
Modulêre wiskunde en musiek – Wat oorbly is dikwels al wat tel  

Pieta van Deventer 

Hierdie onderwerp het ’n noue verband met die artikel oor grondtalle.1 Beskou die volgende 
paar sommetjies: 

9 9 6; 21 8 5; 5 4 8; 880 440 1760+ = + = × = = =  

Goed, die gelyk-aan-teken is nie heeltemal korrek nie, soos u hier onder sal sien, maar lees 
gerus verder. 

Bostaande uitdrukkings lyk hoogs onwaarskynlik tot u besef dis 12-uur- en/of 24-uur-
eenhede waarmee daar in die eerste drie uitdrukkings gewerk word. Die 6 in die eerste 
probleem is die res-ure nadat 12 “volgemaak” is. Die 5 in die tweede probleem is die res 
nadat die 24 voltooi is en die 8 in die derde probleem is die res nadat die 12 voltooi is. In die 
vierde uitdrukking word die frekwensie van die A-noot in drie agtereenvolgende oktawe 
aangetoon. Let op dat 
440 880 1760 2 4401 res 0, 2 res 0, 4 res 0, , 2  res 0, vir 1, 2,3,
440 440 440 440

n
n n×

= = = = =   Dit is 

die beginsel waarop modulêre wiskunde gebaseer is, nl. die reswaarde of residu (remainder, 
residual) na voltooiing van die basiseenheid of deler.2,3,4 Die A-noot-voorbeeld en 
ekwivalente word deur elke musikus, hoorder of wie ook al gebruik. Iets meer sal nou-nou 
hieroor gesê word in opmerkings oor middel-eweredige stemming en selfklinkende tone.. 

Ter musikale agtergrond: Ek en twee ander navorsers hou ons besig met die studie van die 
klank en die geskiedenis van klokke in die algemeen, tans in die besonder met klokke in die 
Wes-Kaap, al strek ons databasis regoor die wêreld al tot ver oor ’n duisend klokke. Die 
studie van klokke en alles wat daarmee gepaard gaan staan as kampanologie bekend. Die 
studie van die eienskappe van die klank van klokke word kampanometrie genoem, en dis die 
deel van ons studie waarby ek persoonlik betrokke is, benewens die res.  

Veronderstel ’n klok is ingestem op A4 = 440 Hz, d.w.s. 440 siklusse per sekonde. Indien die 
klok se klepel eenmalig geslaan word is dit, as gevolg van die botone, soms bitter moeilik om 
te onderskei of dit ’n 220 Hz-, 880 Hz- of 1 760 Hz-klank is wat jy as basis hoor. Ons stel in 
die besonder belang in hoe akkuraat klokke ingestem is, en die wyse waarop dit beoordeel 
word, hou verband met die afwykings/reswaardes i.t.v. frekwensie vanaf die bedoelde 
toonhoogte (pitch). Ter illustrasie word die analise van die klank van die grootste klok in die 
Vroueoorlogsgedenkmonument in die stadsaal in Kaapstad getoon:5 

 

 
1 https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/06/PvD-Grondtalle.pdf  
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic  
3 https://davidaltizio.web.illinois.edu/ModularArithmetic.pdf  
4 http://www.math.utep.edu/Faculty/duval/class/2325/044/mod.pdf  
5 Die Vroueoorlogsgedenkmonument, die beiaard met sy 39 klokke (en nie 42 klokke soos deur sommige 
skrywers op die internet beweer word nie) in die stadsaal in Kaapstad is ongelukkig een van die bes bewaarde 
geheime in Kaapstad. Vir meer besonderhede hieroor kan u gerus die volgende skakel gebruik: 
file:///C:/Users/Pieta%20van%20Deventer/Downloads/city-hall-carillon-pamphlet%20(2).pdf. Foto’s is te sien 
in die Universiteit Stellenbosch se argief: https://digital.lib.sun.ac.za/handle/10019.2/3975. 

https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/06/PvD-Grondtalle.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic
https://davidaltizio.web.illinois.edu/ModularArithmetic.pdf
http://www.math.utep.edu/Faculty/duval/class/2325/044/mod.pdf
https://digital.lib.sun.ac.za/handle/10019.2/3975


 

 

Hum6 Prime – Priem Tierce – Verminderde derde – 
Terts Kwint – Vyfde 

Freq Note Dev Freq Note Dev Freq Note Dev Freq Note Dev 

128.5 C(0) -30 258 C(1) -24 305 E♭(1) -37 401 G(1) 37 

 

