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Abstract 

 
The purpose of this master thesis is measurements of sound fields for a saxophone 
model with scanning Laser Vibrometry. Laser Vibrometry is an optical technique 
commonly used for vibration measurements of different objects. It can also be 
used, as in this case, for the measurement of sound fields. 
 
In this work the sound field emitted from a simplified, transparent model of a 
saxophone is measured. Due to economical and technical reasons there are a 
couple of simplifications implemented. The model is driven by compressed air 
through an artificial mouth, and a standard saxophone mouthpiece with a reed.  
 
The saxophone model and the measurement setup are presented. The 
measurements have resulted in visualizations of sound fields inside the cavity of 
the model as well as outside the model. The vibration of the reed is also 
investigated.  
 
Limitations of the measurement technique are the requirement of transparent two-
dimensional models and that the vibrometer software is not adapted for 
measurements of sound fields. Finally the report includes some suggestions on 
further research in the area and further improvements of the model, and the 
measurements.     
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Sammanfattning 

 
Syftet med examensarbetet är att mäta ljudfält kring en saxofonmodell med 
skannande laservibrometri, även kallad laserdopplervibrometri (LDV), eller helt 
kort vibrometri. Laservibrometri är en optisk mätmetod som framförallt används 
för vibrationsmätningar på ytor av föremål. Ett nytt, mindre känt användnings-
område är ljudfältsmätningar, som denna rapport beskriver.  
 
I arbetet har mätningar av ljudfält kring en saxofonmodell genomförts. Av 
ekonomiska och mättekniska skäl har modellen förenklats. Modellen drivs av en 
tryckluftsansluten artificiell munhåla som exciterar ett vanligt saxofonmunstycke 
med rörblad.  
 
Saxofonmodellen samt försöksuppställningar för ljudfältsmätningar presenteras i 
rapporten. Mätningarna har gett visualiseringar av stående vågor inuti resonans-
kroppen, ljudutbredningen utanför instrumentet samt strömningen inuti munhålan 
och i munstycket. Dessutom har även vibrationsmätningar på rörbladet 
genomförts.  
 
Begränsningar är att mätningarna måste genomföras på tvådimensionella 
modeller, samt att vibrometerns programvara inte är avsedd för ljudfälts-
mätningar. Avslutningsvis presenteras förslag på förbättringar av modellen och 
mätmetoden inför framtida experiment.  
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Kapitel 1  
 
Inledning 
 
Examensarbetet handlar om ljudfältsmätningar, i och omkring en saxofonmodell, 
med laservibrometri. I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till arbetet samt 
syftet och metoden att presenteras. I kapitel två och tre kommer teorin kring 
optiska mätmetoder att beskrivas, framförallt laservibrometri. Därefter, i kapitel 
fyra, presenteras teorier för hur träblåsinstrument (främst saxofonen) fungerar. 
Kapitel fem beskriver försöksuppställningen vid ljudfältsmätningarna. Kapitel sex 
behandlar resultaten av mätningarna. En avslutande diskussion hålls i det sjunde 
och sista kapitlet.  
 

1.1 Bakgrund 
 
För att förstå fysikaliska fenomen är bilder viktiga. Inom optik och vågrörelselära 
kan man illustrera exempelvis interferens, diffraktion och polarisation med bilder 
[1]. Inom strömningsmekaniken har man använt sig av klassiska metoder som 
Shadowgraph och Schlieren för att illustrera flöden, turbulens, konvektion och 
chockvågor etc. [2]. Chockvågor resulterar oftast i ljudvågor och ljudfält. Med 
hjälp av optiska mätmetoder kan man således avbilda genomskinliga fält såsom 
ljudfält i luft inom musikakustiken [3]. 
 
Kvalitativa och kvantitativa studier av musikakustiska fenomen, till exempel 
svängningsmoder i instrument, har tidigare genomförts med optiska metoder [4]. 
Holografisk interferometri har använts för att mäta svängningsmoder och 
deformationsfält för musikinstrument [5]. Mätningar av ljudvågor och ljudfält har 
dock varit svåra att genomföra på grund av att luftens förändring av 
brytningsindex är liten även med relativt höga ljudtryck. För att mäta ljudfält 
krävs därför optiska mätmetoder med hög känslighet.  
 
Under de senaste årtiondena har nya moderna optiska mätmetoder dykt upp som 
kan användas för att studera ljudfält. Metoderna är beröringsfria och kvantitativa, 
dessutom ger mätningarna bilder som innehåller rumslig information. 
Mätningarna kan dessutom genomföras snabbt på stora ytor. 1994 mätte Lökberg 
ljudfält i luft för första gången [6]. Zipser har senare mätt ljudfält i luft med 
skannande laservibrometri [7]. Laservibrometri har visat sig vara en användbar 
mätmetod för att studera ljudutbredning i och utanför musikinstrument. Mätningar 
har nyligen utförts på ultraljudsfält [8] och akustiska undervattensmätningar [9].  
 
Musikinstrument har utvecklats genom åren till deras nuvarande form. Egenheter 
hos instrument justeras genom försök snarare än teoretiska beräkningar. Moderna 
optiska mätmetoder har visat sig vara användbara för att studera olika egenskaper 
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hos musikinstrument. Fysikaliska modeller för ljudutbredning och ljudtryck har 
ofta varit svåra att verifiera genom experiment. Förhoppningsvis kan man med 
hjälp av optiska mätmetoder få kvantitativa och kvalitativa mätningar för 
ljudutbredningen kring musikinstrument, och därigenom få ökad förståelse för 
principerna och på så sätt kunna utveckla och förbättra modellerna och 
instrumenten.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna att använda laser-
vibrometri för att mäta ljudfält och ljudutbredning i och omkring en saxofon-
modell. Målet är att använda laservibrometri inom musikakustiken för att 
illustrera ljudfält och egenskaper hos träblåsinstrument. Vidare ska mätningarna  
ge underlag för att utforma framtida försök med modeller av träblåsinstrument för 
mätningar av ljudfält och vibrationsfält, samt ge förslag till förbättringar av 
saxofonmodellen.  
 

1.3 Metod 
 
Laservibrometri, även kallad LaserDopplerVibrometri (LDV) eller helt kort 
vibrometri, är en kraftfull optisk mätmetod som vanligen används för att mäta 
vibrationer hos ytor. Skannande laservibrometri används numera, som denna 
rapport beskriver, även för att mäta ljudfält. Under försöken har en laser-
vibrometer från Polytec använts. Mer information om utrustningen finns på 
tillverkaren Polytecs hemsida [10].  
 
Ljudfältsmätningar med laservibrometri baseras på den förändring i brytnings-
index som sker då ljudvågor fortskrider i luft. Vibrometri kan användas både för 
att studera fortskridande vågor utanför ljudkällor men också stående vågor inuti 
ljudkällor under förutsättning att man tillverkat en genomskinlig modell av 
musikinstrumentet.  
 

