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Voorwoord 

 

Na maanden hard werken ligt dit eindwerk hier voor u klaar. Buiten de vermoeidheid van dit werk 

moet ik wel toegeven dat ik nogal tevreden ben met dit resultaat. 

Zonder dat ik hopelijk iemand te kort doe, zou ik graag in het bijzonder een aantal mensen willen 

bedanken die mij een handje hebben bijgestoken voor dit eindwerk. Deze trouwe mensen wil Ik hen 

bedanken voor hetgeen dat zij voor mij hebben gedaan. 

 

Ten eerste wil ik mijn begeleider, mijnheer Van Cappellen bedanken voor zijn aanwijzingen,  

begeleiding en advies op mijn onderzoekcompetentie. 

 

Daarnaast dank ik aan al mijn familieleden voor hun inspanning, bijdragen en nog veel te veel om ze 

allemaal op te sommen. 

 

Verder bedank ik aan een aantal andere die mij geholpen hebben in eender wat dan ook. 
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Inleiding 

 

Dit eindwerk handelt over de akoestische isolatie en de factoren die een invloed kunnen oefenen op 

geluid dat doorheen een isolatiewand beweegt. 

Ik koos dit onderwerp om eenvoudige reden. Isolatie is een boeiend onderwerp dat mij interesseert en 

dat kwam goed van pas want thuis bij mij werd er gerenoveerd.  

De invloed van deze factoren wordt eerst waargenomen in een proef. De metingen onderling wordt 

dan vergeleken om een verklaring te vinden waarna een besluit zal getrokken worden. 
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Hoofdstuk 1 
 

Op de volgende bladzijden zal een aantal factoren onderzocht worden of die wel degelijk een invloed 

zouden kunnen oefenen op geluid dat zich in een geïsoleerde ruimte bevindt. Uiteraard zal niet alle 

factoren één per één geanalyseerd worden. De voornaamste factoren zullen we onder de loep houden 

namelijk: de aard van de stof, afstand, dikte, frequentie, volume en de temperatuur. Andere zoals de 

druk is in het kader van dit werk niet realiseerbaar en zal dus ook niet behandeld worden. Indien u 

deze toch wilt nagaan kunt u op het net raadplegen voor verdere informaties. 

Om een beter zicht te creëren vooraleer we de factoren onderzoeken gaan we dit inleiden met een 

kleine hoeveelheid begrippen die noodzakelijk zijn om de volgenden goed te kunnen volgen en een 

algemene uitleg in verband met de proeven.  

 

1.1 Begrippen 

1.1.1 Geluid 

Geluid is een kleine verandering (trilling) in de luchtdruk die zich via de lucht verspreid. Deze 

trillingen kan met een gehoororgaan o.a. het trommelvlies van het oor worden waargenomen Het 

gehoororgaan kan de trillingen verder verwerken tot signalen die naar de hersenen verstuurd worden. 
1
 

 

1.1.2 Decibel 

De decibel is een logaritmische eenheid voor de geluidsterkte. Dit wil zeggen dat bij elke verhoging 

met 10 decibel de geluidsintensiteit met een factor van 10 groter wordt. Bij een verhoging met 20 

decibel betekent dit dus een verhoging met een factor 100. De decibel dankt zijn naam aan de bel 

genoemd naar Alexander Graham Bell. 

 

Oorspronkelijk werd de logaritmische eenheid voor geluidsterkte gebruikt om signaalverandering in 

de kabels aan te duiden.
2
 

 

1.1.3 Frequentie 

Frequentie is het aantal trillingen per seconde. Deze wordt weergegeven in Hertz. 

Wat wij uiteindelijke waarnemen wanneer wij een geluid met een bepaalde frequentie horen, wordt 

verwoord door de term "toonhoogte". Hoe kleiner de golflengte hoe hoger de “toonhoogte” en hoe 

groter de golflengte, hoe lager de “toonhoogte”. 

