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TENTAMENOPGAVE ‘VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAAG’ (B) E/W 

2019 

 

Uw cliënt, een fabrikant van professionele stofzuigers en elektrisch 

houtbewerkingsgereedschap, heeft een Nederlandse octrooiaanvrage ingediend. De 5 

indieningsdatum van deze octrooiaanvrage is 10 juli 2018. Het prioriteitsjaar is 

verlopen. Van deze octrooiaanvrage is inmiddels het nieuwheidsrapport verschenen.  

Het nieuwheidsrapport noemt de volgende documenten: 

 

D1 – US-A-5 120 983 10 

D2 – Festoolbrochure 

D3 – tijdschriftartikel in ‘Weekblad voor de Nederlandse bananenteelt’ 

  

Uw cliënt vraagt om advies hoe verder te gaan met deze octrooiaanvrage, en in het 

bijzonder welke conclusies handhaafbaar zijn nu het nieuwheidsrapport is 15 

verschenen. Inmiddels is het product op de markt en het blijkt dat in het bijzonder de 

variant, waarbij de stroomsensor in het elektrische gereedschap is opgenomen, 

succesvol is. Voorts hebben andere fabrikanten van elektrisch gereedschap 

interesse getoond in een licentie voor het op de markt brengen van dergelijk, van een 

stroomsensor voorzien gereedschap.  20 
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OCTROOIAANVRAAG 

 

Stofzuiger 

 5 

De uitvinding heeft betrekking op een stofzuiger, omvattende een huis, een in het 

huis geplaatste elektromotor, een door de elektromotor aandrijfbare, in het huis 

geplaatste luchtpomp, een met de aanzuigaansluiting van de luchtpomp verbonden, 

in het huis geplaatst stofreservoir, een naar het reservoir leidende aanzuigslang, een 

met de elektromotor verbonden, in het huis geplaatst schakelelement voor het in- en 10 

uitschakelen van de elektromotor, en een met het schakelelement verbonden snoer. 

 

Bij gebruik van elektrisch gereedschap, zoals zaagmachines, schaafmachines, 

freesmachines en schuurmachines kunnen stof, zaagsel en spanen worden 

geproduceerd. Het door dergelijke machines geproduceerde stof is nadelig voor de 15 

gezondheid van de gebruiker van de machines en het leidt tot vervuiling van het 

werkstuk, van de machine en van de werkruimte. 

 

Het is bekend om tijdens het gebruik van dergelijke machines het ontstane stof en de 

ontstane spanen weg te zuigen door middel van een stofzuiger van het in de aanhef 20 

beschreven type. Een dergelijke stofzuiger is algemeen bekend.  

 

Met een dergelijke inrichting is het goed mogelijk het tijdens de bewerking ontstane 

stof en spanen te verwijderen van de plaats waar de bewerking wordt uitgevoerd en 

waar de spanen ontstaan. Hiertoe moet het vrije einde van de aanzuigslang, al dan 25 

niet voorzien van een mondstuk, in de nabijheid van de plaats van de bewerking 

worden geplaatst. 

 

Voordat de gebruiker begint met het uitvoeren van de stof en spanen opwekkende 

bewerking, dient hij de stofzuiger in te schakelen en na het beëindigen van deze 30 

bewerking moet hij de stofzuiger weer uitschakelen. Dit in- en uitschakelen is lastig, 

daar de gebruiker zijn aandacht heeft bij het instellen en hanteren van de machine, 

en hij veelal vergeet de stofzuiger in te schakelen. Ook is de stofzuiger in het 

algemeen wel op afstand van het elektrisch gereedschap geplaatst, zodat de 
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gebruiker ver naar de stofzuiger moet reiken of er naar toe moet lopen voor het in- of 

uitschakelen. 

 

De onderhavige uitvinding poogt deze nadelen te vermijden. 