1.4  Avgränsningar 
 

I den här rapporten presenteras mätuppställningar och metoder för att visualisera 
ljudfält och stående vågor kring en saxofonmodell. Mätningarna är begränsade till 
översiktliga mätningar på stående vågor inuti modellen samt mätningar på 
vågutbredningen utanför modellen. Vidare presenteras mätningar på strömningen 
i munhålan och resonanskroppen. Till sist mäts rörbladets vibrationer. 
Mätningarna utförs av mättekniska och ekonomiska skäl på en förenklad 
tvådimensionell modell av saxofonen.  
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Kapitel 2 
 
Optiska mätmetoder 
 
 
I det här kapitlet kommer grundläggande teori för att förstå principen för optiska 
mätningar att beskrivas. Till att börja med behandlas grundläggande begrepp 
inom optik och därefter principerna för interferometriska mätmetoder. 
Vibrometern som beskrivs i nästa kapitel bygger på en heterodyninterferometer. 
 

2.1 Vågrörelser 
 
En plan våg som utbreder sig i x-riktningen kan skrivas [11]  
 

)sin(),( δωϕ +⋅−⋅⋅= xktAtx .     (2.1) 
 
A är amplituden hos vågen och δ en faskonstant. De övriga parametrarna är 
 

f⋅= πω 2  vinkelfrekvensen  
f    frekvensen 

λ
π2=k  vågtalet 

λ    våglängden 
 
Ekvationen gäller både för ljud- och ljusvågor. En ofta använd form av samma 
ekvation är den komplexa, 
 

φϕ ⋅⋅= ieAtx ),( ,       (2.2) 
 
med fasen δωφ +−= kxt . Sambanden mellan de ingående storheterna visas i 
figur 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1: Harmonisk vågutbredning i x-axelns riktning, efter Jönsson [11] 

ϕ 
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2.2 Interferens (superposition av vågor) 
 
Resultatet av två sammanfallande ljusvågor i rummet, u1 och u2, ges enligt 
elektromagnetisk teori av summan, det vill säga: 
 

21

22

11

2

1

uuu
eUu

eUu
i

i

+=
⋅=

⋅=
⋅

⋅

φ

φ

.       (2.3) 

 
U1 och U2 är vågornas amplituder. φ1 och φ2 är vågornas fas. Den observerbara 
storheten, intensiteten (I), är proportionell mot 2u vilket kan skrivas  
 

φ∆⋅++= cos2 2121 IIIII .     (2.4) 
 
Intensiteten för den första vågen är 2

11 uI =  och för den andra vågen 2
22 uI = . 

Fasskillnaden är  
 

xxxk

kxtkxt

∆⋅=−

=−−−=−=∆

λ
π

ωωφφφ
2)(

)()(

12

2121

    (2.5) 

 
I det här fallet är λ våglängden i mediet, ∆x är den geometriska vägskillnaden 
mellan ljusvågorna. Våglängden i mediet (λ) kan uttryckas som λ0/n där n är 
brytningsindex och λ0 är våglängden i vakuum. Med hjälp av detta kan ekvation 
2.5 skrivas om som 
 

)(2

0

xn ⋅∆⋅
⋅

=∆
λ
πφ       (2.6) 

 
Termen )( xn ⋅∆ = )(l∆  är skillnaden i optisk väglängd (l) mellan vågorna. 
Förändringen i optisk väglängd kan skrivas: 
 

nxxnxnl ⋅∆+⋅∆=⋅∆=∆ )()( .     (2.7) 
 
Genom att detektera intensiteten enligt ekvation 2.4 ges information om 
fasskillnaden mellan de två vågorna. Fasskillnaden innehåller i sin tur information 
om skillnaden i optisk väglängd mellan vågorna, ekvation 2.7. Detta kan utnyttjas 
för olika ändamål. Genom att hålla den geometriska väglängden (x) konstant blir 
∆x=0 och förändringen i brytningsindex (∆n) kan bestämmas. På motsvarande sätt 
kan ändringen i den geometriska väglängden bestämmas om brytningsindex är 
konstant (∆n=0). Dessa samband används vid interferometriska mätmetoder 
beroende på om man vill mäta ändring i geometrisk väglängd (vibrationer) eller 
ändring i brytningsindex (ljudvågor).  
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2.4 Interferometri 
 
Interferens mellan ljusvågor kan observeras i interferometrar. Principen för dessa 
är att ljus från en ljuskälla, oftast en laser, delas upp i två olika vågor: en 
objektvåg och en referensvåg. Den optiska väglängden för objektvågen varieras i 
mätområdet, vilket leder till en fasskillnad mellan vågorna när de sammanförs vid 
detektorn. Fasskillnaden mellan vågorna innehåller information om skillnaden i 
optisk väglängd, enligt ekvation 2.6. Genom att analysera fasskillnaden kan man 
få viktig information för experimentet. Ett exempel på en uppställning som 
används för interferometri är den klassiska Michelsoninterferometern i figur 2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2: Michelsoninterferometern 
 
 
2.5 Mätmetoder 
 
Under de senaste årtiondena har de optiska mätmetoderna utvecklats i snabb takt. 
Datorernas utveckling har gjort digitala mätmetoder vanliga. Exempel på moderna 
optiska mätmetoder är holografisk interferometri, speckelinterferometri, TV-
holografi, DSPI (Digital Speckle Pattern Interferometry), speckelfotografi, 
Particle Image Velocimetry (PIV), och laservibrometri som denna rapport 
behandlar. Med hjälp av TV-holografi har man kunnat avbilda stående vågor i luft 
[12].  Dessa moderna optiska mätmetoder finns beskrivna i Gåsvik [13]. 
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Kapitel 3 
 
Laservibrometri 
 
 
Det huvudsakliga användningsområdet för laservibrometri är vibrations-
mätningar på ytor av olika föremål. Teorin för vibrometri samt grunderna för 
vibrationsmätningar kommer att beskrivas i det här kapitlet. Vidare beskrivs hur 
man, med några mindre modifieringar, kan genomföra ljudfältsmätningar med 
samma mätmetod. Avslutningsvis ges en tolkning av resultaten vid ljudfälts-
mätningar.  

 
3.1 Vibrationsmätningar 
 
Laservibrometri är en beröringsfri optisk mätmetod baserad på registrering av 
dopplerskiftet hos laserljus som reflekteras mot ett vibrerande objekt. Skannande 
laservibrometri kan användas för att mäta vibrationer över stora ytor. Mätningarna 
genomförs punktvis både på harmoniska och periodiska, repetitiva rörelser. 
Rörelserna måste vara repetitiva vid skannande vibrometri eftersom mätningarna 
kan pågå under långa tidsperioder, i storleksordningen ~30 sekunder till ~30 
minuter. Tidsåtgången beror på vilken noggrannhet man vill ha i mätningarna. 
Noggrannheten bestäms av antalet mätpunkter, antalet medelvärdesbildningar vid 
varje punkt, frekvensupplösningen etc. Dessa parametrar beskrivs mer utförligt i 
ett följande kapitel. Kärnan i en laservibrometer består av en heterodyn-
interferometer, se figur 3.1 [7].  

