) 

2,00 
4,0:) 
4.(:(1 

11A4 2,00 3,00 4,00 
i 2A4 2 , 00 3, 00 4 , (l(.1 

13A4 2,c0 3,oo 4,01 ~.co 
14A4 2 ,Ot) 
15A4 2100 3,00 L,01 
16A4 2,00 
17A4 2,00 3,00 4,00 5,00 

6,00 

6,42 

7 ;";(1 
I ,,.,a., 

7,25 

8,34 

8,42 

10,59 

10,77 
10.61 

10,23 
10,53 

10,05 
9,16 10,16 11,16 
9,01 

8,85 

5",40 

10, 11 

10,00 
9,87' 

10, 10 

10.77 

10,60 
l!\91 

12,04 

12,87 

14, 19 

14,08 

15.27 
14,76 

15.14 

15.33 

16, 16 

15.62 
iC: c:c, 
.;.•..:,,_;:_, 

14,07 15,06 16,07 

16,07 
14,23 

i6.57 

16,58 

tO c:c, 
.;.u,~-w 

1-: c.:. 
J.i -~'-· 
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In de geanalyseerde A4-staven komen geen deeltonen voor boven de 
-43 dB die geen veelvoud zijn van de grondtoon. Dok de verwachte 
deeltonen rond 10 maal de grondtaonfrequentie komen in deze sta
ven niet boven dit nivo. 
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5. DEELTOONONDERZOEK 

5.1 Vibrafoongeluid 

De klankkwaliteit van een geluid of de onderscheidbaarheid 
hiervan ten opzichte van een ander geluid, wordt bepaald door de 
in de geluiden aanwezige deeltonen (spectra). Het gaat hierbij 
niet alleen om het aantal aanwezige deeltcnen en de frequentie
verhoudingen van deze deeltonen ten opzichte van elkaar, maar 
ook om het geluidsterkteverloop van elk der deeltonen afzonder
lijk. In figuur 8 is het geluidsterkteverloop van een willekeu
rige deeltoon geschetst. Zo wordt de klank van een vibrafoon, 

Jj t 
; 

:--.i 

.-

<I 

attack decay 

a'.) 

"O 
0 
\D 

Figuur 8. Geluidsterkteverloop,van een 
willekeurige deeltoon. 

TIJ[, 

naast een deeltoonverhouding van 1:4:10, behorende bij de eerste 
3 transversale eigentrillinggen, mede bepaald door de lange uit
klinktijd van de deeltonen. Hierbij m□eten we, afhankelijk van 
het wel of niet toepassen van een buisresonator, denken aan een 
tijd van 10 tot 40 s (Rossing 1981). Figuur 9 geeft een voor
beeld van het geluidsterkteverloop van een vibrafoonstaaf met 
resonator, onder praktijkomstandigheden. Elke, op een bepaald_ 
tijdstip, door ~~n punt aangegeven geluidsterkte, is de som van 
de geluidsterkten van alle op dat moment aanwezige deeltonen. 
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jj I :~ 

-· 
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-' ······ C!... 
E 
·::I 

········ ... ······ ····· 

0,5 

······· 

1,0 

······ ················ 

1.5 

TIJD [sJ 

Figuur 9. Voorbeeld van het geluidsterkte
verloop (lin) van een vibrafoon
staaf met resonator. 

Er z1Jn 3 fysische faktoren die bepalend zijn vo□r de kwaliteit 
van een vibrafoongeluid: 

1) De vibrafoon; 
2) Het spel (aa.nsl ag); 
3) De cmgeving. 

Ad 1) 

- Staafmateriaal: 

Een vibrafoonstaaf is vervaardigd uit een legering van alumini
um, magnesium, koper en kleine hoeveelheden andere metalen 
(Moore 1978). De soort legering is bepalend voor de voor deze 
toepassing belangrijkste fysische materiaal-eigenschappen soor
telijke massa, elasticiteit en inwendige demping. 

