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Sammendrag

En enkel el-gitar skal brukes til å generere et spenningssignal i en spole
som skal analyseres ved hjelp av oscilloskop og Matlab. På denne måten
gis en praktisk introduksjon til elektromagnetisk induksjon og bølgeteori.
Ta med dere hodetelefoner (en til hver i teamet). Forarbeidet beskrevet
nedenfor må gjøres i forkant av laboppmøte. Lykke til!

1 Forarbeid
Dette forarbeidet skal gi en forståelse av hvordan gitaren fungerer og dere vil i
den forbindelse bli bedt om å gjøre noen utregninger som vil være nyttige under
selve labgjennomføringen. En skisse av gitaroppsettet som skal brukes er vist i
fig. 1.
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Figur 1: Skisse av gitaroppsettet

En streng er lagt over et gripebrett og festet i begge ender. I den ene enden
hviler strengen på en magnet som ligger over en spole, og på den andre enden
hviler den over en trebit. Avstanden mellom de to festepunktene kalles l, og
påvirker strengens grunnfrekvens f gjennom forholdet
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Her er F er strekkraften i strengen og ρ er strengens masse per lengde. Strengen
ligger lavt over et gripebrett slik at man skal kunne skyve ned strengen for å
variere strenglengden, uten å forandre strekkraften F stort.

Mellom magneten og spolen ligger det et sammentrykkbart materiale slik at
strengevibrasjoner omgjøres til bevegelse av magneten (se figur 4). Som følge
av strengevibrasjonene endres derfor den magnetiske fluksen gjennom spolen.
Denne fluksendringen fører i neste omgang til et indusert spenningssignal som
kan observeres i et oscilloskop og analyseres i Matlab ved hjelp av et lydkort.
Vi ser magnetoppsettet nærmere i fig. 2: Fra figuren forstår man at det totale
magnetiske feltet B kan uttrykkes som en sum av to komponenter B0 og en
tidsvarierende del av magnetfeltet gjennom tverrsnittsarealet S til spolen. Den
tidsvarierende delen har amplitude ∆B. For enkelthetsskyld regner vi at B-feltet
er uniformt i spolen.

� Anta at magneten vibrerer opp og ned slik at fluksen varierer med en
frekvens f . Spolen har N viklinger. Finn et uttrykk for amplituden til
den induserte elektromotoriske spenningen emax i spolen. Finn så tallsvar
når f = 150 Hz, ∆B = 100 µT, S = 10 cm2 og N = 300.

La oss anta at strengen i fig. 1 er strammet slik at grunntonen med frekvens
f etter likning (1) blir en av tonene i den likestemte skalaen. For at vi også
skal kunne spille andre skala-toner enn grunntonen på vår gitar må vi markere
hvor på gripebrettet vi skal trykke for å få riktig lengde ln i henhold til andre
skala-toner fn. Det vil si, vi må finne posisjonen til båndene.

� Anta at gitarstrengen er spent opp i x = 0 (ved magneten) og x = l
(trebiten ved strengefestet). Regn ut et uttrykk for posisjonene x = ln
hvor du må trykke ned for at strengen med lengde ln skal kunne svinge
med frekvens fn lik tonene i den likestemte skalaen.

Nå som vi har forstått hvordan gitaren fungerer og funnet hvor vi må trykke
for å få ønsket tone, gjenstår det bare å forstå hvordan spenningssignalet skal
avleses. Den elektromotoriske spenningen som oppstår i spolen kan modelleres
som en spenningskilde seriekoblet med spolens induktans L og spolens negli-
sjerbare motstand (figur 3). Fra likningen for en solenoide kan vi regne ut en
tilnærmet verdi for induktansen til spolen vår (vist i fig. 4):

L =
µ0N

2S

d
(2)

� Regn ut L. Vi har at N = 300 viklinger, og µ0 = 4π ·10−7 H/m og anslår
at lengden til spolen d er ca. 1.5 cm og at arealet S er ca. π · (3cm)2 =
28.3 cm2.

Spolen kan kobles til inngangen til et lydkort, som i vårt tilfelle har inn-
gangsmotstanden R ≈ 2.1 kΩ. Signalet som lydkortet tar opp er spenningsfallet
Vinn over denne motstanden.
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Figur 2: Spole med N viklinger. Hver vikling omslutter et areal S. En magnet
er plassert over spolen.