 
 

Figur 3.1: En principskiss på en heterodyninterferometer, i det här fallet en 
Mach- Zehnder interferometer, efter Zipser [7]. Laserljusets frekvens är Ω, 
moduleringsfrekvensen fB. Vibrationshastigheten vx(t) ger frekvensskiftet fD  
på grund av dopplereffekten.  
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Principen för vibrationsmätningar med laservibrometri kan beskrivas på följande 
sätt [7,10]: Laserljus delas upp i en objektvåg och en referensvåg med hjälp av en 
interferometer, till exempel Mach- Zehnderinterferometern i figur 3.1. Objekt-
vågen reflekteras mot det vibrerande objektet och interfererar med referensvågen 
på en fotodetektor. Objektstrålens frekvensskift (fD) på grund av dopplereffekten 
gör att signalen kommer att variera periodiskt. Inom akustiken kallas detta för 
svävning. Inom signalteorin kallas detta för heterodyneffekt. Frekvensskiftet 
används för att bestämma objektets hastighetskomponent i x- riktningen, )(tvx . 
Den tidsberoende intensiteten som registreras i fotodetektorn i vibrometern ges av 
[8] 
 

[ ]⋅⋅⋅⋅−+⋅⋅+= tftlkbatI Bπϕ 2)(),(cos),( rrr    (3.1) 
 
Den första termen ( )),( tlk r⋅  beskriver fasskillnaden på grund av skillnaden i 
optisk väglängd mellan de två ljusstrålarna. Tidsberoendet uppkommer på grund 
av att objektet vibrerar och ger upphov till dopplerskiftet. ϕ(r) beskriver den 
slumpmässiga fasen beroende på reflektorns egenskaper. Modulationsfrekvensen 
fB ingår i den sista termen. fB införs för att det ska vara möjligt att bestämma 
hastighetens riktning, vilket annars inte skulle vara möjligt eftersom cosinus är en 
jämn funktion (cos(x)=cos(-x)).  Därför moduleras referensljuset med en signal på 
fB = 40 MHz, En negativ hastighet (riktad mot laserstrålen) ger ett frekvensskift 
lite lägre än 40 MHz och en positiv hastighet (riktad bort från laserstrålen) ger ett 
frekvensskift en aning högre än 40 MHz. Därigenom erhålls utöver beloppet på 
hastigheten (farten) även dess riktning. Principen kallas heterodyn och finns 
beskriven i Gåsvik [13].  
 
Antag att den optiska vägskillnaden kan skrivas 
 

ttrltrltl ⋅+= ),(),(),( 0
&r .      (3.2) 

 
Den första termen, ),( 0trl är en konstant och den andra termen ),( trl& tidsderivatan 
av den optiska vägskillnaden, det vill säga en hastighet. En insättning av ekvation 
3.2 i ekvation 3.1 ger 
 

⋅
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅⋅−+⋅⋅+= ttrlftlkbatI B λ

πϕ ),(2)(),(cos),( 0

&
rrr  (3.3) 

 
λ är laserljusets våglängd. De första två termerna i fasen är konstanta och bidrar 
inte till signalens tidsvariation i detektorn. Termen innehållande fB är känd och 
används för att bestämma riktningen för hastigheten. Den tidsberoende 
intensitetssignalen härrör från den sista termen. Detta är dopplerskiftet och kan 
skrivas 
 

λλ
)(),(),( tvtrltrf x==∆

&
.      (3.4) 
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Beloppet av denna term presenteras sedan av vibrometerns hastighetsdekoder i 
enheten meter per sekund. Detta ger vibrationshastigheten i mätstrålens riktning 
(x-riktningen) hos objektet i den aktuella mätpunkten. 
 

3.2 Ljudfältsmätningar  
 
Försöksuppställningen vid ljudfältsmätningar med vibrometri ser i stort sett ut på 
samma sätt som vid vibrationsmätningar.  Man måste dock genomföra vissa 
modifieringar. Vid ljudfältsmätningar utformas försöksuppställningen så att 
skillnaden i geometrisk väglängd kan försummas. Detta åstadkoms genom att det 
vibrerande objektet ersätts med en solid platta, vx(t)=0 i figur 3.1. Metallplattan 
bör ha goda reflekterande egenskaper och en diffus yta. Eftersom man nu vill 
hålla den geometriska vägskillnaden (∆l) mellan objekts- och referensvågen 
konstant får inte plattan sättas i svängning. Ljudfältet från objektet propagerar i ett 
plan framför plattan. Det skannande laserhuvudet placeras vinkelrätt mot plattan 
på lämpligt avstånd från ljudkällan Avståndet mellan laserhuvudet och reflektorn 
bestämmer vilken rumslig upplösning man får i försöken, samt mätområdets 
storlek. Den begränsande faktorn är vibrometerns speglar som har en minsta 
vinkel i förflyttningen. Genom att flytta det skannande laserhuvudet närmare blir 
avståndet mellan mätpunkterna i mätområdet mindre. En ökning av avståndet ger 
ett större mätområde. I datorn finns programvara som behandlar mätdata och 
presenterar dessa i form av en animering, se figur 3.2. 
 

 
 

Figur 3.2: Försöksuppställningen vid ljudfältsmätningar med 
laservibrometri: Ljudvågen breder ut sig i y-z-planet, det skannande laser-
huvudet placeras vinkelrätt mot reflektorn på ett konstant avstånd d.  
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Till skillnad från vibrationsmätningarna i förra avsnittet ges ändringen av den 
optiska väglängden vid ljudfältsmätningar av den ändring i brytningsindex (∆n) 
som ljudvågen åstadkommer. Ändringen i optisk väglängd kan skrivas [8] 
 

∫⋅=
L

dxxtntl
0

);,(2),( rr && .      (3.5) 

 
L är längden av mätvolymen, x en integrationsvariabel längs den skannande 
laserstrålen i mätvolymen. Integralen multipliceras med två på grund av att 
mätstrålen passerar mätvolymen två gånger, fram och tillbaka från reflektorn. 
Under adiabatiska förhållanden är luftens brytningsindex direkt proportionellt mot 
ändringen av lufttrycket [8], 
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där n0 är brytningsindex för den ostörda luften, p0 det atmosfäriska trycket och κ 
värmekoefficienten (Cp/Cv). Variationen i lufttrycket p& över tiden, på grund av 
ljudvågen, resulterar i dopplerskiftet: 
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λ är laserljusets våglängd. Dopplerskiftet mäts och presenteras på samma sätt som 
tidigare i vibrometerns mjukvara. Eftersom mjukvaran inte huvudsakligen är 
avsedd för ljudfältsmätningar måste mätresultaten räknas om och tolkas i 
akustiska termer. Detta görs genom att räkna om den ”virtuella” vibrations-
hastigheten till lufttryckets förändringshastighet och vidare till ljudtryck i decibel.  
 