- Staafv□l'"m: 

Hierbij moeten we denken aan de hoofdvorm (lengte X breedte X 
dikte) en de vorm van de uitholling. De vorm van een staaf is 
van invloed op de frequenties van de deeltonen en de akoestische 
overdracht naar de lucht, de afstraling. 
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- Constructie: 

De constructie van een vibrafoon is mede bepalend voor de kwa
liteit van het geluid. Meetrillende onderdelen kunnen een sto
rende invloed hebben. Ze kunnen het geluidkarakter beinvloeden 
door ongewenste vervormingscomponenten. 

Vibrafoonstaven zijn voorzien van 2 gaten in het gebied waar de 
3 eerste transversale trillingen een 'knoop~ hebben. Deze gaten 
lopen om constructieve redenen niet parallel. Door de gaten 
loopt een koord dat tussen de staven op steuntjes rust. Het 
koord "loopt rond" en wordt op spanning gehou.den door middel 
van een veer. Een vereenvoudigde weergave van de ophangcanstruc
tie is gegeven in figuur 10. De plaats van de gaten, het koord
materiaal, de koorddiameter ten opzichte van het gat en de 
koordspanning kunnen van invloed zijn op het geluid. 

\/i:?e~-

... . . . 

st 1='.3.+ 

Figuur 10. Vereenvoudigde weergave van de 
ophangconstructie. 

- Resonator: 

De resonator onder een staaf bestaat uit een aan de onderzij
de gesloten pijp die een lengte heeft van iets minder dan 1/4 ~ 
van de grondtoon. De resonator versterkt de grondtoon en de 
eventuele aanwezige oneven harmonischen van die grondtoon. Te
vens zal om energetische redenen, het maximum geluidnivo van de
ze deeltonen later worden bereikt dan zonder resonator. de uit
klinktijd neemt drastisch af. Van groat belang hierbij is een 
juiste akoestische koppeling tussen resonator en staaf (Bork 
1982). 
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Ad 2) 

- Mallet: 

Praktisch gezien heeft de gekozen mallet of slagstok de groot
ste invloed op de klank. Gebruik van zachte mallets geeft min
der sterke boventonen. Harde mallets daarentegen, geven een re
latieve versterking van de boventonen (Rossing 1981). 

- Slagplaats: 

De plaats waar de klankstaaf wordt geraakt is van grate invloed 
op het geluidkarakter. Iedere boventoon heeft zijn eigen tril
lingvorm met bijbehorende 'knopen' en 'buiken', verdeeld over de 
staaf. Wordt de staaf geraakt op een plaats waar zich een knoo~ 
bevindt van een deeltoon, dan zal deze deeltoon niet of nagen □eg 

niet warden gegenereerd. 

- Articulatie en dynamiek: 

De grootte van het contactoppervlak (mallet/staaf) en de con
tacttijd zijn mede bepalend voor de klankkleur. De manier van 
slaan en de gekozen mallet spelen hierbij de grootste rol. 

- Moment van aanslaan: 

De tijd tussen opeenvolgende slagen op dezelfde staaf, onder 
gelijke condities, is duidelijk van invloed op het geproduce9rde 
geluid. Een nog trillende staaf zal op het moment van de volgen
de slag, door zijn bewegingen, deze valgende slag storen (dempen 
of versterken). Dit heeft afhankelijk van de lengte van een 
tussenpoos en de slagplaats, in meer of mindere mate gevolgen 
voor de klank van die volgende slag. Dit effect heeft de speler 
niet in de hand en hoort dus bij het karakter van het instru
ment. Een lange tussenpoos of tussentijds dempen heft deze in
vloed op. 

