
LES 1: Gehoor en

Balans



Die oor bestaan uit 3 dele:

Uitwendige oor Middeloor Inwendige oor



Om te kan hoor benodig jy al 3 dele

• Golwe beweeg deur die oor in verskillende vorms

• In elke deel van die oor verander die tipe golf



Klankgolwe

veroorsaak dat die 

timpaniese

membraan vibreer

(meganiese golf)

Die uitwendige oor



Die middeloor

Die timpaniese

membraan se 

vibrasie (meganiese

golwe) word deur die 

ossikels versterk en

oorgedra na die ovaal

venster.



Die inwendige oor



Die inwendige oor

Vibrasies van die ovaal venster word omgeskakel as drukgolwe in die 

Koglea



Opsomming van gehoor

 Pinna vang die klankgolwe op 

 gelei dit na die gehoorgang

 veroorsaak dat die 
trommelvlies/ timpaniese
membraan vibreer

 vibrasie word na die ossikels
oorgedra

Ossikels versterk die vibrasies

 en dra dit oor na die ovale
venster

 Die ovaal venster vibreer

wat golfbewegings opwek

 in die vloeistof/endolimf van 
die koglea

 wat die Orgaan van Corti
stimuleer

 om prikkels om te skakel na
senuwee-impulse

 Hierdie impulse word na die 
gehoorsenuwee vervoer

 na die serebrum waar dit
geïnterpreteer word as klank



Die rol van die:

Ronde venster

 Funksie: Verlig die druk

vanaf die inwendige oor

 Verhoed dat

geluidvervorming plaas

vind

Estachius se buis

 Verbind oor met die keel

 Funksie: om die druk 

dieselfde te hou aan 

weerskante van die 

timpaniese membraan te 

handhaaf



Balans



Balans

Verandering in spoed

en rigting

 Reseptor: Krista

 Beweging veroorsaak dat die 

endolimf in halfsirkelvormige

kanale beweeg

 stimuleer die haarselle van 

krista in ampullae

 skakel prikkels om in impulse 

 Vervoer dit via gehoorsenuwee

 na serebellum



Balans

Posisie van die kop t.o.v

swaartekrag

 Reseptor: Makula

 Bestaan uit haarselle wat binne in 

jellielaag ingebed is.

 Beweging v/d kop stimuleer die 

haarselle

 Impulse word opgewek

 Via gehoorsenuwee na serebellum



Die diagram hieronder stel 'n gedeelte 

van die menslike oor voor.

1. Identifiseer deel:

(a) A (1)

(b) B (1)

(c) E (1)

2. Verduidelik die gevolge indien deel A 

geblokkeer is. (4)

3. Beskryf hoe deel D, die 

halfsirkelvormige kanale, 'n rol speel om 

balans te behou wanneer die liggaam 

van spoed en rigting verander. (5)