3.2.1 Beräkning av ljudtrycket 
 
Vibrometern beräknar ändringen i optisk väglängd enligt ekvation 3.4 . Ekvation 
3.7 ger dopplerskiftets samband med tryckderivatan. Genom att kombinera dessa 
två ekvationer kan man beskriva sambandet mellan den ”virtuella” vibrations-
hastigheten presenterad av vibrometern och tryckderivatan som ljudvågen åstad-
kommer.  
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Detta innebär att den uppmätta virtuella vibrationshastigheten ),( tl r&  är 
proportionell mot tidsderivatan av lufttrycket. Man kan visa att den uppmätta 
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vibrationshastigheten är proportionell mot ljudvågens partikelrörelse och vidare 
beräkna vilket ljudtryck detta motsvarar. För att göra detta kan man utgå från 
uttrycket för partikelrörelsen för en plan ljudvåg som utbreder sig i y-z-planet i z-
riktningen, se figur 3.2.  
 
I Jönsson [11] beskrivs partikelrörelsen för en plan ljudvåg vid frekvensen ω som  
  

)sin(0 zktss ⋅±⋅⋅= ω ,      (3.9a) 
 

där s är partikelförskjutningen och s0 svängningsamplituden. Tryckförändringen p 
som ljudvågen åstadkommer ges av [11] 
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β är kompressibilitetskoefficienten. Här är λ våglängden i luft för ljudvågen. Man 
kan lägga märke till att partikelrörelsen och tryckvariationen har en 
fasförskjutning på π/2 radianer, vilket innebär att maximalt tryck motsvaras av ett 
nollställe för partikelrörelsen och vice versa. Genom att derivera ekvation 3.9b 
med avseende på tiden ges tryckderivatan 
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Det inses att partikelrörelsen s och tryckderivatan p& är proportionella mot 
varandra, ty bägge storheterna beskrivs av sinusfunktioner, vilket visar att vid 
ljudfältsmätningar mäts ljudvågens partikelrörelse.  
 
Tryckderivatans amplitud blir 
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Villkoret för tryckderivatan (ekvation 3.10) kan sättas in i ekvation 3.8, vilket ger: 
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Vid de flesta ljudfältsmätningar används en förenklad tvådimensionell geometri 
vilket gör att integralen helt enkelt blir längden av mätstrålens färdväg (L) gånger 
tryckderivatan innanför integraltecknet. Detta ger den maximala vibrations-
hastigheten:  
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Uttrycket för kompressibilitetskoefficienten [11] för en adiabatisk process, 
 

0

1
p⋅

=
κ

β ,        (3.14) 

 
kan användas för att ytterligare förenkla ekvation 3.13, vilket ger svängnings-
amplitudens samband med den virtuella vibrationshastigheten: 
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När svängningsamplituden s0 är känd kan man använda tryckamplituden i 
ekvation 3.9b för att bestämma den maximala tryckförändring (pA) utöver 
atmosfärstrycket som ljudvågen åstadkommer i luften: 
 

λβ
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= 02 spA .       (3.16) 

 
Då tryckamplituden är känd kan man beräkna ljudtrycket i decibel enligt formeln 
för ljudtrycket (ekvation 3.17) där pref är referenstrycket 20µPa. Effektivvärdet 
beräknas genom att dividera ljudtrycket med kvadratroten ur 2. 
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Dessa beräkningar genomförs med mätdata ur försöken. Beräkningarna kan bara 
genomföras för en frekvenskomponent åt gången. Tillvägagångssättet är att man 
först omvandlar den virtuella vibrationshastigheten till svängningsamplitud, enligt 
ekvation 3.15. Därefter kan man beräkna tryckamplituden, ekvation 3.16, vilket 
ger ljudtrycksnivån efter insättning i ekvation 3.17.  
 
 
3.2.2 Tolkning av mätresultaten 
 
Programvaran i vibrometern tolkar ljudutbredningen som om reflektorplattan 
skulle vibrera och mätresultatet blir en virtuell vibration. Det är tidigare visat att 
den virtuella vibrationshastigheten är proportionell mot ljudfältets partikelrörelse. 
Detta samband är något komplicerat eftersom frekvensen ingår i ekvationerna, se 
ekvation 3.10 och 3.9a. Programvaran presenterar visualiseringar av mätresultatet 
i form av animeringar, vilket motsvarar ljudvågens partikelrörelse. I fortsättningen 
kommer figurerna som visar resultaten av ljudfältsmätningarna att kallas 
partikelrörelsen. Partikelrörelsen visas med färger, där färgskalan motsvarar den 
virtuella vibrationshastigheten. Ett exempel på en färgskala visas i figur 3.3. 
Mätningarna sker punktvis. I varje mätpunkt ges kvantitativa mätresultat. För att 
bilderna över ljudfältet ska bli tydliga måste mätpunkterna måste vara tillräckligt 
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många. Ljudvågornas våglängd bestämmer hur många punkter som krävs för att 
ge en god upplösning av ljudfältet. I vibrometerns programvara finns möjlighet att 
interpolera fram mätvärden mellan mätpunkterna för att få tydligare bilder. I figur 
3.4 har ungefär 5 mätpunkter använts över en ljudvåglängd. Vid 14kHz är ljudets 
våglängd ca 2,4 cm. Efter filtrering och interpolation blir det en tydlig bild för 
vågutbredningen. 
 

 
 

Figur 3.3: En färgskala presenterar den virtuella vibrationshastigheten, 
som motsvaras av partikelrörelsen.  

 
 

 
 

Figur 3.4: Till vänster presenteras mätpunkter för en sfärisk våg från en 
järppipa vid dess första överton (14 kHz), till höger samma mätning efter 
filtrering och interpolation.  

 
 

 
 

Figur 3.5: Färgerna visar ljudfältet ovanpå en svartvit bild tagen av laser-
vibrometerns kamera. Färgskalan visar den virtuella vibrationshastigheten, 
proportionell mot partikelamplituden i varje mätpunkt, mellan mät-
punkterna interpoleras mätvärdena för att få en helfältsbild.   
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Ljudfälten presenteras även som animerade bilder. Detta underlättar tolkningen av 
ljudfältets utbredning. Animeringen och bilderna presenteras i färg ovanpå en 
stillbild tagen av vibrometerns kamera. Figur 3.5 visar ett exempel på ett 
experiment där ljudfältet visas med färg. Mätningarna har genomförts inuti en 
saxofonmodell som syns till vänster i bilden, samt på ljudfältet utanför modellen. 
Ljudfältet utanför modellen syns som ett fyrkantigt område till höger i bilden.   
 
I rapporten kommer stillbilder av animeringarna att presenteras. Animeringarna 
kommer att bifogas som en cd-skiva med vissa rapporter, samt på hemsidan för 
experimentell mekanik vid LTU: http://www.sirius.ltu.se/expmek.  

 
3.3 Laservibrometerns inställningar  
 
I programvaran för vibrometern finns ett antal olika inställningar som måste göras 
vid mätningarna. De viktigaste presenteras här.  
 
3.3.1 Referenssignal 
 
En mikrofon är kopplad till referensingången på huvudenheten. Mikrofonen ger 
en referenssignal som används för att hålla reda på fasen hos mätpunkterna när 
laserstrålen flyttar till nya mätpunkter. Genom att jämföra den aktuella 
mätpunktens fas med referenssignalen ges information som kan användas för att 
bestämma mätpunkternas inbördes fas. Detta är nödvändigt för att möjliggöra 
modalanalys och för att kunna animera ljudfältet.  
 