Een gezond iemand kan frequenties waarnemen van ongeveer tussen 20 en 20.000 Hz. Dit bereik is 

afhankelijk naar gelang de leeftijd van het individu. Buiten dit bereik worden de golven niet gehoord 

door het menselijk oor. Men spreekt ook van infrasoon en ultrasoon geluid. Dit betekent dus niet dat 

bij 0 decibel ook geen geluidsgolven zijn. 
3
 

 

 

                                                           
1
 http://home.scarlet.be/~ababab/geluid.pdf 

2
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid) 

3
 http://www.lapperre.be/Horen-en-verstaan-De-frequentie.html 

http://home.scarlet.be/~ababab/geluid.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid)
http://www.lapperre.be/Horen-en-verstaan-De-frequentie.html
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1.1.4 Graham Bell 

4 

Alexander Graham Bell, van Schotste oorsprong was al lang aangetrokken door de muziek dat rondom 

hem gespeeld werd. Hij volgde de voetsporen van zijn vader en waarschijnlijk beïnvloed door de 

doofheid van zijn moeder. Na zijn studies van geluid aan de University College in London, verhuisde 

hij naar Canada, daarna naar de Verenigde Staten. Een paar jaren later richtte hij een school op voor 

slechthorenden in het jaar 1872. Daar waar hij zijn werk begon en beëindigde met het ontstaan van de 

telefoon. Stilletjes aan ontstond de telefoonmaatschappij Bell.
5
 

 

1.2 Onderzoeken 

Hoe gaan we te werk? 

We onderzoeken op de volgende bladzijden enkele factoren die een invloed zouden kunnen oefenen 

op geluid dat zich in een geïsoleerde ruimte bevindt. Niet alle factoren zullen besproken worden. 

Enkel een aantal “evidente” factoren zal besproken worden. 

 

In de eerste instantie stellen we een hypothese of een één of ander factor dit geluid kan beïnvloeden. 

Vervolgens gaan we het vorige na gaan met een proef waarbij we een aantal metingen nemen. De 

metingen worden onderling vergeleken en daaruit proberen we te verklaren. Ten slotte trekken we een 

besluit. 

 

Elke proef gebeurt bij kamertemperatuur. We gebruiken steeds een zelfde geluid aan 500 Hz dat via 

software geproduceerd wordt als een sinusfunctie. Uitgezonderd bij de proeven waar deze zelfde 

factoren onderzocht worden. 

 

Voor elk van de onderstaande experimenten gebruiken we isolatiematerialen die qua afmetingen 

ongeveer overeenkomen met een dikte van 0,05m, een lengte van 0,26m en ten slotte een breedte van 

0,08m. 

 

 

De volgende materialen dienen als isolatie: 

*Tp 416 glaswol 

*Styrodur Eurothane Bi-3 

*Geëxpandeerd polystyreen 

*Rockstud 204 steenwol 

 

                                                           
4
 Citaat van Alexander Graham Bell 

5
 http://www.evene.fr/celebre/biographie/alexander-graham-bell-2468.php 

“When one door closes another one opens; but we so often look so long and so 
regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us “ 4 
 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/alexander-graham-bell-2468.php
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Alle isolatiematerialen zijn bedekt met een papierfolie dat als bescherming dient tegen jeukreactie en 

dergelijke. 

 

 

Piepschuim is onze isolatiemateriaal voor alle proeven. Bij de eerste proef komen de andere materialen 

wel tevoorschijn maar verderop komen deze niet meer voor. 

 

Voor de onderstaande experimenten gaan we steeds met een decibelmeter werken die een precisie 

heeft van exact 0,1dB. Daarnaast gebruiken we ook een meetlat en een thermometer die respectievelijk 

een nauwkeurigheid hebben van 0,001m en 0,1°C. 

Alle berekeningen in de tabellen worden weergegeven in decibel. Doordat het steeds om dezelfde 

eenheid gaat, gaan we deze achter wegen leggen. 

We gaan steeds te werk met dezelfde methode. We gebruiken een kartonnendoos waarbij we een 

scheiding creëren zodat er twee compartimenten ontstaan. Het ene compartiment bevat de luidspreker 

en de andere een isolatiemateriaal. Aan de buitenzijde plaatsen we onze decibelmeter. 
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Hoofdstuk 2: De aard van het isolatiemateriaal 

 

2.1 Hypothese 

De aard van het isolatiemateriaal beïnvloedt geluid dat doorheen gaat. 

2.2 Benodigdheden 

Voor deze proef gaan we gebruik maken van een decibelmeter. Verder hebben we uiteraard 

verschillende isolatiematerialen nodig. 