� Bruk prinsippet om spenningsdeler1 til å finne forholdet mellom ampli-
tudene til spenningsfallet i lydkortet og den induserte elektromotoriske
spenningen |Vinn/e| i figur 3. Når menneskeøret kan høre frekvenser i
området 20 til 20′000 Hz, vil da to lydsignaler med høy og lav frekvens
med samme amplitude, avleses til å ha samme amplitude av lydkortet?
Opptil hvor høy frekvens kan man regne med tilnærmet konstant amp-
litude (nesten ingen dempning av signalet)? Når du vet at grunntonene
til hver streng i en ekte gitar ligger mellom 82.41 Hz til 329.63 Hz, tror
du at amplituden til grunntonen i din gitar vil bli berørt av dette?

Med dette har dere fullført forarbeidet. Hvis dere har forstått det overstående
er dere klare for laboratorieøvingen! Husk å ta med utregningene for fremvisning
til stud.ass. og til eget bruk.

1Spenningsdelings-metoden sammen med impedansformalismen er blitt gjennomgått i for-
arbeidet til laboppgave 1. For en spole med induktans L har vi at Z = jωL.
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Figur 3: Ekvivalentkrets for målesystemet

2 På laboratoriet
� Vis forarbeidet til en studass og sett deretter opp laboppsettet. Spør en

studass hvor delene til laboppsettet skal hentes. Alt utstyr som brukes i
laboppsettet får dere utdelt.

2.1 Sett opp gitaren
� Hent gitaren med ferdig påspent streng, spole med ferdig festet magnet

og kondensator, og kabler med tilhørende overganger.

For at gitaren skal kunne virke, må spolen plasseres under strengen slik at
strengen hviler oppå magneten, som vist i figur 4. Det kan være lurt å merke
av med blyant hvor dere har plassert spolen, slik at den kan skyves tilbake hvis
den glir. Pass på å viske bort disse merkene før dere går!

2.2 Tegn bånd
Dere skal plassere bånd på gripebrettet der man må trykke ned strengen for å
få toner i den likestemte skalaen som er riktige i forhold til tonen man får når
strengen vibrerer løst.

� Bruk resultatene fra forarbeidet til å tegne opp på et ark hvor de første
12 båndene skal være på gitaren. Plasser arket på gripebrettet. Ikke legg
arket under strengen, da det vil påvirke lyden fra gitaren når strengen
trykkes ned på gripebrettet.

2.3 Måle indusert spenning med oscilloskop
� Koble spolen på oscilloskopet: Bruk kabelen med krokodilleklemmer og

koble denne til endene av spolen. Sett den andre enden av kabelen (med
BNC-kontakten) inn i en av inngangene på oscilloskopet.
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Figur 4: Spolen slik den skal stå på enden av gitaren.

Dere må gjerne prøve dere fram på oscilloskopet hvis dere ikke er vant til
å bruke det. Ved å trykke på Preset-knappen til høyre tilbakestilles alt til
standardinnstillinger. Sørg for at målekanalens Probe-innstilling settes til 1:1
for å sikre riktig skalering av spenningen fra spolen. Dette gjøres ved å trykke
på kanalen dere bruker nederst på skjermen (eks. C1), og velge Probe. Ved
vanlige innstillinger viser oscilloskopet kun korte tidsintervaller på skjermen. Ved
å trykke på Horizontal-knappen bør dere stille inn en tidsskala i størrelsesorden
tidels sekund. Dere vil trolig observere en del støy i signalet. For å fjerne noe
av det skal dere gjøre følgende:

� Ved å koble den utdelte 1 µF kondensatoren mellom de to krokodille-
klemmene (mens de forblir festet til endene av spolen) fjernes høyfre-
kvent støy. Kondensatoren vil fungere som et lavpassfilter. Bruk også
oscilloskopets interne funksjon for fjerning av høyfrekvent støy: Ved å
trykke på meny-knappen på kanalen dere bruker (eks. CH1) fås mulig-
heten til å sette Bandwidth til 20MHz.

Dere skal nå måle den induserte elektromotoriske spenningen i spolen. Ver-
dien for emax skal senere brukes til å beregne styrken til variasjonene i den
magnetiske feltstyrken ∆B i spolen.
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� Bruk oscilloskopet til å måle den maksimale elektromotoriske spenningen
emax når strengen slås an med en viss styrke.

Før vi kan finne ∆B må frekvensen til strengvibrasjonen finnes ved hjelp av
fourieranalyse i Matlab. Neste delkapittel forklarer hvordan dette gjøres.

2.4 Analysere lydsignal i Matlab
� Koble gitaren på lydkortet til PCen: Ta BNC-kontakten ut av oscillo-

skopet og sett på overgangen til mini-jack. Stikk denne deretter inn i
lydkortporten merket med en mikrofon på forsiden av PCen. Fjern kon-
densatoren som ble brukt til støyreduksjon i forrige oppgave (lydkortet
har et innebygd lavpassfilter).