3.3.2 Samplingstid, upplösning i frekvensdomän, FFT- linjer 
 
Programvaran i vibrometern genomför en frekvensanalys för signalen från både 
referensmikrofonen och vibrometern. I programvaran för vibrometern väljer man 
önskat antal FFT- linjer. Fler linjer ger en högre upplösning i frekvensdomänen. 
Nackdelen är att mätningarna då tar längre tid. Vad man väljer är helt beroende av 
den noggrannhet som experimenten kräver. Upplösningen bör vara tillräckligt stor 
för att man ska kunna identifiera frekvenstopparna. Upplösningen avgörs av 
antalet FFT- linjer och bandbredden. Exempelvis ger en bandbredd på 16kHz och 
1600 FFT- linjer en upplösning på ca 10Hz.  (16000/1600=10) 
 
3.3.3 Mätningar i frekvensdomän respektive tidsdomän 
 
Mätningarna kan genomföras i frekvensdomänen, där en frekvensanalys utförs för 
att bestämma de ingående frekvenskomponenterna. Därefter kan man studera 
svängningsformerna för de olika frekvenskomponenterna var för sig, exempel på 
detta i figurerna 3.4 och 3.5.    
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Utöver mätningarna i frekvensdomänen kan man mäta summasignalen, det vill 
säga den totala partikelhastighetsvariationen summerad över alla frekvenser. 
Dessa mätningar utförs i tidsdomänen. I varje punkt i mätområdet genomförs en 
mätning av de tidsberoende tryckvariationerna. Tidssignalen sparas och kan sedan 
presenteras som vanligt i form av animeringar.  På detta sätt kan strömningsfält 
studeras. Zipser har med hjälp av denna mätmetod visualiserat jetströmmen vid 
labiet1 i en orgelpipa [7].  
 
3.3.4 Störningar och felkällor 
 
Störningar av reflexer från kanter och öppningar med mera påverkar mätresultaten 
av ljudfältet utanför instrumentmodellen. För att undvika dessa genomfördes 
försök i ett ”ekofritt” rum. Även där förekommer reflexer från ljudvågen då den 
passerar kanten på reflektorplattan. Dessa reflektioner är svåra att undvika, 
eftersom plattan krävs för ljudfältsmätningar. Vid försöken med instrument-
modeller sätts glasskivan i svängning. Vibrationerna bör inte påverka mätningarna 
i någon större utsträckning ty laserstrålen passerar nästan obehindrat genom 
glasskivan. Vibrationer från omgivningen minskas med hjälp av det vibrations-
isolerade bordet. Figur 3.6 visar en översiktsbild över de faktorer som kan påverka 
mätresultaten, där försöksuppställningen är sedd från sidan.   
 
 

 
 

Figur 3.6: Följande faktorer kan påverka mätresultaten: Ljudfältet i 
laserstrålens väg, vibrationer från glasplattan och reflektorn samt 
vibrationer från bordet, se även figur 5.2. 

                                                 
1 Labiet, den "skarpeggade" bortre kanten av (den oftast rektangulära) uppskärningen i till exempel 
en flöjt eller orgelpipa. Luftströmmen riktas mot denna.  

laserstråle
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Vibrationsisolerat bord

reflektor 
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Kapitel 4 
 
Träblåsinstrument 
 
De två vanligaste träblåsinstrumenten utöver tvärflöjten är saxofonen och 
klarinetten. I det här kapitlet beskrivs de grundläggande principerna för dessa 
träblåsinstrument. En enkel principskiss för hur ett blåsinstrument fungerar 
presenteras. Utgående från denna kan funktionerna för blåsinstrumentet 
beskrivas. Ljudfältsmätningarna i kapitel sex  bygger också på denna modell.  
 

4.1 Ljudets excitation  
 
Ett blåsinstrument kan på ett enkelt sätt beskrivas med figur 4.1 [14]. Instrumentet 
fungerar i princip som ett återkopplat system bestående av ett ickelinjärt element 
(munstycket) och ett passivt linjärt system (resonanskroppen). Energi tillförs 
instrumentet i form av en pulserande, varierande luftström. Munstycket 
omvandlar luftströmmen till ljud bestående av periodiska svängningar. Detta 
skapar stående vågor i resonanskroppen. Återkopplingen av resonanskroppens 
resonansfrekvenser till munstycket styr rörbladets vibration och en stabil 
oscillation uppkommer. Dessutom sker en återkoppling genom att musikanten 
lyssnar på ljudet och gör de förändringar i embouchyren som krävs för att en 
stabil ton ska åstadkommas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1: Principskiss för hur ett blåsinstrument fungerar, efter Woodhouse [14] 
 
I blåsinstrument finns det två sätt att åstadkomma den varierande luftströmmen: 
det första är att periodiskt variera lufttillförseln till instrumentet, till exempel i 
träblåsinstrument och brassinstrument. Det andra sättet är att låta en konstant 
luftström själv komma i svängning. Detta sker i flöjtliknande instrument och 
orgelpipor. I brassinstrument, till exempel trumpeten och trombonen, åstadkoms 
den pulserande luftströmmen genom att läpparna omväxlande öppnas och stängs. 
För träblåsinstrument regleras luftströmmen in i munstycket genom rörbladets 
svängningar. 

Ickelinjärt 
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Energitillförsel 
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4.1.1 Rörbladet som akustisk generator  
 
De flesta träblåsinstrumenten, förutom flöjten, har rörbladet (röret) gemensamt. 
Rörbladet fungerar som en slags ventil som öppnas och stängs för att luftflödet 
ska kontrolleras. En någorlunda enkel förklaring till funktionen hos rörbladet och 
munstycket hos ett träblåsinstrument ges av Bernoullis princip, ekvation 4.1. Mer 
komplicerade modeller kräver djupare kunskaper i turbulenta strömningsfält [15]. 
Genom att låta en luftström (med hastigheten v) passera genom munstycket 
minskar trycket (∆p) ovanför rörbladet, enligt Bernoullis princip: 
 

konstvp =+∆
2

2

       (4.1) 

 
Om luftströmmens hastighet ökar minskar trycket i munstycket ovanför rörbladet, 
se figur 4.2. Detta skapar då en kraft på rörbladet som stänger luftströmmen. Då 
rörbladet stänger till minskar luftströmmen och trycket i munstycket ökar. 
Rörbladet fjädrar tillbaka och munstycket öppnas igen. Detta fenomen i 
kombination med återkopplingen till resonanskroppen och musikerns justeringar 
av embouchyren skapar en stabil oscillation av rörbladet och därmed också en 
stående våg i resonanskroppen.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2: Den höga lufthastigheten skapar ett undertryck ovanför rörbladet 
som stänger munstycket. Luftströmmen öppnas igen genom att rörbladet 
fjädrar tillbaka, efter Music Acoustics Sydney [16] 

 
Röret består vanligtvis av en tunn träbit tillverkad av bambu. Nuförtiden har även 
syntetiska rör, tillverkade av Kevlar, börjat bli populära. Vid ljudfältsmätningarna 
på saxofonmodellen i denna rapport har ett syntetiskt rör, modell Fibracell, 
använts.  
 