Ad 3> 

- Ruimteakoestiek: 

Hierbij moeten we denken aan de akoestische eigenschappen van 
de ruimte waarin de vibrafoon wordt bespeeld zoals nagalmtijden, 
staande galven en reflecties. 
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5.2 Pr□bleemstelling 

Naast de eerste 3 transversale trillingen met een frequentie
verhouding van 1:4:~10, komen er in de praktijk, v□oral bij de 
'laagste' staven, oak andere relatief sterke (ongestemde) deel
tonen voor. Deze deeltonen, soms sterker dan die, vercorzaakt 
door de derde transversaaltrilling (10:1), kunnen mede bepalend 
zijn voor de klankkwaliteit van een staaf. Het onderdrukken of 
verstemmen hiervan zou daarom oak van invloed kunnen zijn op de 
klankkwaliteit. Dit is de aanleiding geweest tot een onderzoek 
naar de oorzaak of herkcmst van deze componenten. Het onderzoek 
is gesplitst in een praktijkmeting, waarbij gemeten is aan ee~ 
staaf in een vibrafocn, en een laboratoriummeting met een staaf 
ender invloed van diverse inklemmingscondities. In het resteren
de deel van dit hoofdstuk zal, voor het gemak, elke relatieve 
frequentie ten opzichte van de grondtoon, alleen warden aange
dui d met het verhoudi ngsgetal (b. v. : "een rel ati eve f requenti e 
ten opzichte van de grondtoon, van 7,3" wor-dt "de 7.3"). 

5.3 Praktijkmeting 

5.3.1 Opzet 

Het zoeken naar de oorzaak of herkomst van de onbekende deelto
nen richtte zich in eerste instantie op de staaf in het volledi
ge instrument. Onderzocht is een smalle F3-staaf (174,61 Hz) van 
een 'Bergerault' Vibrafoon. Deze staaf heeft een lengte van 348 
mm, een breedte van 40 mm en een dikte van 13 mm. Hierbij zijn 
de volgende invloeden nader bekeken: 

slagplaats 
het 'aanlopen' van een staaf tegen een steun 
koordspanning 
resonator(en) 

Om een reproduceerbare 'praktijkslag' te krijgen, is gebruik ge
maakt van een speciaal voor dit doel ontworpen instrument. Hier
mee kan na inklemmen van een normale 'medium-mallet•, een ge
ruisloze slag, van constante sterkte en vaste slagplaats warden 
verkregen. De opnameapparatuur bestond uit een "UHER SG 631 
LOGIC-recorder" met een "BASF ferro LH HiFi LP35-ta.pe". De mi
crofoon was een "SONY ECM-990 F", en hing op ca 10 cm Von de 
slagplaats. Fote 4 geeft een indruk van de proefopstelling. 
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Foto 4. Proefopstelling van praktijkmeting. 

5.3.2 Resultaten en bespreking 

In figuur 11 zijn 7 verschillende slagcondities met bijbehoren
de spectra weergegeven. Elk spectrum is gemeten op~ 0,5 s na de 
slag. De belangrijkste in de figuur aangegeven componenten zijn 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.2, 10.0, en 18.8, waarvan de 2.0 en de 3.0 
het minst duidelijk aanwezig zijn. 

Door een slag op het centrum van de staaf warden de even-trans
versaaltrillingen niet gegenereerd. Dit verklaart de afwezigheid 
van de 4.0 en mogelijk ook de 18.8 in figuur 11a. Een slag uit 
het midden (fig. 11b) geeft beide componenten terug. 

Een extreem lage koordspanning doet de componenten 10.0 en 18.8 
verdwijnen, terwijl een extreem hoge koardspanning weinig in
vloed heeft op het spectrum. 

Het effect van de aanwezigheid van een resor1ator (rij resonato
ren> heeft meer invloed op het spectrum. Door versterking van de 
grondtoon warden hogere deeltonen relatief zwakker. De 18.8 ver
dwijnt in de ruis. Daarentegen is het verschil tussen een open 
en een gesloten resonator, wat betreft het spectrum op~ 0,5 s, 
zeer gering. Dit is te verklaren door het feit dat de kantelende 
afsluitkleppen, de bovenzijde van de resonatoren (bewust> niet 
geheel afsluiten (zie fig. 2 blz 2). 
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Aanwezige vervormingsccmponenten zeals de 2.0 en de 3.0 blijken 
mceilijk te beinvloeden. Wanneer de staaf tegen een steun aan 
ligt, wordt de 2.0 relatief iets sterker dan de 10.0 en de 13.3. 
Dit geldt overigens voor een situatie zonder resonatoren. Met 
resonatoren liggen alleen de grcndtccn en de 4.0 boven de ver
vcrmingsccmponenten. 