2.3 Metingen en berekeningen 

 Lucht Tp 416 Stynodur 

Eurothane 

Bi-3 

Rockstud  

204 

(steenwol) 

Isomo 

      

 93.1 85,6 86,8 80,3 86,5 

 95.0 85,7 86,7 80,4 87,3 

 94,4 86,1 86,7 80,3 87,1 

 94,3 85,5 86,8 81,1 87,5 

 94,3 85,7 86,6 80,2 86,2 

 

Gemiddelde 94.2 85.7 86.7 80.5 87.0 

Vermindering 0,0 8.5 7.5 13.7 7.2 

Daarmee kunnen we besluiten dat Rockstud 204 de geluidsgolven het best absorbeert in vergelijking 

met de andere. Op de tweede positie plaatsen we Tp 416. Isomo en Styrodur zijn daarentegen niet de 

beste isolatiematerialen.   

2.4 Verklaring 

Afhankelijk van de interne structuur van het isolatiemateriaal absorbeert het ene meer dan de andere. 

2.5 Besluit 

De aard van het isolatiemateriaal beïnvloedt geluid dat doorheen datzelfde isolatie gaat. 
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Hoofdstuk 3: Afstand 

 

3.1 Hypothese 

De afstand tussen de decibelmeter en de geluidsbron beïnvloedt de geluidsterkte 

3.2 Benodigdheden 

We gebruiken dezelfde benodigdheden zoals de voorgaande proef met daarbij een meetlat om de 

afstanden te bepalen. 

3.3 Metingen en berekeningen 

 Tp 416 Stynodur 

Eurothane 

Bi-3 

Rockstud  

204 

(steenwol) 

Isomo 

Gemiddelde 0cm 85,7 86,7 80,5 87,0 

Afstand 10cm 82,2 84,4 74,9 85,6 

 82,3 84,3 75,0 84,2 

 82,4 84,4 75,2 84,3 

 82,3 84,4 74,8 84,3 

 82,2 84,4 74,7 85,1 

 

Gemiddelde 10cm 82,3 84,4 74,9 84,7 

Afstand 20cm 75,6 81,6 72,9 82,4 

 75,7 81,7 73,0 82,9 

 75,7 81,6 72,8 82,6 

 75,4 81,7 72,9 82,4 

 75,6 81,7 73,1 82,3 

Gemiddelde 20cm 75,6 81,7 73,0 82,5 

 

Het is duidelijk uit de metingen dat hoe groter de afstand, hoe kleiner de decibelwaarde wordt. De 

gemiddelde decibelwaarde van Tp 416 op een afstand van 20cm is 6,7 dB kleiner dan op een afstand 

van 10cm. 

3.4 Verklaring 

Lucht dat tussen de decibelmeter ligt en de geluidsbron is zelf een isolator. Als we deze afstand 

vergroten wordt de isolator tussenin ook groter. 

In de praktijk gebruikt men spouwmuren met een luchtspouw. Buiten het isolerend effect zijn er nog 

andere functies maar wordt hier niet verder verwerkt. 

3.5 Besluit 

De afstand tussen de decibelmeter en de geluidsbron beïnvloedt de geluidsterkte 
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Hoofdstuk 4: De dikte van het isolatiemateriaal 
 

4.1 Hypothese 

De dikte van het isolatiemateriaal beïnvloedt de geluidsterkte dat doorheen dit materiaal gaat. 

4.2 Benodigdheden 

Hier alweer gebruiken we dezelfde meettoestellen. Een meetlint is hier niet per se nodig. 

4.3 Metingen en berekeningen 

 Isomo 

(1 stuk= 5cm breedte) 

Isomo 

(2 stukken = 10 cm 

breedte) 

 86,5 83,1 

 87,3 83,5 

 87,1 83,7 

 87,5 83,4 

 86,2 

 

83,3 

 

Gemiddelde 87.0 83,4 

 

2 Stukken Isomo tegen elkaar levert een beter resultaat op dan slechts 1 stuk. De gemiddelde 

decibelwaarde van één stuk isomo bedraagt 87,0 dB en 2 stukken tegen elkaar geeft ons 83,4 dB. 

Anders gezegd een vermindering van 3,6 dB. 

4.4 Verklaring 

Hoe groter de dikte van het isolatiemateriaal, hoe moeilijker de geluidsgolven er doorheen penetreren 

en kan er dus meer geabsorbeerd worden bij een grotere dikte. 

4.5 Besluit 

De dikte van het isolatiemateriaal beïnvloedt de geluidsterkte dat doorheen dit materiaal gaat. 
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Hoofdstuk 5: Frequentie van de geluidsgolven 
 

5.1 Hypothese 

De frequentie van de geluidsgolven beïnvloedt de geluidsterkte van deze golven. 

5.2 Benodigdheden 

Voor de proef “Frequentie van de geluidsgolven” gaan we plus minus dezelfde materiaal benutten. 