 5 

Hiertoe verschaft de uitvinding een stofzuiger van de bovengenoemde soort, waarbij 

het schakelelement is gekoppeld met een sensor die is ingericht voor het detecteren 

van het ingeschakeld zijn van een elektrisch gereedschap en voor het slechts dan 

afgeven van een schakelsignaal aan het schakelelement, en waarbij het 

schakelelement is ingericht voor het slechts dan inschakelen van de elektromotor 10 

wanneer het elektrisch gereedschap is ingeschakeld. Hierdoor vervalt de noodzaak 

tot het handmatig in- en uitschakelen van de stofzuiger, zodat het gemak voor de 

gebruiker wordt vergroot. 

 

Volgens een eerste uitvoeringsvorm omvat de sensor een stroomdetector die is 15 

ingericht voor het detecteren van de motorstroom van het elektrisch gereedschap. Bij 

het inschakelen van het elektrische gereedschap, zoals een zaagmachine, zal er een 

stroom door de motor van de zaagmachine gaan lopen. Deze stroom wordt 

gedetecteerd door de stroomdetector, die vervolgens de motor van de stofzuiger 

inschakelt, zodat de tijdens het zagen vrijgekomen spanen, door de aanzuigslang 20 

van de stofzuiger worden opgezogen en in het reservoir van de stofzuiger worden 

verzameld. Wanneer de gebruiker de zaagmachine uitschakelt, stopt de 

motorstroom, hetgeen wordt gedetecteerd door de stroomdetector, die daarop de 

stofzuigerstroom uitschakelt.  

 25 

Een constructief eenvoudige uitvoeringsvorm verschaft de maatregel dat de 

stroomdetector in het huis van de stofzuiger is opgenomen en enerzijds met het 

snoer is verbonden en anderzijds met een in het huis geplaatste contactdoos is 

verbonden. 

Bij deze uitvoeringsvorm zijn geen uitwendige componenten of een verbinding tussen 30 

de stofzuiger en deze componenten vereist. Deze uitvoeringsvorm is echter wel 

beperkt tot toepassing bij door het net gevoede elektrische gereedschappen, daar 

alleen daarbij het mogelijk is de motorstroom buiten het gereedschap te detecteren.   

 



4 
 

 
 

Het is echter eveneens mogelijk dat de stroomdetector buiten het huis van de 

stofzuiger is geplaatst en dat het schakelelement is ingericht voor het ontvangen van 

een schakelsignaal dat aangeeft of het elektrisch gereedschap is ingeschakeld. Deze 

uitvoeringsvorm is in het bijzonder geschikt voor door een accu gevoede 

gereedschappen, waarbij de stroom niet door de zuiginrichting zelf kan vloeien. 5 

 

Voor dergelijke, door een accu gevoede elektrische gereedschappen, verschaft de 

uitvinding een samenstel van een stofzuiger volgens de uitvinding en een elektrische 

gereedschap, waarbij het elektrische gereedschap een gereedschapshuis en een 

accu omvat, waarbij de accu losneembaar koppelbaar is met het gereedschapshuis 10 

en is geconfigureerd voor elektrische voeding van het elektrische gereedschap, 

waarbij de stroomdetector in het gereedschapshuis is geplaatst en de stroomdetector 

is geschakeld voor het meten van de accustroom. Deze uitvoeringsvorm detecteert 

de stroom ter plaatse van het gereedschap.  

 15 

Opgemerkt zij dat de uitvinding derhalve niet alleen betrekking heeft op een 

stofzuiger maar tevens op een door een voor voeding door een accu ingericht 

elektrisch gereedschap voor het uitvoeren van een stof en/of spanen producerende 

bewerking. Het elektrische gereedschap is voorzien van een gereedschapshuis 

waarmee een accu losmaakbaar koppelbaar is. In een gereedschapshuis is een 20 

stroomdetector opgenomen voor het detecteren van een motorstroom van een tot het 

gereedschap behorende elektromotor. De stroomdetector is ingericht voor koppeling 

met een schakelelement van een stofzuiger en voor het geven van een 

inschakelsignaal wanneer de elektromotor is ingeschakeld. Daartoe kan de 

stroomdetector van het gereedschap zijn ingericht voor het draadloos afgeven van 25 

het inschakelsignaal.  