Nominal – Nominaal – Oktaaf Superquint - Supervyfde  Double octave – Dubbeloktaaf  

Freq Note Dev Freq Note Dev Freq Note Dev 

513 C(2) -34 768 G(2) -36 1055.5 C(3) 14 

 

Diegene wat bekend is met botone mag verras wees deur die teenwoordigheid van die terts, 
oftewel verminderde derde, meer algemeen bekend as die tierce, as ’n botoon. Dis egter een 
van die besondere eienskappe van die unieke klank van enige klok (wel, binne perke, d.w.s. 
indien die klok goed gestem is). Dis die klank van “’n baba wat in die nag ween”, aldus 
advokaat Baguley, voormalige vryskut kariljoneur van die kariljon in Kaapstad se stadsaal.7 
Die analises het betrekking op die deviasies (deviations) of afwykings, d.w.s. die reswaarde 
vanaf die betrokke note se frekwensies. Daar is geen belangstelling in die werklike 
frekwensie nie, net in die reswaarde. Hierdie reswaarde, oftewel deviasie, is ’n nie-lineêre 
funksionele afwyking vanaf die bedoelde nootfrekwensie, nl.8 

 
waarg bed

dev waargenome frekwensie bedoelde frekwensie
 uitgedruk in 1200ste eenhede van die magte van 2f f

= −
= −

 

Dit volg direk daaruit dat die frekwensies van die 12 halftone oor ’n oktaaf verdubbeling 
ondergaan en hierdie verdubbeling word weer in 100stes per halftoon of noot, oftewel 1 200 
“gelyke” eenhede, oor die hele oktaaf ingedeel. So is die frekwensie van A5 afleibaar uit die 
frekwensie van A4. 

 
1200

1 1200Frekwensie A5 2 440 2 440 880 Hz= × = × =  en 

 
2400

2 1200Frekwensie A6 2 440 2 440 1760 Hz= × = × =  en verder is  

 
100

1200Frekwensie A4-kruis 2 440 466.16 Hz= × = en 

 
200

1200Frekwensie B5 2 880 987.77 Hz= × =  en 

 
6 Hum, subharmonies, fundamenteel, die sg. vermiste fundamenteel, terts en verwante terme is ’n literêre 
nagmerrie en verdien saam met die ander terme ’n bespreking op sy eie. Sommige navorsers gebruik en 
misbruik van hierdie terme soos dit hom/haar pas, wat tot geweldige verwarring in die literatuur lei. Die terts 
word byvoorbeeld deur sommige as die derde beskou en deur ander as die verminderde derde. In die 
kampanometrie is die konvensie dat die terts = tierce = die verminderde derde. 
7 Persoonlike gesprek. 
8 Die besonderhede van hierdie stap sal in ’n latere artikel onder die loep geneem word. Terloops, 
musiektegnologie/-teorie is nie vir die eenvoudiges van gees nie en kan bitter lastig raak, maar dis ’n uiters 
bevredigende onderwerp.  



 

900
1200

900
1200

Frekwensie C4 2 frekwensie van A4

2 440 Hz
=261.6256 Hz

−

−

= ×

= ×  

Musici mag waarneem dat die oktaafnommers in die bostaande tabel nie ooreenstem met die 
versuimwaardes volgens musici nie. Ongelukkig is daar geweldige weerspreking in die 
literatuur, veral waar dit die frekwensies van klokke aangaan. C2 in die tabel kom dus ooreen 
met die meer korrekte aanduiding van C1 en dit lei tot ’n A1 van 440 Hz. Dit is ongelukkig 
die versuimwaarde volgens die sagteware tot ons beskikking. Gelukkig beïnvloed dit nie die 
ontledings wat gemaak word nie, aangesien die tone se name geen rol speel nie en ons ons 
ontledings slegs met behulp van die frekwensies en die moduli doen. Indien daar meer 
spesifiek na die oktaafverwysing in terme van onder meer A4 = 440 Hz belang gestel word, is 
dit maklik om die nodige regstelling aan te bring. Normaalweg stel ons slegs in die 
reswaardes belang. Die dev, of deviasie, is die reswaarde uitgedruk as ’n positiewe of 
negatiewe heelgetal wat aandui hoeveel cent die waargenome noot van die bedoelde noot 
afwyk. Dit stel ons nou in staat om verskillende klokke met verskillende note ten opsigte van 
hulle klankkwaliteit te vergelyk, ongeag die basiese frekwensies. Die betekenis van die cent 
is uit die volgende duidelik: Beskou die 401 Hz in die tabel wat ’n afwyking van 37 cent 
vanaf die bedoelde frekwensie, nl. 392 Hz, is, dus  