 

v Pm ∆p 
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4.2 Stående vågor 
 
Resonanskroppen utgör det passiva linjära systemet i figur 4.1. Längden hos 
resonansröret avgör tonhöjden, det vill säga frekvensen. Hos träblåsinstrument 
ändras den effektiva längden hos resonansröret genom att man öppnar och stänger 
tonhål, vilket påverkar de stående vågorna i instrumentet. Formen för idealiserade 
och förenklade stående vågor i träblåsinstrument beskrivs i figur 4.3. Trycket 
betecknas med rött och partikelhastigheten i blått. Längst till vänster visas ett rakt 
rör öppet i båda ändar, motsvarande tvärflöjten. I mitten återfinns ett rakt rör, 
slutet i ena änden, motsvarande klarinetten. Saxofonens koniska instrumentform 
återfinns till höger, där vågornas form mer komplicerad än i cylindrar. De kan inte 
beskrivas med plana vågor som i fallen med cylindriska rör. Vid ljudfälts-
mätningarna kommer luftpartikelrörelsen att illustreras, denna presenteras med 
blått i figur 4.3 (motion).  
 

 

Figur 4.3: Stående vågor: Till vänster: modell för tvärflöjt. I mitten: ett rakt 
rör slutet i den ena ändpunkten motsvarande en klarinett. Till höger: ett 
koniskt rör, slutet i den ena ändpunkten, modell för saxofon, efter Music 
Acoustics Sydney [16] 

   
 
Villkoren för grundfrekvensen hos ett resonansrör ges av längden av röret, samt 
randvillkoren för partikelhastighet och ljudtryck. För ett cylindriskt, slutet rör 
(klarinetten) är våglängden för grundtonen 4L, där L är resonansrörets längd. För 
ett öppet cylindriskt rör och ett slutet koniskt rör (saxofonen, flöjten) är 
våglängden för grundtonen 2L.  
 

λGrundton=2L λGrundton=4L λGrundton=2L 

L L L
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Följande enkla formel 
 

λ
vf =         (4.2) 

 
beskriver sambandet mellan frekvensen (f), ljudets utbredningshastighet (v=340 
m/s i rumstemperatur) och våglängden (λ). Med hjälp av detta samband kan 
resonansfrekvenserna för instrumenten beräknas för givna våglängder. Insättning 
av villkoren för grundresonansen ger 
 

L
vf

4
=  (rör öppet - slutet)     (4.3) 

 

L
vf

2
=  (rör öppet - öppet och koniskt).   (4.4) 

 
För att beräkna resonansfrekvenserna mer exakt måste man ta hänsyn till 
ändkorrektionen som är approximativt a61,0≈∆  för ett cylindriskt rör, där a är 
resonansrörets radie, vid klockstycket. Detta innebär att den korrigerade längden 
är L’=L+0,61a. 
 

 
4.3 Frekvensspektra 
 
Det fenomen som ger de olika instrumenten sin speciella ljudkaraktär är dess 
uppsättning av övertoner, frekvensspektrat. För saxofonen (och andra koniska 
instrument) ges övertonerna av heltalsmultiplar av grundtonen: f0, 2f0, 3f0, 4f0 och 
så vidare. Klarinettens (och andra cylindriska instrument med sluten ändpunkt) 
övertoner ges av udda heltalsmultiplar av grundtonen: f0, 3f0, 5f0, 7f0. En enkel 
förklaring till varför det förhåller sig på det här sättet går inte att ge, men man kan 
visa med hjälp av uttryck för den akustiska impedansen att så är fallet, se avsnitt 
4.4. Saxofonens frekvensspektra är rikt på övertoner. Figur 4.4 visar frekvens-
spektrat uppmätt hos en altsaxofon vid noterade G, ungefär 200 Hz.  
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Figur 4.4: Frekvensspektrat för en saxofon, grundton 200 Hz. Frekvensen 
på x-axeln och den relativa amplituden på y-axeln 

 

4.4 Den akustiska impedansen 
 
Blåsinstruments egenskaper och resonansfrekvenser styrs av den akustiska 
impedansen (Z) som är förhållandet mellan trycket (p) och det akustiska 
volymflödet (U) över en tvärsnittsarea S med hastigheten u [4].  
 

uS
p

U
pZ

⋅
== .       (4.5) 

 
Om impedansen är hög så är tryckvariationerna stora och rörbladets vibration kan 
kontrolleras. Det innebär att resonanserna för röret sammanfaller med de 
frekvenser där den akustiska impedansen för resonanskroppen är hög. De 
frekvenser som sammanfaller med maximum i den akustiska impedansen är 
möjliga att spela. Man kan visa med hjälp av uttryck för den akustiska 
impedansen skillnaden för frekvensspektrat för mellan cylindriska och koniska 
resonanskroppar. Det matematiska uttrycket för impedansen (ZIN) för ett 
cylindriskt rör ges av [4]:  
 

kLZjZIN tan0 ⋅⋅= ,       (4.6) 
 
eller genom att ta hänsyn till ändkorrektionen ( a61,0≈∆ , aLL 61,0+=′ )  
 

LkZjZIN ′⋅⋅= tan0 ,      (4.7) 
 
där L’ är den korrigerade längden hos resonansröret. Genom att lösa ut maximum 
för impedansen Z fås impedansmaximum vid  
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Detta innebär impedansmaximum för 1,3,5 gånger grundtonen (n=1): 
 

L
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c
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Detta känner man igen som grundfrekvensen för en kvartsvågsresonator (ekvation 
4.3) vid ljudhastigheten c. På samma sätt kan man med hjälp av uttrycket för 
impedansen hos en konisk resonator [4], 
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bestämma grundfrekvensen för den koniska resonatorn. Med vissa förenklingar 
kan resonansfrekvenserna skrivas: 
 

1' xL
cn

n +
⋅⋅

=
πω .       (4.11) 

 
Svängningsmoderna bildar en komplett harmonisk serie, som tidigare nämnts, 
med grundfrekvensen (n=1): 
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πω .      (4.12) 

 
Det vill säga samma grundfrekvens som för en halvvågsresonator, (ekvation 4.4). 
I riktiga instrument så stämmer detta inte helt överens med resonansfrekvenserna 
eftersom instrumentet avviker från den ideala formen på grund av att vissa 
modifieringar av instrumenten är genomförda för att få intonationen att stämma.  
 
Figur 4.5 beskriver den akustiska impedansen som funktion av frekvensen. 
Impedansen här är experimentellt uppmätt [16]. Man kan se att saxofonens 
impedansmax (resonansfrekvenser) bildar en komplett harmonisk serie. 
Klarinettens impedansmax är approximativt udda heltalsmultiplar av grundtonen. 
Man kan lägga märke till att resonansfrekvenserna ändras om man lägger till ett 
klockstycke. Detta sker på grund av ändringen av ändkorrektionen.  