De in alle spectra aanwezige 7.2 is een relatief sterke (in de 
meeste gevallen sterker dan de 10.0), nagenoeg niet te beivlce
den component, die nader wordt tekeken in paragraaf 5.4. 

5.4 Labcrat □riummeting 

5.4.1 Opzet 

Naast praktijkmetingen, met de staaf in het instrument (vibra
foon), zijn ook labcratoriummetingen verricht. Hierbij is de 
staaf op verschillende manieren ingeklemd om afzonderljke dee!
tonen of deeltooncombinaties te genereren, waardo□r het mogelijk 
was uitspraken te doen over mogelijk aanwezige deelt~ne~ direct 
na de aanslag en over onverwachte sterke en !ang naklinkende 
deeltonen (de 7.3 van de F3-staaf uit paragraaf 5.3). 

Er zijn 2 staven onderzccht: De smalle F3-staaf (b=40 mm> uit 
paragraaf 5.3 en een voor dit deel van het onderzo2k beschikbaar 
gestelde brede SAIT□-A3-staaf (220 Hz> met een l2ngt2 vaG 332 mm 
een breedte van 60 mm en een dikte van 14 mm. 

Om een juiste inklemming te krijgen is gebruik gemaakt va~ een, 
speciaal voor dit doel ontworpen, klembankj2 om staven ~cntv□r
mig te kunnen inklemrnen. De staaf hangt hierbij t~sse~ kleine 
stalen hoeksteunen, ingek!emd tussen puntvormige instelsch~oe
ven, waardoor (t.p.v. deze sch~oeven) geen translatie, maar wel 
rotatie in alle richtingen kan plaatsvinden. De constructie is 
aan de onderzijde open. Veer het nabootsen van een praktijk-
(snaar)ophanging, is gebruik gemaakt van een speciaal oohang
bankje. Hierin is op een snelle wijze een staaf cp te hangen aan 
een snaar. 

De opnamecondities 
van paragraaf 
ling. 

en de 
Foto 5 

opnameapparatuur 
geeft een indruk 

5.4.2 Resultaten en bespreking 

zijn gelijk aan die 
van een proefopste:-

Bekijken we eerst de smalle F3-staaf, welke ook_onder praktijk
omstandigheden is gemeten (par. 5.3), dan valt op dat in dit ge
val, snaarophanging (fig. 12a) de h □gere deeltcnen minder sterk 
naar v□ren doet komen dan in de praktijk. Snaarmateriaal, snaar
spanning en omgevingcondities zijn waarschijnlijk hiervan de 
oorzaak. 
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Fata Proefopstelling laboratoriummeting. 

Een andere met de (stemmers-)praktijk overeenkomende conditie is 
de inklemming tussen 2 vingers ter plaatse van een boorgat (fig. 
12f en foto 6). Hierbij zijn alle componenten (inclusief de 7.3) 
zeals gevonden in paragraaf 5.3, relatief sterk aanwezig. 

Door inklemmen van de lengte-as en een slag op een hoekpunt, 
kunnen alleen torsie-trillingen warden gegenereerd. Er zijn 3 
gevallen bekeken. Inklemming van alleen de lengte-as geeft een 
4.6 en een 18.5. Inklemming van de lengte-as en de breesdte-as 
<eerste torsiemode) geeft een 4.6, een 9.2 en een 13.8. Ten 
slotte geeft een inklemming van de lengte-as en een dwarsinklem
ming op de plaats van een 'knoop' van de tweede torsiemode, de 
component 18.5. Hierbij dient te warden opgemerkt dat bij de ex
perimentele bepaling van de 'buiken' en de 'knopen', gebruik is 
gemaakt van gezeefd schelpenzand. Na een slag word het zand op 
de staaf gestrooid. De zandconcentraties die dan ontstaan geven 
de knooplijnen aan. Foto 8 en 9 geven respectievelijk de knoop
lijnen van de eerste en de tweede torsiemode. 