 

Het is echter ook mogelijk dat de stroomdetector in een voor voeding van elektrisch 

gereedschap ingerichte accu is geplaatst, waarbij de stroomdetector is geschakeld 

voor het meten van de accustroom en de stroomdetector is ingericht voor het geven 30 

van een inschakelsignaal aan het schakelelement. Deze uitvoeringsvorm voorkomt 

het aanschaffen van een specifiek elektrisch gereedschap, zoals bij de vorige 

uitvoeringsvorm, maar vereist wel een accu die voorzien is van een sensor. Het 

voordeel van het opnemen van de sensor in het gereedschapshuis ten opzichte van 
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het verbinden van de sensor met de accu is dat de accu’s relatief goedkoop kunnen 

blijven. Dat is gunstig omdat accu’s regelmatig vervangen moeten worden terwijl 

bijvoorbeeld stroomdetectoren nauwelijks aan slijtage onderhevig zijn. 

  

Elektrisch gereedschap maakt geluid. Het is mogelijk hiervan gebruik te maken voor 5 

het detecteren van het ingeschakeld zijn van het gereedschap. Hiertoe omvat de 

sensor bij voorkeur een microfoon voor het detecteren van geluid en het omzetten 

van het geluid in een geluidsignaal en dat de sensor een analyseschakeling omvat 

die is ingericht voor het analyseren van het geluidsignaal en het slechts bij het 

herkennen van het door het elektrisch gereedschap opgewekte geluid afgeven van 10 

een inschakelsignaal aan het schakelelement.  Deze sensor kan zijn geïntegreerd in 

de stofzuiger. Echter wanneer de geluidssensor is gemonteerd op het gereedschap, 

is een betrouwbaarder detectie van het in- en uitschakelen van het gereedschap 

gegarandeerd. 

 15 

Vervolgens zal de uitvinding worden toegelicht aan de hand van de bijgaande 

tekeningen, waarin tonen: 

Figuur 1:  een schema van een stofzuiger volgens een eerste uitvoeringsvorm en 

een door het net gevoed elektrisch gereedschap; 

Figuur 2: een schema van een stofzuiger volgens een tweede uitvoeringsvorm en 20 

een door een accu gevoed elektrisch gereedschap;  

Figuur 3: een schema van een door een accu gevoed elektrisch gereedschap dat 

is voorzien van een accu volgens een derde uitvoeringsvorm; en 

Figuur 4: een schema van een door een accu gevoed elektrisch gereedschap dat 

is voorzien van een detectie-eenheid volgens een vierde uitvoeringsvorm. 25 

 

In figuur 1 is een stofzuiger 1 getoond in de vorm van een blokschema. De stofzuiger 

1 omvat een huis 2, waarin een stofreservoir 3 is geplaatst, waarop een 

aanzuigslang 4 aansluit. Voorts is in het huis 2 een luchtpomp 5 geplaatst, waarvan 

de aanzuigaansluiting met het stofreservoir 3 is verbonden en de 30 

uitstroomaansluiting via een rooster 6 met de omgeving is verbonden. De 

aanzuigslang 4 is bij voorkeur losmaakbaar met het huis 2 verbonden. Tevens is het 

stofreservoir 3 voorzien van niet weergegeven filtermiddelen, zoals een stofzak.     
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Een in het huis 2 geplaatste elektromotor 7 is ingericht voor het aandrijven van de 

luchtpomp 5. De elektromotor 7 is door middel van een schakelaar 8 verbonden met 

een netsnoer 9, dat aan zijn vrije einde is voorzien van een stekker 10. Voorts is in 

het huis 2 een stroomsensor 11 geplaatst, die is ingericht voor het bedienen van de 

schakelaar 8. De stroomsensor 11 is geschakeld tussen het netsnoer 9 en een 5 

contactdoos 12 die in het huis 2 is geplaatst. 