 Ljudfältsmätningar med laservibrometri i en saxofonmodell 

Kent Karlsson 21                        2005-01-26  
Luleå tekniska universitet       

 
 

Figur 4.5: Den akustiska impedansen hos saxofonen som funktion av 
frekvensen, saxofonen (konisk resonator) till vänster, och klarinetten (rak 
resonator) till höger, efter Music Acoustics Sydney [16] 

 

 
4.5 Matematiska modeller  
 
Det finns en mängd modeller på olika nivåer utvecklade för beskrivning av musik-
instrument. Den enklaste, som beskriver stående vågor är redan beskriven tidigare 
i det här kapitlet. Andra mer avancerade modeller använder sig av turbulent 
strömningslära [15], där ekvationerna är ickelinjära och svåra att finna analytiska 
lösningar till. Inte ens numeriska lösningar är lätta att erhålla eftersom modellerna 
innehåller okända parametrar. För att ekvationerna ska vara numeriskt lösbara 
måste modellerna förenklas. Det saknas ofta experimentella verifieringar av 
modellerna genom experiment. Många modeller har behandlat klarinetten på 
grund av dess relativt enkla geometri. Få modeller beskriver saxofonen med den 
koniska resonanskroppen.  
 
 
4.5.1 Grundläggande ekvation för munstycket kopplat till en 

luftpelare. 
 
I Kergomard [17] presenteras en grundläggande, någorlunda enkel modell för 
klarinetten. Röret antas fungera som en tryckkontrollerad ventil som styr 
luftflödet in till resonanskroppen hos ett blåsinstrument, i det här fallet klarinetten. 
Kaviteten inuti munstycket antas ha ett rektangulärt tvärsnitt. Figur 4.6 visar en 
schematisk figur som beskriver munstycket. Öppningen mellan munstycket och 
rörbladet betecknas y(t). Luftströmmens hastighet beteckas U.   
 



 Ljudfältsmätningar med laservibrometri i en saxofonmodell 

Kent Karlsson 22                        2005-01-26  
Luleå tekniska universitet       

 
 

Figur 4.6: En schematisk modell av ett träblåsmunstycke, efter Kergomard [17] 
 
Röret antas vara en oscillator med en frihetsgrad. Rörelseekvationen (ekvation 
4.13) för systemet är ett fjäder/massasystem kontrollerat av tryckskillnaderna på 
båda sidor om röret, 
 

,2
2

2

r
rr

py
dt
dyg

dt
yd

µ
ω ∆−

=++   ppp m −=∆ ,   (4.13) 

 
där y är förskjutningen hos röret, gr är dämpfaktorn hos röret, ω egenfrekvensen, 
µ är ytdensiteten (massa/area). ∆p betecknar tryckskillnaden mellan munhålan och 
munstycket. Genom att lösa differentialekvationen fås rörets förskjutning som 
funktion av tiden. Denna förskjutning kan experimentellt bestämmas.  
 
4.5.2 Rörbladets rörelse 
 
Kergomard [17] hänvisar till Gilbert [18] som genom experiment bestämt 
lösningen till differentialekvationen för rörbladets rörelse y(t) som funktion av 
tiden, figur 4.7. Rörbladets rörelse för saxofonmodellen kommer att mätas med 
laservibrometern.  
 
 

 
 

Figur 4.7: Rörbladets rörelse y(t) i mm, för tiden 0-10ms, experimentellt 
uppmätt, efter Kergomard [17] 
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4.5.3 Vågekvationen för en cylindrisk resonator. 
 
Plana tryckvågor p(x,t) i en cylindrisk, förlustfri, resonator kan beskrivas som 
lösningar till vågekvationen för ett oändligt långt horn [17], ekvation 4.14. 
Ljudhastigheten betecknas med c. 
 

01 2
2

2 =∂−∂ p
c

p ttxx .      (4.14) 

 
Den allmänna lösningen (d’Alemberts lösning) kan skrivas  
 

)/()/(),( cxtpcxtptxp ++−= −+ .    (4.15) 
 
Det vill säga två vågor med motsatt utbredningsriktning. Eulers ekvation ger 
förhållandet mellan trycket p och volymhastigheten u. ρ är luftens densitet, S är 
resonatorns tvärsnittsarea.  
 

u
c

Zu
S

p tctx ∂−=∂−=∂
1ρ .     (4.16) 

 
Zc=ρc/S är den karakteristiska impedansen. Lösningen för volymhastigheten blir 
då: 
 

)/()/(),( cxtpcxtptxuZc ++−= −+ .    (4.17) 
 
Vågutbredningen för en cylindrisk resonator blir alltså en superposition av två 
vågor som färdas i varandras motsatta riktning.  
 
 
4.5.4 Vågekvationen för en konisk resonator. 
 
För att beskriva vågutbredningen för en konisk resonator (saxofon) krävs mer 
avancerade formler eftersom vågorna inte är plana som i fallet vid konstant radie 
och cylindrisk geometri (rör). Lösningen finns beskriven i Dean et al [19].  
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Kapitel 5 
 

Försöksuppställning och saxofonmodellen 
 

I detta kapitel beskrivs försöksuppställningen för ljudfältsmätningarna med 
vibrometern. Till att börja med presenteras de ingående komponenterna vid 
mätningarna. Därefter beskrivs saxofonmodellen. Vidare beskrivs handhavandet 
av laservibrometern samt eventuella problem och felkällor vid mätningarna.  

 

5.1 Försöksutrustning 
 
Försöksuppställningen är monterad på ett vibrationsisolerat bord, se figur 5.1.  
 

 
 

Figur 5.1:  Försöksuppställningen, jämför figur 3.2. 
 
Bakgrunden består av en stabilt byggd, ej vibrerande reflektor (1). I försöken är 
den en vitmålad plåtskiva med goda reflektionsegenskaper. Plåtskivan är 
monterad på ett vibrationsdämpat bord. Skivan får inte sättas i svängning av 
ljudkällan, ty eventuella vibrationer hos plattan skulle direkt påverka mät-
resultaten. Framför modellen monteras instrumentmodellen (2) som beskrivs mer 
utförligt i det följande avsnittet. Luftflödet in i instrumentmodellen regleras av en 
tryckluftsregulator (3) som fungerar som en strypning av luftströmmen. Genom 
att låta högt tryck ligga mot ventilen skapas en reservoar med högre tryck än vad 
som går in i modellen. På så sätt kan luftströmmen in i den artificiella munhålan 
hållas konstant och regleras med regulatorn. Vinkelrätt mot reflektorn placeras 
vibrometerns skannande laserhuvud (4). Ljudet registreras av en referens-
mikrofon (5) som placeras på ett fixt avstånd från ljudkällan. Instrumentmodellens 

laservibrometer (4) referensmikrofon (5) 

instrumentmodell (2)

 reflektor (1) 

tryckluftsregulator (3) 
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tvärsnitt beskrivs i figur 5.2. Modellen består av en plexiglasplatta och två sarger 
som placeras på reflektorn för att det ska bildas en kavitet.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2: Ett tvärsnitt av försöksuppställningen: resonanskroppen skapas 
av det rektangulära mellanrummet mellan reflektorn och en täckplatta av 
plexiglas  

 
5.2 Saxofonmodellen 
 
Figur 5.3 visar de ingående komponenterna och deras funktion på ett enkelt sätt. 
Samma komponenter ingår som tidigare är beskrivna i figur 4.1. Energitillförseln 
till systemet består av tryckluft, som tillförs instrumentet via en artificiell munhåla 
till det ickelinjära elementet som består av munstycket och rörbladet. Munstycket 
är anslutet till det passiva linjära systemet som består av den koniska resonans-
kroppen .  
 