Met zekerheid is nu te zeggen dat de eerste torsiemode overeen
komt met 4.6 en de tweede met 18.5. De componenten 9.2 en 13.8 
zijn zuivere veelvouden van 4.6, en dus waarschijnlijk vervor
mingscomponenten, veroorzaakt door op dat moment meetrillende 
onderdelen. 
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Dwarsinklemming op de lengte-as, ter plaatse van de boorgaten, 
loosdrecht op het staafvlak, waarbij de staaf zijdelings wordt 
aangeslagen (zie foto 7) geeft de componenten 7.1 en 18.3. Hier
van is de 18.3 waarschijnlijk de tweede torsiemode. 

Foto 6. Inklemming tus
sen 2 vingers. 

Omdat de 18.9 uit figuur 11a en de 18.5 uit figuur 11b en 11d 
erg ver uit elkaar liggen, en de 18.9 verdwijnt bij aanslag in 
het centrum van de staaf (par. 5.3), kan gesteld warden dat de 
18.9 een vierde transversaalmode vertegenwoordigd. 

Verschillen in waarden voor gelijke modes kunnen zijn ontstaan 
door inklemspanningen en afrondingsfouten. 
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Foto 7. Genereren van een dwars-transversaaltrilling. 

bekijken we nu de resultaten van de brede A3-staaf, dan kunnen 
we, wanneer we deze vergelijken met de smalle F3-staaf, het vol
gende zeggen: 

De brede staaf heeft in de praktijkgevallen (fig. 13a en 13f) 
minder relatief sterke componenten in het spectrum dan de 
smalle F3-staaf. 

Voor de brede staaf ligt de eerste torsiemode op 3.1 (1 oktaaf 
+ kwint); Voor de smalle op 4.6 (tussen 2 oktaven + grate se
cunde en 2 oktaven + kleine terts). 

De tweede torsiemode ligt voor de brede staaf op 13.1; Voor de 
smalle op 18.5. 

In beide staven is een dwars-transversaaltrilling in het spec
trum van de praktijkslag zichtbaar aanwezig. Voor de brede 
staaf is dit de relatief zwakke 8.9 (tussen 3 oktaven + kleine 
secunde en 3 oktaven + grote secunde). Voor de smalle staaf is 
dit de relatief sterke 7.3 (tussen 3 oktaven - grate secunde 
en 3 oktaven - kleine secunde). 



Foto 8. Strooizandpatroon eerste torsiemode. 

Foto 9. Strooizandpatroon tweede torsiemode. 



33 

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Vooronderzoek: 

6.1.1 Vragenlijst 

Uit het voorcnderzoek m.b.t. de vragenlijst komen 4 punten 
naar voren: 

Een 'warme' klank met lange uitklinktijd is gewenst; 

Vibrafoons met brede staven klinken volgens onder
vraagden 'beter' dan vibrafoons met smalle staven; 

Constructieve aspecten wegen vaak zwaarder dan de 
klankkwaliteit; 

Het merk 'Musser' is voor velen "het voorbeeld". 

6.1.2 Praktijkmeting 

Uit praktijkmetingen blijkt dater in staven binnen het eer
ste oktaaf, vaak meer, relatief sterke boventanen aanwezig 
zijn, dan op grand van bestaande literatuur wordt verwacht. 

Van de in de praktijk gemeten 50 vibrafoonstaven, bedraagt 
de verstemming van de eerste boventoon <tweede transver
saaltrilling met een frequentie van 2 X de grondtoonfre
quentie) in meer dan 75% van de gevallen meer dan 1 cent, 
met een maximum van z 7 cent. 

