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Tien gekke geluidsillusies
Een loopje met je oren
13 december 2011 | Frederik Meuris

Dat je hersenen je ogen beet kunnen nemen is algemeen
bekend. Denk maar aan al die optische illusies. Maar wist je
dat er ook geluidsillusies bestaan?
1. Virtuele knipbeurt - kapper
Een bezoek aan een virtueel kapsalon, waarbij je haar
geknipt wordt, een plastic zak over je hoofd geschoven
wordt en je wat uitleg over het fenomeen krijgt door de
kapper in kwestie. Deze moet je met een hoofdtelefoon
beluisteren. Zet je alvast schrap voor een paar koude
rillingen, bijvoorbeeld wanneer de kapper een plastic zak over
je hoofd trekt. Wie mooi wil zijn, moet afzien.

LAATSTE HELP »
2. Toonladderillusie - toonladder
Een illusie uit de stal van Diana Deutsch, een Amerikaanse psychologieprofessor
gespecialiseerd in muzikale illusies. In de schaalillusie hoor je twee toonladders
omhoog en omlaag gaan. Hoewel de noten wat willekeurig over het linker- en het
rechterkanaal verspreid zitten, lijkt het alsof elk oor een toonladder te horen krijgt.
Beluister hem maar eens met een hoofdtelefoon en luister daarna eens met één
oortje.
3. Shephard's paradox - shepard
Deze kan ik zelf nog altijd niet geloven. Twaalf seconden lang hoor je twee noten die
steeds hoger lijken te gaan. Speel je het bestand opnieuw af, dan lijkt de opmars
gewoon verder te gaan. Zet je deze mp3 op repeat, dan weet je na een tijdje niet
meer waar het fragment begint of eindigt.
4. Falling bells - bells
Nog eentje waarbij je brein beslist wat je hoort. Je luistert naar een paar bellen die
in het ijle lijken te vallen, waardoor ze een steeds lager wordende toon lijken uit te
stoten. In werkelijkheid wordt de toon net hoger.
5. Luciferdoos - luciferdoosje
Een iets minder spectaculaire versie van het virtuele kapsalon. Iemand schudt met
een doosje lucifers rond je hoofd en steekt zo nu en dan een lucifer aan. Vooral
griezelig als je jezelf kan wijsmaken dat je vastgebonden zit op een stoel en te
maken hebt met een psychopaat die elk moment je oor in brand zal steken.
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6. Tritoneparadox - tritone
Deze beluister je in een groep. Je hoort vier keer twee tonen na elkaar, maar wat
hoor je precies bij elk voorbeeld? Laag-hoog of hoog-laag?

Navigeer
1 2 volgende pagina »

Lees nog meer over

Reacties

PARTNER INFO »
14/12

Selligent vindt strategische
hostingpartner in Combell

13/12

Ondernemingen overwinnen mobiele

13/12

Lees verder op ZDNet »

Uw bureaublad in de wolken.

30/11

TRAXION zet nieuwe sloten op de Cloud

29/11

De gecombineerde kracht van JD
Edwards en Salesforcecom

28/10

Uniforme ERP-oplossing stroomlijnt
bedrijfsvoering

29/09

Philip De Mol wordt trainingspartner van
Differentiation Selling

29/09

Publiceer uw Business Case hier

29/09

Content Marketing via Minoc Business
Press

24/09

Performance problemen met Magento

Haal meer uit je luidsprekers

Vijf keer beter geluid met
Spotify Premium

Hoorapparaat stuurt geluid via
tanden

Elektrode zet gedachten om in
geluid

uitdagingen

08/12

PARTNER EVENTS »

NOG MEER OP ZDNET »

20/12

Seminar Cloud Computing & Security

25/04

Vlerick Business Process Management
workshop

04/06

Vlerick Business Intelligence workshop

Orwells 1984 was geen handleiding
Veel mensen schrikken zich een hoedje
als ze hun eigen huis zien op Street View. Maar zouden
we niet beter stilstaan bij alle privacy-inbreuken die
eigenlijk veel erger zijn?
Blog : De
Redactie

LEES MEER »

POPULAIRE TAGS OP ZDNET »
1.

mobiel

6.

business

2.

software

7.

hardware

3.

internet

8.

android

4.

google

9.

beveiliging

5.

apple

10.

telecom

IN DE KIJKER »

» Enge robot rolt op of kruipt weg
Van bal naar robotinsect en weer terug: de Morphex-robot doet het
vloeiend. Interessant, maar toch een beetje eng.
news
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» ZDNet is computersite van het jaar
news
Op de jaarlijkse uitreiking van Site van het Jaar van het magazine
Clickx is ZDNet als eerste geëindigd in de categorie Computers en Games. Facebook
is verkozen tot allerbeste site over alle categorieën.
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» Hoe een Digicorder aan zijn tweede leven komt
news
Om gebruikte Digiboxen, Digicorders en modems een tweede leven te
geven, werkt Telenet samen met de beschutte werkplaats BW Imsir. We volgen een
toestel doorheen de werkplaats.
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Diegem Zaventem Brussel
Navidad en Wong Online www.wong.com.pe
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Los Regalos a Tu Casa
All Sonic Computer Game www.DealTime.com
Bargain Prices. Smart Deals. Save on All Sonic
Computer Game!
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Review: L.A. Noire - The Complete Edition
Heel zelden komt er game langs dat niet
op veilig speelt en iets nieuws probeert. L.A. Noire was
zo'n game en verraste de voorbije lente vriend en vijand
op de PS3 en Xbox 360. Nu kan eindelijk de pc-gamer
ook aan slag.
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CLICKX MAGAZINE
Deze Clickx bereidt je
voor op de
feestdagen. We
stuurden onze
redactrice op
koopjesjacht en geven
je tips om op
zorgeloze en
stressvrije manier al je cadeautjes te
bestellen. Verder testen we de
iPhone 4S, zoeken we de beste
camera voor jou en vertelt onze
expert je hoe je je kinderen online
beschermt tegen pedofielen.
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