37
1200392 2 400.0468× = ,  

of anders gestel: 

 
2

2

401ln401 392cents 1200 log 1200 39.2983 of 
392 ln 2

400.5ln400.5 392cents 1200 log 1200 37.1383
392 ln 2

= × = × =

= × = × =

  

Hieruit is dit duidelik dat die waarneming van 401 ’n afgeronde syfer is en dat die werklike 
frekwensie nader aan 400.5 was. Dit is egter geen probleem nie. Selfs mense met ’n baie fyn 
gehoor kan selde indien ooit twee note wat minder as 5 cent uit mekaar is onderskei. Indien u 
hieroor wil weet, lees gerus die skrywes van Gareth Loy9 of David Benson10. Dit speel onder 
andere ’n groot rol in die waarneming van die klank van die skuiftrompet en ander 
laefrekwensiemusiekinstrumente. Hoe laer die frekwensie, hoe moeiliker is dit vir die 
menslike oor om “redelike groot” afwykings in toonhoogte te onderskei en hoe groter is die 
centwaarde wat die speler met sy skuiftrompet op die lae register van die werklike noot kan 
afwyk voordat enige iemand iets sal agterkom.  

 
9 Loy, Gareth. 2006. Musimathics, Volume 1: The mathematical foundations of music. Cambridge, MA: The 
MIT Press, pp. 156–166.  
10 Benson, David J. 2008. Music: A mathematical offering. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 13–17. 



My verskoning: Hierdie artikel was nie gemik op klank nie, maar het nou voorskriftelik 
geraak en sy eie paadjie geloop. Daar is al baie boeke en artikels oor klank en die musikale 
eienskappe van klank alleen geskryf. Dus moet ek myself nou tot orde roep en terugkeer na 
die modulêre wiskundige doel van hierdie geskrif. Klank, musiek en hulle eienskappe is ’n 
verhaal vir ’n ander dag. 

Op hierdie manier is daar baie sulke reswaardes wat in die praktyk bestudeer word. Dink 
byvoorbeeld aan die massa van ’n brood wat u oor die toonbank koop. Die inspekteurs vir 
handel en nywerheid stel net daarin belang dat die verbruiker nie met ’n ondermassa brood 
ingeloop word nie en die bakker wil homself nie inloop met ’n oormassa brood nie. Die 
belangstelling is dus slegs in die afwykings. Die nominale doelwit is van geen belang nie, 
slegs die afwykings of reswaardes. 

Die uiteensetting van die tersaaklike wiskunde wat volg is universeel, maar ek wil graag 
erkenning gee aan David Altizio se webblad en in die besonder sy voorbeelde wat ek as 
riglyn aangepas het.11  

Die wiskunde waarin dit om die reswaardes gaan, staan as modulêre (modular) wiskunde 
bekend. Die belangstelling is meestal, maar nie noodwendig nie, in die versameling van 
reswaardes as negatiewe en positiewe heelgetalle, 0 ingesluit. Die 24-uur-dagsiklus is ’n 
gerieflike voorbeeld om mee te begin. Verdeel nou die heelgetalle in groepe van 0 tot 23, 
genoem residuklasse modulo 24. Dan sê ons twee heelgetalle is kongruent of ekwivalent 
modulo 24 as hulle in dieselfde residuklas is, m.a.w. die resultaat na deling deur 24 gee 
dieselfde reswaarde. So is 3, 27, 51 en 75 almal kongruent modulo 24, want hulle reswaardes 
is dieselfde indien deur 24 gedeel word. Formeel skryf ons  

( ) ( ) ( ) ( )3 3 mod 24 27 mod 24 51 mod 24 75 mod 24≡ ≡ ≡ ≡  

Dit word dan gelees as 3 is kongruent 27 modulus 24, 27 is kongruent 51 modulus 24, 51 is 
kongruent 75 modulus 24, of 27 is kongruent 75 modulus 24, ens.   

