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Sammendrag

Vi skal belyse teorien for bølger og svingninger som diskuteres i notatet

Musikkens fysikk. Dette gjøres ved å eksperimentere med lydsignaler i

Matlab ved hjelp av filen avspillLyd.m, og vil derfor gi relevant trening i

analyse og simulering av signaler med datamaskin.

1 Generering av lyd fra matlab

Nedenfor g̊ar vi gjennom koden for avspillLyd.m og forklarer den del for del.
Til slutt er det oppført fem oppgaver som kan gjøres for å gi en opplevelse av
fenomenene klang, direksjonalitet, svevning og kore↵ekt.

1.1 Parametre

For å generere et ønsket signal må vi definere følgende verdier:

f=250; %frekvens til signalet i [Hz]

T=4; %Varigheten til signalet i [s]

stereo=0; %Sett lik 1 for stereo og 0 for mono

df=0; %Frekvensforskjell (eks. svevning eller koreffekt).

phi=0; %Innfallsvinkel av signalet i [rad]

1.2 Innfallsvinkel og resulterende tidsforskjell

Vi har alle opplevd at øret har evne til å oppfatte hvor lyd kommer fra. N̊ar en
lyd ikke kommer rett forfra, er det forskjell p̊a hvor langt den må g̊a for å n̊a
hvert øre og dermed blir det ogs̊a forskjell p̊a n̊ar lyden kommer fram til hvert
øre. For å kunne etterligne en slik e↵ekt må denne tidsforskjellen først regnes
ut. Gitt Fig. 1 finnes tidsforskjellen slik:

�t =
x2 + x1

c

=
a('+ sin')

c

, (1)

Her er c ⇡ 340[m/s] lydhastigheten. Hodets radius a settes typisk til 0.09[m]. I
Matlab-kode blir dette seende ut:
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Figur 1: Lydbaner som illustrerer veien lyden må ta for å komme til begge ørene
til et hode fra en lydkilde langt borte.

a=0.09; %Gjennomsnittlig radius [m] av menneske-hode.

c=340; %Lydhastigheten i luft [m/s]

dt= a*(phi+ sin(phi))/c; %Tidsforskjell

I praksis blir ogs̊a lyden svakere i det øret som ligger lengst borte fra lyden, da
hodet skjermer for lydbanen. Niv̊aforskjell spiller imidlertid kun en viktig rolle
kun ved høyere frekvenser da lavfrekvente bølger brer seg rundt hodet bedre
enn høyfrekvente bølger.

1.3 Lag en ren sinustone.

N̊a har vi alle parameterene vi trenger for å begynne å generere lyd. Vi ønsker å
generere to signaler, ett til hvert øre. For å gjøre dette lager vi to Matlab-vektorer
som hver for seg representerer sinustoner. For å gjøre dette må vi definere en
samplingsrate og tilhørende tidsvektor ts:

Fs = 44100; %samplingrate

ts = 0 : (T*Fs - 1); %Finn tidsvektor

ts = ts / Fs;

Vi definerer yv og yh som henholdsvis sinus-signalet i venstre og høyre lydkanal.
I høyre ørekanal bygger vi inn tidsforskyvningen vi fant i seksjon 1.2, dt, og en
frekvensforskjell p̊a df i forhold til signalet i yv.

yv= sin(2*pi*f * (ts))’;

yh= sin(2*pi*(f+df) * (ts + dt))’;
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1.4 Mono eller stereo

N̊a er lydsignalet strengt tatt ferdig: Ved å samtidig avspille yv og yh i venstre
og høyre ørekanal f̊ar vi n̊a det ønskede lydsignalet i stereo. Men, som vi skal se,
kan det ogs̊a være interessant å sl̊a yv og yh sammen til et og samme lydsignal
som deretter avspilles p̊a b̊ade venstre og høyre ørekanal. Dette vil i s̊afall være
et lydsignal i mono. Vi bygger inn muligheten til å velge mellom stereo og mono
p̊a følgende måte:

if stereo==false;

y=yv+yh; %Slår sammen de to i en og samme kolonne.

else

y=[yv yh]; %Slår sammen de to som hver sin kolonne.

end

IF-løkka her lar oss bestemme ved å sette 0 (mono) eller 1 (stereo) i parametrene
i starten av Matlab-koden. Den ferdige lyd-matrisen er y.

1.5 Avspilling

N̊a er lydsignalet klar for avspilling. Dette gjør vi ved å benytte den innebygde
matlabfunksjonen:

soundsc(y,Fs)

1.6 Oppgaver

Det kan være lurt å lage en originalkopi av koden i tilfelle dere trenger å g̊a
tilbake til en versjon som fungerer. Sette innstillingene tilbake til det opprin-
nelige etter hver av følgende deloppgave før dere g̊ar videre. Husk å koble til
øretelefoner!

Oppgave 1: Generere toner

⇤ Spill av en sinustone p̊a 220 Hz i 2 sekunder (vær forsiktig med lydniv̊aet
i øretelefonene).

⇤ Bruk koden til å legge til en overharmonisk hvor styrken er skalert med
0.75. Hint: Ved å sette ’df=440’ i parameterene og ’stereo=0’ legger vi
til en overharmonisk med samme styrke som fundamentaltonen. Vi m̊a
deretter multiplisere inn en faktor 0.75 ved å manuelt skrive dette inn i
koden.

⇤ P̊a samme måte som ovenfor, bruk koden til å legge til en kvint: (3/2)f .
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Oppgave 2: Direksjonalitet

⇤ Sett stereo = 1 og spill av. Sett deretter phi = ⇡/3 og spill av p̊a nytt.
Hvor høres det ut som lyden kommer fra?

⇤ Sett phi = �⇡/3 og spill av mens du lukker øynene: hvor høres det ut
som lyden kommer fra n̊a?

Oppgave 3: Svevning

⇤ Svevning: Sett df = 0.5 med mono-lyd (stereo = 0), og spill av. Beskriv
det som høres.

⇤ Øk frekvensforskjellen df steg for steg og spill den av for hver gang.
Hvor stor må df være for at svevningen ikke lenger kan oppfattes som
en tidsvarierende omhylningskurve? Hvor stor df trengs for å høre to
separate toner tydelig? Hvor stor df trengs for at de to tonene ikke
lenger skurrer med hverandre?

Oppgave 4: Kore↵ekt

⇤ Sett f = 250, df = 2 og stereo = 1. Spill av. Sammenlign s̊a med lyden
som oppst̊ar med df = 0. Hva hører du?
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