 

Deze stofzuiger 1 is ingericht om te worden gekoppeld met een door het net gevoed 

elektrisch gereedschap, zoals een schuurmachine, een bovenfrees of een zaag.   

In figuur 1 is een dergelijk gereedschap 20 weergeven. Het gereedschap 20 is 10 

voorzien van een elektromotor 21 voor een aandrijven van het gereedschap, waarbij 

deze elektromotor 21 door middel van een met de hand bedienbare schakelaar 22 

met een netsnoer 23 is verbonden. Het netsnoer 23 is aan zijn vrije einde voorzien 

van een stekker 24. Het gereedschap 20 is bij voorkeur voorzien van een aansluiting 

25 voor de aanzuigslang 4. Hiermede kunnen de door het gereedschap gemaakte 15 

spanen direct bij de plaats waar zij worden gevormd worden weggezogen. Het is 

echter ook mogelijk het vrije einde van de aanzuigslang 4 door middel van 

bijvoorbeeld een lijmklem in de omgeving van de plaats waar de spanen worden 

gevormd te bevestigen. Dergelijke gereedschappen 20 zijn bekend.  

 20 

De tot nu toe beschreven combinatie van een stofzuiger 1 volgens de uitvinding en 

een elektrisch gereedschap 20 werkt als volgt. De stekker 24 van het elektrisch 

gereedschap 20 wordt in de contactdoos 12 van de stofzuiger 1 geplaatst. Het vrije 

einde van de aanzuigslang 4 wordt met de aansluiting 25 van het elektrisch 

gereedschap 20 verbonden. Dan kan het elektrisch gereedschap 20 worden 25 

ingeschakeld met de schakelaar 22 en kan met het elektrisch gereedschap worden 

gewerkt. Door het sluiten van de schakelaar 22 zal stroom lopen door de 

elektromotor 21, welke stroom eveneens door de sensor 11 heen vloeit. Hierdoor zal 

de sensor 11 de schakelaar 8 sluiten waardoor de elektromotor 7 wordt 

ingeschakeld, de luchtpomp 6 zal gaan werken en de bij het werken met het 30 

gereedschap 20 gevormde spanen worden weggezogen en worden in het reservoir 3 

verzameld. Wanneer de bewerking is voltooid, schakelt de gebruiker de schakelaar 

22 uit. De door de elektromotor 21 van het elektrische gereedschap 20 en door de 

sensor 11 heen vloeiende stroom zal stoppen. Als gevolg hiervan stopt 
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vanzelfsprekend de elektromotor 21 en neemt de sensor 11 geen stroom meer waar. 

Als gevolg van dat laatste wordt de schakelaar 8 van de stofzuiger 1 geopend, 

waardoor de elektromotor 7 eveneens stopt.  

 

De hierboven beschreven stofzuiger 1 is geschikt voor besturing door een door het 5 

net gevoed elektrisch gereedschap 20. De laatste tijd neemt de populariteit van door 

accu’s gevoed elektrisch gereedschap toe. Hiermede wordt het veelal bij 

nauwkeurige bewerkingen hinderlijke snoer vermeden, terwijl het mogelijk is het 

gereedschap te gebruiken op plaatsen waar geen netspanning beschikbaar is. 

Hiertoe toont figuur 2 een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding, die geschikt is 10 

voor besturing door een door een accu gevoed elektrisch gereedschap 40. Bij de 

beschrijving van deze uitvoeringsvorm worden dezelfde referentienummers gebruikt 

als in figuur 1 voor aanduiding van dezelfde onderdelen.      