In die algemeen skryf ons dit dus as ( )moda b c≡  as a en b dieselfde reswaardes of dan 
residue lewer na deling deur die modulus. Daarmee sê ons dat 3, 27, 51 en 75 tot dieselfde 
residuklas, d.w.s. dieselfde groep van reswaardes onder modulus 24, behoort. Hiermee kan ’n 
mens onder sekere omstandighede sonder skroom en sonder enige probleme van een integer 
na ’n ander beweeg. Indien u nou weer aan die musieknote dink: Ongeag watter C-note saam 
gespeel word, 261.63 Hz of 523.26 Hz of 1046.52 Hz, dit klink “eenders”, want die 
frekwensies is almal in dieselfde residuklas, nl. residuklas 0 modulus 

( )2 261.63 vir 0,1, 2,3,n n× =  volgens die sg. gelykwaardige stemming (equal temperament 

tuning), ook genoem middel-eweredige stemming.12 Daar is ook die 256 Hz middel-C wat 
nie hier ter sprake is nie, aangesien die standaard deesdae (nie noodwendig altyd nie) die 
middel-eweredige stemming is met C se frekwensie as 261.63 Hz. Dieselfde beginsel geld vir 
enige noot wat gespeel word. So ook vir enige volgende oktaaf se ooreenstemmende noot, bv. 
vir A4 wat 440 Hz is, is al die A-note se frekwensies in dieselfde residuklas. Hierdie beginsel 

 
11 https://davidaltizio.web.illinois.edu/ModularArithmetic.pdf 
12 “Middel-eweredige verdeling van die oktaaf” uit Rekenkunde en die musiek deur G.G. Cillié jnr. (1949), in 
Rubbi-lesings oor wiskunde, Die Universiteit van Stellenbosch, Nasionale Pers, Kaapstad, bls 24. 

https://davidaltizio.web.illinois.edu/ModularArithmetic.pdf


geld vanaf die laagste potensiële noot op ’n orrel, nl. vir die 64-voet-orrelpyp, twee oktawe 
onder middel-C, wat sover die skrywer se kennis strek slegs in slegs drie orrels ter wêreld 
voorkom. Daar is selfs ’n enkele orrel in die wêreld met ’n 128-voet-stop, maar die 
frekwensie daarvan, nl. 32.7 Hz, is nie vir die mens hoorbaar nie, slegs aanvoelbaar, en word 
deur sommige as gevaarlik bestempel omdat alles in die nabyheid begin vibreer – ook jou 
ingewande. Op dieselfde wyse word sekere klaviere nou verleng om die klank meer diepte te 
gee m.b.v. die resonansie van laer registers deur die vibrasies van note in dieselfde 
residuklasse. Die Universiteit Stellenbosch se konservatorium het die standaard 88-klawer 
Bösendorfer 280. Daar bestaan reeds ’n 97-klawer Bösendorfer klavier wat presies net dit 
doen, nl. om die resonansie oftewel diepte van die klank te verbeter, en ’n 108-klawer klavier 
is reeds in die vervaardigingsproses.13 Stuart & Sons van Australië is die vervaardiger van 
laasgenoemde. Daar word nie eintlik musiek vir hierdie lae note geskryf nie. Die note in 
dieselfde residuklasse laat hierdie lae note egter simpaties vibreer en gee op hierdie wyse 
meer diepte aan die klank wat jy hoor. Hierdie ekstra luukshede is ongelukkig gruwelooslik 
duur.  

Om terug te kom by die modulus gedagte. Die logiese vraag is nou natuurlik: wat daarvan? 

Soos hier bo aangedui word die begrip reeds intuïtief in musiek gebruik d.m.v. resonansie, en 
so ook deur ontleders van klank. Kan dit van enige nut wees by enige berekeninge? Die 
volgende eienskappe word met groot vrug in internetsekuriteit asook algemene 
pariteitskontrole in die rekenaarbedryf gebruik. Dit word met enkele voorbeelde geïllustreer 
voordat die formele formaat gebied word. 

Beskou twee residuklasse gebaseer op ( ) ( )4444+5555   en 4444 5555× . Veronderstel die 
vraag is: Wat is die residue wanneer hierdie twee getalle deur 6 gedeel word? Dis duidelik dat 
4444 740 res 4

6
=  en

5555 925 res 5
6

=  . Ons kan dus twee residuklasse skep:

( ) ( )4444 4mod 6  en 5555 5mod 6= =  . Dit beskryf nou twee nuwe reekse syfers, nl. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4444 5555 4 5 mod 6 =9mod 6 3mod 6   en 

4444 5555 4 5 mod 6 20mod 6 2mod 6

+ = + ≡

× = × = ≡
 

Hoe so?  

 
4444 5555 9999 1666 res 3,

6 6
4 5 9 so ook is 1 res 3, dus dieselfde reswaarde van 3 onder modulus 6.