Før dere begynner å gjøre opptak i Matlab bør dere stille inn lydopptaksni-
vået i Windows. Høyreklikk på høyttaleren i nedre høyre hjørne av skjermen og
velg “Recording devices”. Hvis dere har koblet til kabelen riktig skal mikrofon-
enheten være aktiv. I “Levels”-taben under mikrofonenhetens “Properties” kan
dere stille inn opptaksnivået. Sett dette nivået så høyt som mulig, men lavt nok
til at signalnivået ikke kommer nær den øvre grensen for hva lydkortet kan ta
opp når dere slår an hardt på gitaren.

2.4.1 Gjør opptak i Matlab

For å gjøre lydopptak i Matlab bruker man et audiorecorder-objekt. Et slikt
audiorecorder-objekt initialiseres ved å skrive

r = audiorecorder(44100, 16, 1);
i Matlab. Det første argumentet indikerer at vi ønsker en samplingsfrekvens på
44 100Hz, det andre indikerer at vi ønsker å representere hver sample med 16
bits, og det tredje indikerer at vi ønsker å ta opp kun fra én kanal på lydkortet.
Disse innstillingene er anbefalt. Man ender opp med et audiorecorder-objekt
med navn r. Deretter kan man ta opp lyd via dette objektet. For å gjøre et
opptak på f.eks. fire sekunder, skriver man

recordblocking(r, 4);
audiorecorder-objektet r inneholder da lyddataen som ble tatt opp i løpet av
disse fire sekundene. For å hente ut denne lyddataen i en vektor y, skriver man

y = getaudiodata(r);
Vektoren y vil da være skalert slik at lydkortets maksimale utslagsnivå havner
på 1 og −1. Hvis amplituden nærmer seg disse grensene, er det viktig å skru
ned lydkortets opptaksnivå i Windows før opptak for å unngå fordreining av
signalet. For å lagre lydopptaket brukes Matlab-funksjonen audiowrite:

audiowrite('lyd.wav', y, 44100)
Her representerer vektoren y lyddata med samplingsrate på 44 100Hz som skal
lagres til fila lyd.wav.

I oppgavene som følger skal dere gjøre slike opptak selv og deretter analyse-
re lydopptaketene ved å bruke en Matlab-fil som heter AnalyseOgSyntese.m.
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Før dere kan gjøre dette må imidlertid dette programmet forklares, og dette om-
handles i neste delkapittel. Dere finner AnalyseOgSyntese.m på hjemmesiden
til faget.

� Last ned AnalyseOgSyntese.m fra htt-
ps://www.ntnu.no/wiki/x/E5JQBQ og sørg for at denne lagres i
samme mappe som opptakene dere gjør i Matlab. Følg forklaringen av
programmet AnalyseOgSyntese.m nedenfor.

2.4.2 Gjennomgang av Matlab-programmet AnalyseOgSyntese.m

Her gjennomgås Matlab-programmet AnalyseOgSyntese.m. Dere bør ha filen
åpnet i Matlab mens dere leser gjennom.

I starten av programmet brukes den innebygde Matlabfunksjonen ’audioread’
for å laste inn et lydopptak:

[y, Fs]= audioread('lyd.wav');

Man får ut lydvektoren ’y’ og samplingsraten ’Fs’ til lydfilen. For å få Matlab-
koden til å bruke deres gitaropptak må dere sørge for at filnavnet der det nå
står lyd.wav samsvarer med hva dere har kalt opptaket deres, og sørge for at
lydfilen er lagt i samme mappe som Matlab-filen.

Koden som deretter følger brukes for å plotte tidsdataen og frekvensspekteret
(fouriertransformen) til lydopptaket. Denne koden trenger bare å forstås av
spesielt interesserte:

N = length(y); % Antall samples
t = 0 : 1/Fs : (N-1)/Fs; % Tidsvektor
f = linspace(0, Fs/2, round(N/2)); % Frekvensvektor

% Plott tidsdata
subplot(2, 1, 1)
plot(t, y)
xlabel('Tid (s)')
ylabel('y(t)')
zoom on
% Plott frekvensdata med bruk av Hann-tidsvindu
subplot(2, 1, 2);
ywin = y .* ( sin( pi*(0:length(y)-1) / (length(y)-1) ) )'.^2;
Y = abs(fft(ywin)) ./ N;
semilogy(f, Y(1:round(N/2)));
xlabel('Frekvens (Hz)')
ylabel('Y(f)')
xlim([0, 3000])
zoom on

Lydopptaket spilles så av ved hjelp av den innebygde funksjonen:
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soundsc(y,Fs,Nbits)

Som dere vil se videre er resten av Matlab-programmet kommentert ut med
%. Vi vil komme nærmere tilbake til denne delen senere. I følgende oppgaver
vil dere bli bedt om å ta opptak ved bruk av metoden beskrevet ovenfor, og å
analysere dem ved hjelp av AnalyseOgSyntese.m.