Als voor de derde deeltoon wordt uitgegaan van de theoreti
sche frequentieverhouding van 10:1, dan ligt de helft van 
de gemeten verstemmingen boven 100 cent, met een maximum 
van z 150 cent. T.o.v. een frequentieverhouding van 10,079 
(3 oktaven + grate terts) en 10,679 (3 oktaven + kwart) 
ligt de verstemming op maximaal z 40 cent. De mate van 
nauwkeurigheid is niet gebonden aan ~~n of ander merk/type 
vibrafoon. Het is bekend, dat in de praktijk, de derde 
deeltoon alleen op speciaal verzoek wordt gestemd. De geme
ten derde deeltonen liggen rand de 3 oktaven + grate terts 
en 3 oktaven + kwart. Of dit het gevolg is van een paging 
tot stemmen of de uiteindelijke staafvorm, is niet zeggen. 
In ieder geval komen de gevonden frequentieverhoudingen 
niet overeen met de in de literatuur gegeven waarde van 10. 

Het eventueel stemmen van de derde deeltoon wordt in de 
praktijk gedaan tot de C4-staaf. Het blijkt inderdaad, dat 
als het spectrum van het uitklinkende deel van een toon als 
kwaliteitscriterium wordt gebruikt, het weinig zin heeft cm 
de derde deeltoon te stemmen, daar deze boven de C4 nage
noeg niet meer aanwezig is. 



- 34 -

De vereiste minimale nauwkeurigheid vcor het stemmen van de 
boventonen van een vibrafoonstaaf, is niet bekend, maar de
ze ligt zeker boven de door Storm en Hopmans (1985) aange
nomen nauwkeurigheid van 1 cent. Voor houten staven ligt de 
maximale onnauwkeurigheid voor de tweede deeltoon op 15 en 
voor de derde deeltocn op 20 cent <Bork en Meyer, 1985). 
Voor aluminium staven (vibrafoonstaven) is een nader onder
zoek vereist. 

6.2 Deeltoononderzoek: 

6.2.1 Praktijkmeting 

De volgende punten blijken van belang als het gaat om het 
geluidspectrum van een vibrafoonstaaf: 

De slagplaats heeft de grootste invloed op het spec
trum. Een slag in het centrum van de staaf laat alle 
even-transversaaltrillingen, zeals de belangrijke 
tweede deeltcon (dubbel oktaaf), uit het spectrum 
verdwijnen. 

Een slap ophangkoord kan deeltonen met hoge frequen
ties uit het spectrum doen verdwijnen. 

Het verschil tussen een spectrum bij gebruik van een 
open resonator en een spectrum bij gebruik van een 
in de praktijk, door kleppen afgesloten resonator is 
zeer gering. Het wegnemen van de resonatoren heeft 
wel grate invloed op het spectrum. 

Vervormingscomponenten kunnen bij gebruik van reso
nator (open of 'dicht') sterker zijn dan de door een 
staaf gegenereerde deeltonen behorende bij de desbe
betreffende trillin~modes. 

6.2.2 Laboratoriummeting 

Uit de laboratoriummetingen kunnen de volgende ccnclu
sies warden getrokken: 

De frequentie behorende bij de eerste torsiemode 
ligt voor de smalle staaf hoger en voor de brede 
staaf lager dan de frequentie behcrende bij de twee
de transversaalmode (4 x grondtoonfrequentie). 

De frequentie behorende bij de eerste dwars-trans
versaalmode is voor beide onderzochte staven onver
wacht laag en kan met een normale praktijkslag 
(loodrecht op trillingrichting) wcrden gegenereerd. 
In de smalle staaf is deze component sterker aanwe
zig dan in de brede staaf. 
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BIJLAGEN 

Elke staaf heeft 8 tabellen (zie blz. 12 en 13) en 2 grafieken, 
m.b.t. spectrumanalyse, opgeleverd. E~n grafiek geeft een indruk 
van het geluidspectrum op het tijdstip, zeer kart na het berei
ken van het maximum staafgeluidnivo. De andere grafiek geeft het 
spectrum op ongeveer 0,5 s na de aanslag (b.v.: zoals op blz ). 
I.v.m. het grate aantal, zijn bovengenoemde tabellen en grafie
ken niet opgenomen in dit rapport, maar kunnen eventueel op aan
vraag warden ingezien. 