5.3 Metingen en berekeningen 

 100Hz 300Hz 500Hz 700Hz 1000Hz 2000Hz 

 47,0 79,6 86,5 78,0 75,6 60,5 

 46,3 79,9 87,3 77,4 75,1 58,5 

 46,4 79,7 87,1 77,8 74,5 59,3 

 46,3 79,5 87,5 78,3 77,7 62,1 

 47,0 79,6 86,2 

 

78,2 78,7 

 

61,3 

Gemiddelde 46,6 79,7 87.0 78,0 76,3 60,3 

 

Aan een frequentie van 500Hz resulteert het met de hoogste decibelwaarde. Als we ons verwijderen 

van 500 Hz wordt de decibelwaarde naarmate kleiner. Toch geeft een geluidsgolf van 2000Hz de 

indruk dat het een waarde van 100 dB of meer kan bereiken. 

5.4 Verklaring 

De mens is blijkbaar gevoelig voor bepaalde hoge frequenties maar in feite is de geluidsterkte redelijk 

laag.(*) 

5.5 Besluit 

De frequentie van de geluidsgolven beïnvloedt de geluidsterkte van deze golven 
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Hoofdstuk 6: Volume 
 

6.1 Hypothese 

Het volumeniveau van de geluidsbron beïnvloedt geluidsterkte 

6.2 Benodigdheden 

We zullen voor dit experiment een decibelmeter alweer gebruiken. 

6.3 Metingen en berekeningen 

 Volumeniveau 2 Volumeniveau 3 Volumeniveau 4 

 86,5 92,0 95,0 

 87,3 92,4 95,1 

 87,1 93,0 94,8 

 87,5 92,6 95,3 

 86,2 

 

92,4 

 

95,1 

Gemiddelde 87.0 92,5 95,1 

 

Bij stijgend volumeniveau stijgt de decibelwaarde mee. Tussen 2
de

 en het 3
de

 volumeniveau stijgt het 

gemiddeld gezien met 5,5 dB-waarde en van de 3
de

 naar de 4
de

 heb je slechts een stijging van 2,6 dB. 

6.4 Verklaring 

Het volume is in feite ook de geluidsterkte. 

6.5 Besluit 

Het volumeniveau van de geluidsbron beïnvloedt geluidsterkte 
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Hoofdstuk 7: Temperatuur 
 

7.1 Hypothese 

De temperatuuromgeving beïnvloedt de geluidsterkte 

7.2 Benodigdheden 

Voor dit laatste experiment gaan we naast deze zelfde materialen ook een thermometer gebruiken. 

7.3 Metingen en berekeningen 

 14°C 22°C 

 85,2 85,7 

 85,1 86,3 

 85,0 86,5 

 85,1 86,5 

 85,2 

 

86,4 

 

Gemiddelde 85,1 86,3 

 

Een lichte stijging is op te merken op de bovenstaande metingen. Het gaat om een stijging van 1,2 dB 

bij een verandering van 8°C. 

7.4 Verklaring 

De geluidsgolven verplaatsen zich aan een snelheid van 343 m/s bij 20°C. Aangezien temperatuur een 

maat is voor de kinetische energie, kunnen we besluiten dat bij hogere temperatuur de geluidsgolven 

ook sneller zullen bewegen. Wanneer deze geluidsgolven aan een hogere snelheid verplaatsen bepalen 

ze ook de geluidsterkte. 

7.5 Besluit 

De temperatuuromgeving beïnvloedt de geluidsterkte 
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Hoofdstuk 8: Welke factoren kunnen een invloed oefenen op geluid dat zich 

in een geïsoleerde ruimte bevindt? 
 

 

 

Na de verschillende onderzoeken kunnen we op onze onderzoeksvraag beantwoorden. Welke factoren 

kunnen een invloed oefenen op geluid dat zich in een geïsoleerde ruimte bevindt? Enkele van deze 

factoren die wij nog niet zolang geleden hebben onderzocht zijn: Aard van het isolatiemateriaal, de 

afstand, de dikte van het isolatiemateriaal, de frequentie van de geluidsgolven, het volumeniveau en 

temperatuur. Een andere potentiële factor zou de druk kunnen zijn, maar dit zal een ander werk zijn. 

  

Factoren 

Aard van het 
isolatiemateriaal 

Afstand 

Dikte van het 
isolatiemateriaal 

Frequentie van de 
geluidsgolven 

Volume 

Temperatuur 

Andere ... 
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