 

De in figuur 2 weergegeven stofzuiger 1 omvat in plaats van een sensor 11, een 15 

ontvanger 31, die is ingericht voor het besturen van de schakelaar 8. De ontvanger 

31 is ingericht voor ontvangst van een draadloos signaal, zoals een Bluetooth®-

signaal.  Voorts is het elektrische gereedschap 40 voorzien van een 

gereedschapshuis 40’ en een accu 42. In het gereedschapshuis 40’ is een 

elektromotor 41 opgenomen die is gedimensioneerd voor voeding door de accu 42. 20 

De accu 42 is losmaakbaar verbindbaar met het gereedschapshuis 40’ en is door 

middel van een stekkerverbinding 43 met een in het gereedschapshuis 40’ 

geplaatste stroomsensor 44 is verbonden. De stroomsensor 44 is door een met de 

hand bedienbare schakelaar 45 verbonden met de elektromotor 41. Voorts is de 

stroomsensor 44 verbonden met een zender 46 voor het afgeven van een draadloos 25 

signaal dat door de ontvanger 31 van de stofzuiger 1 kan worden ontvangen. 

 

De werking van de hierboven beschreven combinatie van een stofzuiger volgens de 

tweede uitvoeringsvorm en een door een accu gevoed elektrisch gereedschap 40 

werkt als volgt. Bij het inschakelen de schakelaar 45 door de gebruiker, zal stroom 30 

gaan vloeien van de accu 42 naar de motor 41 via de stekkerverbinding 43, de 

sensor 44 en de schakelaar 45. Omdat de sensor 44 de stroom waarneemt, geeft 

deze een desbetreffend signaal af aan de zender 46, die het signaal in draadloze 

vorm doorgeeft aan de ontvanger 31 in de stofzuiger 1. Deze ontvanger bedient de 
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schakelaar 8, waardoor de stofzuiger wordt ingeschakeld. Bij het uitschakelen van de 

schakelaar 45 wordt de stroom in het gereedschap 40 onderbroken, waardoor de 

motor 41 stopt. De sensor 44 neemt het stoppen van de stroom waar en geeft een 

desbetreffend signaal door aan de zender 46, die dit signaal in draadloze vorm 

doorgeeft aan de ontvanger 31, die de stofzuiger 1 uitschakelt.             5 

 

In de bovenstaande uitvoeringsvorm is de stroomsensor 44 opgenomen in het 

gereedschapshuis 40’. Het is echter eveneens mogelijk deze stroomsensor 44 op te 

nemen in de accu 42.  Dit heeft het voordeel dat bij aanschaf van een stofzuiger 

volgens deze uitvoeringsvorm, het niet noodzakelijk is een nieuw gereedschap aan 10 

te schaffen, maar slechts een of meer nieuwe accu’s 42, waardoor de investering 

veel lager is.  Een dergelijk elektrisch gereedschap 40 is getoond in figuur 3. De 

eigenlijke accu 42 is tezamen met de stroomsensor 44 en de zender 46 opgenomen 

in een accuhuis. Dit accuhuis is door middel van de stekkerverbinding 43 verbonden 

met het gereedschapshuis 40’ van het elektrisch gereedschap 40, waarin de 15 

stroomsensor 44 en de zender 46 ontbreken, maar waarin de schakelaar 45 en de 

elektromotor 41 wel aanwezig zijn. De werking van deze uitvoeringsvorm komt 

overeen met die van de voorgaand besproken uitvoeringsvorm. 

 

Het is eveneens mogelijk gebruik te maken van een microfoon of van een trilsensor 20 

voor het detecteren van het ingeschakeld zijn van het elektrisch gereedschap. Een 

dergelijke uitvoeringsvorm is weergegeven in figuur 4. Deze figuur toont een door 

een accu gevoed elektrisch gereedschap 40, dat op zich niet is aangepast voor 

toepassing bij de uitvinding, maar waarop een eenheid 50 is geplaatst, die is 

voorzien van een trilsensor 51 en een zender 52. Bij het inschakelen van het 25 

elektrische gereedschap 40 zal dit als gevolg van de beweging van de hierin 

aanwezige bewegende delen gaan trillen, hetgeen wordt waargenomen door de 

trilsensor 51. Deze geeft via de zender 52 een signaal af aan de ontvanger 31, die de 

stofzuiger inschakelt. Uiteraard dient de eenheid 50 stevig op het gereedschap 40 te 

worden geplaatst, waarvoor gebruik gemaakt kan worden van een magneet of van 30 

een zelfklevende laag. Ook is de eenheid 50 bij voorkeur voorzien van een accu voor 

het voeden van de trilsensor 51 en de zender 52. Ook deze uitvoeringsvorm heeft 

het voordeel dat deze gemakkelijk kan worden toegepast bij bestaand door een accu 