6 6

+
= =

+
= =

  

So ook is 

 
13 https://www.youtube.com/watch?v=bIOQ2Fwto8k&feature=emb_rel_end  

https://www.youtube.com/watch?v=bIOQ2Fwto8k&feature=emb_rel_end


4444 5555 24686420 4114403 res 2, 
6 6

4 5 20so ook is 3 res 2, dus dieselfde residuwaarde van 2 onder modulus 6.
6 6

×
= =

×
= =

  

Die twee reswaardes wat ons soek is dus 3 en 2 onderskeidelik. 

In veralgemeende vorm kan dit soos volg geskryf word: 

( ) ( )
( )( ) ( )

 Indien mod  en mod  

volg dat  mod  en mod  .

a b n c d n

a c b d n ac bd n

≡ ≡

+ ≡ + ≡
  

Die gevolg van hierdie eienskappe is dat ’n mens in sekere tipes berekeninge enige heelgetal 
met ’n ander heelgetal kan vervang solank hulle in dieselfde residuklas val. 

 

’n Paar voorbeelde word gegee: 

• Wat is die reswaarde as 1356 + 72597 deur 4 gedeel word? 

( ) ( )
( )( ) ( )

1356 0 mod 4  en 72597 1 mod 4

1356 72597 0 1 mod 4 1 mod 4

≡ ≡

∴ + ≡ + ≡
  

Die reswaarde is dus 1 as 1356 + 72597 deur 4 gedeel word. 

• Wat is die reswaarde as 1356 72597⋅ deur 4 gedeel word? 

( ) ( )
( )( ) ( )

1356 0 mod 4  en 72597 1 mod 4

1356 72597 0 1 mod 4 0 mod 4

≡ ≡

∴ ⋅ ≡ ⋅ ≡  

Die reswaarde is dus 0 as 1356 72597⋅ deur 4 gedeel word. 

Die reswaarde wat ons soek is dus eenvoudig die som en produk van die onderskeie 
reswaardes. 

• Wat is die reswaarde indien ek 45674567 deur 4566 deel? 

Gebruik nou u kennis hier bo herhaaldelik. Let op dat  
45674567 4567 4567 4567 4567= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  vir 4567 faktore.  

Verder is ( )4567 1 mod 4566≡ , hieruit volg dus dat ( )4567 45674567 1 1 mod 4566≡ =   

Die reswaarde is dus 1 en hierdie resultaat is verkry sonder om 4567 tot die mag 4567 
te bereken. 

• Is 100 10021 12− ’n veelvoud van 11? 



( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

100100

100100

100 100

21 1 mod11 .  Hier het ons dat10 1 mod11 .

21 1 1 mod11

12 1 mod11 ,

12 1 1 mod11

21 12 mod11 1 1 mod11 0 mod11

≡ − ≡ −

∴ ≡ − ≡

≡

∴ = ≡

⇒ − ≡ − ≡

  

Indien 100 10021 12−  deur 11 gedeel word is die reswaarde dus 0, m.a.w. 100 10021 12−  is 
’n veelvoud van 11. 

• Wat is die reswaarde indien 43558  deur 63 gedeel word? 
Ons weet dat 28 64= . Gevolglik is daar ’n res van 1 wanneer 64 deur 63 gedeel word. 
Dus is 

( ) ( ) ( )21774355 2 21778 8 8 8 1 mod 63 8 mod 63= ⋅ ≡ ⋅ =   

Die reswaarde is dus 8. 

Hierdie manier van bepaling van die reswaarde is van groot belang in rekenkundige prosesse 
sowel as rekenaarprogrammering waar sagteware getoets word. Dan word daar van 
pariteitskontrole (parity check) gepraat. 

Dis nie net by gewone berekeninge waar modulêre wiskunde ’n rol kan speel nie, maar ook 
by meer gevorderde toepassings. Ons sien dit veral in trigonometrie waar byvoorbeeld 

( )sin 60 sin 420 sin 60 360 ,  vir 0,1, 2,3,n n= = + × =  . Groepteorie leen hom ook by uitstek 
tot modulêre wiskunde in die vorm van byvoorbeeld rotasiegroepe. Ons het dit reeds gesien 
in die berekening van die n-ste wortels van enige getal14 waar die begrip gebruik is sonder 
om dit by die naam te noem. Ek vertrou u het so ietwat van ’n gevoel gekry van hierdie 
minder bekende wiskundige voorstellings waaruit ’n mens groot plesier kan put. 

 
14 https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/03/Komplekse-getalle-en-wortels_LL.pdf  

https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2020/03/Komplekse-getalle-en-wortels_LL.pdf