� Ta opp i Matlab at den løse strengen slås an én enkelt gang. Finn
deretter frekvensspekteret og se på toppene: Finn ut hva frekvensen til
grunntonen er. Hva er frekvensene til overtonene?

� Fra den tidligere målte verdien av emax og uttrykket dere fant for emax i
forarbeidet, estimer det maksimale utslaget til den tidsvarierende delen
av den magnetiske feltstyrken, ∆B.

� Ta opp en kvint (sju halvtoner opp fra grunntonen) og en oktav (tolv
halvtoner opp fra grunntonen) som to separate opptak i Matlab. Stem-
mer frekvensen til disse i forhold til strengens grunntone?

� Frivillig : Kanskje er det første gang dere spiller el-gitar? Gjør et opptak
dere kan ta vare på. Bruk det som ringetone! Tips: Etterpå lærer dere
hvordan dere kan legge vreng på signalet og få rockelyd.

Etterligne tonen gjennom additiv syntese

� Bruk frekvensspekteret dere får fra AnalyseOgSyntese.m for grunnto-
nen til å finne frekvens og relativ amplitude til de fem første overtonene.

Dere skal bruke denne informasjonen til å generere et kunstig signal fra
Matlab til å etterligne grunntonen til gitaren! Se på følgende del av Matlab-
koden AnalyseOgSyntese.m: Gjør denne delen av programmet aktiv ved å
fjerne %’ene (NB behold dem der de er doble %%). Den skal da se slik ut:

%Fundamentaltonen
f0=121; %frekvens
A0=0.00081; %Absolutt amplitude

%Første overtone
f1=242;
A1=0.000949;

(...utelater å vise repetativ kode)

%Femte overtone
f5=728.8;

8



A5=8.818e-05;

%Lage tidsvektor
T=4; %Varighet på lyd
Fs = 44100;
ts = 0 : (T*Fs - 1);
ts = ts / Fs;

%Sum av vektede sinuser
ySynt=sin(2*pi*(f0) * (ts))'+(A1/A0)*sin(2*pi*(f1) * (ts))'(...)

%Demping
tau=0.6; %dempningskoeffisient
ySynt= ySynt.*exp(-ts/tau)'; %påfører demping

soundsc(ySynt,44100)

� Fyll inn verdiene dere fant fra frekvensspekteret: f0 til f5 representerer
frekvensene og A0 til A5 representerer amplitudene.

Ved gjennomkjøring av denne delen av Matlab-programmet genereres en lyd-
vektor ySynt som består av en sum av sinuser der deres amplituder er vektet
i forhold til amplituden til grunntonen. Denne lydvektoren multipliseres deret-
ter med en avtagende eksponensialfunksjon med tidskonstant tau for å påføre
demping. Dette gjør at den syntetiserte lyden høres mer ekte ut.

� Kjør nå AnalyseOgSyntese.m på nytt: Først vil dere høre opptaket
deres, og deretter vil dere høre den Matlab-genererte tonen. Høres de
like ut? Dere kan justere på parameteren tau om nødvendig for å få
dempingen til å bli riktig.

Overdrive (vreng)

Gitar-overdrive, ellers kjent som distortion, fuzz, og vreng, oppnår man ved å
henholdsvis forsterke og dempe svake og sterke utslag. En enkel måte å simulere
dette på er ved å gjøre følgende:

yn,dist = sgn(yn)
√
|yn|, (3)

Vi kan gjøre dette både på opptaket dere har gjort, og på den matlab-
genererte lyden. Nedenfor er dette gjort, men koden er kommentert bort. Fjern
’%’ for den aktuelle tonen dere ønsker å høre (pass på lydnivå!).

% ydist=sign(y).*abs(y).^(0.5); %Overdrive på opptaket
% soundsc(ydist,Fs)

% ydist=sign(yTot).*abs(yTot).^(0.5); %Overdrive på generert tone
% soundsc(ydist,44100)
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2.5 Frivillig: Generering av lyd fra Matlab
� På hjemmesiden til faget ligger et notat kalt Generering av lyd i Matlab

sammen med et Matlab-program som lar dere oppleve effekter som klang,
direksjonalitet, svevning og koreffekt. Dette belyser teorien for bølger og
svingninger som diskuteres i notatetMusikkens fysikk. Nå er en passende
anledning til å teste dette ut!

2.6 Før dere går
� Be en studass om å godkjenne labjournalen.

� Visk bort alle merker på gitarene og legg utstyret tilbake på riktig sted.
Sørg for at labplassen er minst like ryddig som da dere kom.
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