42 gevoed elektrisch gereedschap 40. In plaats van een motorstroomsensor omvat 
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de sensor een microfoon 51 voor het detecteren van geluid en het omzetten van het 

geluid in een geluidsignaal. Bovendien omvat de sensor een analyseschakeling die is 

ingericht voor het analyseren van het geluidsignaal en het slechts bij het herkennen 

van het door het elektrisch gereedschap 40 opgewekte geluid afgeven van een 

inschakelsignaal aan het schakelelement. De uitvinding betreft vanzelfsprekend ook 5 

het elektrisch gereedschap 40 als zodanig voorzien van een trilsensor, bijvoorbeeld 

een microfoon 51, en van een zender 52 voor het afgeven van een signaal in 

afhankelijkheid van de aard van de door de trilsensor waargenomen trilling.
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Conclusies 

 

1. Stofzuiger, omvattende een huis (2), een in het huis (2) geplaatste 

elektromotor (7), een door de elektromotor (7) aandrijfbare, in het huis (2) geplaatste 5 

luchtpomp (5), een met een aanzuigaansluiting van de luchtpomp (5) verbonden, in 

het huis (2) geplaatst stofreservoir (3), een naar het reservoir (3) leidende 

aanzuigslang (4), een met de elektromotor (7) verbonden, in het huis (2) geplaatst 

schakelelement (8) voor het in- en uitschakelen van de elektromotor (7), en een met 

het schakelelement (8) verbonden snoer (9), met het kenmerk, dat het 10 

schakelelement (8) is gekoppeld met een sensor (11; 44; 51) die is ingericht voor het 

detecteren van het ingeschakeld zijn van een elektrisch gereedschap (20; 40) en 

voor het slechts dan afgeven van een schakelsignaal aan het schakelelement (8), en 

waarbij het schakelelement (8) is ingericht voor het slechts dan inschakelen van de 

elektromotor (7) wanneer het elektrisch gereedschap (20; 40) is ingeschakeld. 15 

 

2. Stofzuiger volgens conclusie 1, waarbij de sensor (11; 44) een stroomdetector 

(11; 44) omvat, die is ingericht voor het detecteren van de motorstroom van het 

elektrisch gereedschap (20; 40). 

 20 

3. Stofzuiger volgens conclusie 2, waarbij de stroomdetector (11) in het huis (2) 

van de stofzuiger (1) is opgenomen, enerzijds met het snoer (9) is verbonden en 

anderzijds met een in het huis (2) geplaatste contactdoos (12) is verbonden. 

 

4. Stofzuiger volgens conclusie 2, waarbij de stroomdetector (44) buiten het huis 25 

(2) van de stofzuiger (1) is geplaatst. 

 

5. Stofzuiger volgens conclusie 4, waarbij dat de stroomdetector (44) is ingericht 

voor het draadloos zenden van het schakelsignaal en dat een ontvanger (31) in de 

stofzuiger is aangebracht die is ingericht voor het draadloos ontvangen van het 30 

schakelsignaal. 
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6. Samenstel van een stofzuiger volgens conclusie 4 of 5 en een elektrisch 

gereedschap (40), waarbij het elektrische gereedschap (40) een gereedschapshuis 

(40’) en een accu (42) omvat, waarbij de accu (42) losneembaar koppelbaar is met 

het gereedschapshuis (40’) en is geconfigureerd voor elektrische voeding van het 

elektrische gereedschap (40), waarbij de stroomdetector (44) in het 5 

gereedschapshuis (40’) is geplaatst en de stroomdetector (44) is geschakeld voor het 

meten van de accustroom. 

 

7. Samenstel van een stofzuiger volgens conclusie 4 of 5 en een elektrisch 

gereedschap, waarbij het elektrische gereedschap (40) een gereedschapshuis (40’) 10 

en een accu (42) omvat, waarbij de accu (42) losneembaar koppelbaar is met het 

gereedschapshuis (40’) en is geconfigureerd voor elektrische voeding van het 

elektrische gereedschap (40), waarbij de stroomdetector (44) in de accu (42) is 

geplaatst. 

 15 

8. Stofzuiger volgens conclusie 1, waarbij de sensor een microfoon (51) omvat 

voor het detecteren van geluid en het omzetten van het geluid in een geluidsignaal 

en dat de sensor (51) een analyseschakeling omvat die is ingericht voor het 

analyseren van het geluidsignaal en het slechts bij het herkennen van het door het 

elektrisch gereedschap (40) opgewekte geluid afgeven van een inschakelsignaal aan 20 

het schakelelement (8). 

 

9. Samenstel van een stofzuiger (1) volgens conclusie 8 en een elektrisch 

gereedschap (40), waarbij de microfoon (51) is gemonteerd op het elektrische 

gereedschap (40).      25 
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Geluid 

 

Geluid is een interessant fenomeen. Het betreft immers trillingen van de lucht die wij 

met onze oren kunnen horen. Zij worden veroorzaakt door het trillen van bijvoorbeeld 

muziekinstrumenten of door de menselijke stembanden, maar ook door trillende 10 

delen van machines, zoals schepen, vliegtuigen, auto’s en treinen. Door 

muziekinstrumenten voortgebracht geluid; muziek, heeft het doel de luisteraars een 

plezierige ervaring te bieden of om tenminste een interessante ervaring. In veel 

gevallen is geluid echter een ongewenst verschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan het 

lawaai dat de vliegtuigen maken, het geluid van motorvoertuigen of het geluid dat 15 

machines maken. Ook dieren maken geluid, zoals het blaffen van een hond, het 

kraaien van een haan of het klepperen van de hoeven van een paard op het wegdek.  

 

In sommige gevallen kan het geluid echter worden gebruikt voor het overbrengen 

van informatie, zoals het spreken van de mens. Hierbij fungeert het geluid als drager 20 

voor informatie. Niet het feit dat het geluid aanwezig is, vormt de informatie, maar de 

eigenschappen, zoals frequentie, tijdsduur bepalen de informatie. 

 

In enkele gevallen komt het voor dat de aanwezigheid van geluid informatie 

verschaft. Een voorbeeld hiervan is het luisteren van een persoon of in een huis een 25 

andere persoon aanwezig is. Ook kan een persoon bepalen of een in een ruimte 

aanwezige machine al of niet is ingeschakeld. Het is zelfs mogelijk dat een apparaat 

de aanwezigheid van een ingeschakelde machine kan bepalen door het geluid te 

detecteren dat de ingeschakelde machine maakt. Een voorbeeld hiervan is een voor 

houtverwerkende bedrijven geschikte stofzuiger, die detecteert of een spanen 30 

producerende houtbewerkingsmachine is ingeschakeld. Uiteraard is de aanzuigslang 

van de stofzuiger verbonden met de plaats van de houtbewerkingsmachine waar de 

spanen vrijkomen. De stofzuiger is hiertoe voorzien van een microfoon, een 

versterker, een filter en een detectieschakeling. Wanneer de houtbewerkingsmachine 
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is ingeschakeld, produceert deze geluid dat door de microfoon wordt opgevangen, 

wordt versterkt in de versterker en gefilterd in het filter. Het filter is ingericht voor het 

slechts doorlaten van de frequenties die door de houtbewerkingsmachine worden 

geproduceerd om te voorkomen dat de stofzuiger wordt ingeschakeld door andere 

geluiden, zoals het eigen geluid van de stofzuiger. De detectieschakeling detecteert 5 

de aanwezigheid van het geluid en bedient de schakelaar van de stofzuiger.   
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