 

 
 

Figur 5.3: Principskiss för saxofonmodellen. Jämför figur 4.1. 

Ickelinjärt element 
Munstycke och 
rörblad 

Passivt linjärt system
Resonanskropp 

Energitillförsel/ 
Artificiell munhåla med 
tryckluftsanslutning 

Ljud  

laser 

plexiglasplatta 

reflektor 

resonanskropp
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Figur 5.4 visar hur saxofonmodellen och de ingående komponenterna ser ut vid 
experimenten. Modellen är tillverkad i plexiglas för att göra det möjligt att se 
ljudfältet i resonanskroppen. Samma sak gäller för den artificiella munhålan. Den 
är placerad framför reflektorplattan för att det ska vara möjligt att se ljudfältet 
inuti munhålan.  
 

 
 
 
 
 

Figur 5.4: Översiktsbild för den koniska saxofonmodellen med artificiell 
munhåla, saxofonmunstycke och resonanskropp.  

  
 
5.2.1 Den artificiella munhålan 
 
Energitillförseln som krävs för att excitera saxofonmodellen med ett riktigt 
saxofonmunstycke skapas med hjälp av en artificiell munhåla, se figur 5.5. 
Munhålan består av en liten låda i plexiglas som placeras framför reflektorn i 
samma plan som resonanskroppen. Till munhålan kopplas ett altsaxofon-
munstycke med ett rörblad modell Fibracell (soft). En tryckluftsregulator ansluts 
för att hålla ett konstant lufttryck. Munhålan tillverkas i genomskinligt plexiglas 
med parallell fram- och baksida för att det ska vara möjligt att se ljudfältet kring 
munstycket. Framsidan består av en plexiglasplatta och baksidan består av 
reflektorn.  
 
För att spela saxofon måste följande parametrar kontrolleras: trycket från läpparna 
på röret, lufttrycket och luftflöde samt läpparnas position. Normalt sker denna 
anpassning automatiskt av saxofonisten. I försöken används en förenklad 
konstruktion där endast lufttrycket varieras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5: Den artificiella munhålan, volym (5,5 x 4,0 x 3,0) cm³  

5,5 cm 

4,0  

tryckluftsanslutning 
reflektor resonanskropp 

artificiell munhåla
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5.2.2 Resonanskropp 
 
För att kunna mäta ljudfältet inuti en saxofon måste en genomskinlig modell med 
rektangulärt tvärsnitt tillverkas. Saxofonen är approximativt konisk, vilket 
utnyttjas i modellen, se figur 5.6. På bilden syns en sopransaxofon. De större 
saxofonmodellerna är böjda men tvärsnittet ökar fortfarande koniskt om man 
”rätar ut” krökarna.  
 
 

 
 

Figur 5.6: Saxofonen approximeras med en konisk modell 
 
Modellen förenklas ytterligare på grund av mättekniska skäl. Eftersom man måste 
utgå från en plan reflektor vid mätningarna så är det lämpligt med en plan 
framsida på modellen och ett kvadratiskt tvärsnitt. Den koniska formen hos den 
riktiga saxofonen approximeras med en modell med ett kvadratiskt tvärsnitt med 
ökande area. Dimensionerna för resonanskroppen är desamma som för 
altsaxofonen, från munstycket till G# klaffen, vilket motsvaras av längden L i 
figur 5.6. Den koniska resonanskroppen visas i figur 5.7. Innermåtten är 
markerade i figuren, djupet är detsamma som bredden. Innermåttet för bredden i 
modellen är detsamma som altsaxofonens innerdiameter.  
 
 
 
 
 
 

Figur 5.7: Resonanskroppen, innermått i cm, djupet detsamma som bredden 
på kanalen, det vill säga koniskt ökande djup. 

 

L

42 3,5 
1,5  
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Kapitel 6 
 
Experiment: 
Ljud- och vibrationsmätningar 
 
Huvuddelen av examensarbetet är ljudfältsmätningar och vibrationsfälts-
mätningar i och omkring en saxofonmodell. I detta kapitel presenteras resultaten 
av mätningarna. Mätningarna koncentreras till en munstycksexciterad 
saxofonmodell. Utgående från den enkla modell som tidigare presenteras i kapitel 
4 kommer mätningarna att delas upp i olika områden som presenteras var för sig.  

 
6.1 Introduktion till mätningarna 
 
Ljudfältsmätningarnas syfte är att presentera en översikt över ljudfältet i och 
omkring en saxofonmodell.  Figur 6.1 är en variant av figur 4.1 som presenterar 
de ingående delarna i saxofonen (saxofonmodellen) och dess ljudutstrålning. 
Figuren består av fyra delområden: ljudutstrålning, resonanskropp, munstycke och 
rörblad samt den artificiella munhålan. Dessa fyra delar kommer att behandlas var 
för sig i de följande avsnitten 6.2- 6.5.   
 

 
Figur 6.1: Översikt av de fyra delområdena ljudutstrålning (kap 6.2), 
resonanskropp (kap 6.3), munstycke och rörblad (kap 6.4) samt artificiell 
munhåla (kap 6.5) 

 
Till att börja med kommer ljudutstrålningen från modellen att mätas. Detta 
presenteras i avsnitt 6.2. Dessa mätningar genomförs i ett ekofritt rum. Vidare 
kommer ljudfältet och de stående vågorna inuti instrumentet att mätas. Avsnitt 6.3 
behandlar dessa mätningar. Avsnitt 6.4 handlar om rörbladets vibrationer. 
Vibrometern utnyttjas för att mäta rörbladets vibrationshastighet. Till sist 

3. Munstycke och 
rörblad: 
Vibrationsmätningar och 
ljudfältsmätningar  

2. Resonanskropp: 
Mätningar på stående 
vågor 

4. Artificiell munhåla 
Mätningar i tids- och 
frekvensdomän 

 

1. Ljudutstrålning(utanför instrumentkroppen)  
Mätningar på ljudfält utanför modellen 
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genomförs mätningar i tidsdomänen på strömningen i den artificiella munhålan 
och resonanskroppen, avsnitt 6.5.  Mätningarna kan sammanfattas enligt följande: 
  
1. Ljudutstrålning:  Mätningar av ljudfältet utanför modellen med 

skannande vibrometri presenteras (avsnitt 6.2). 
 
2. Resonanskropp: Mätningar av stående vågor i resonanskroppen 

genomförs med skannande vibrometri. Modalanalys 
för svängningsmoderna i resonanskroppen samt 
frekvensanalys av referensljudet presenteras (6.3).    

 
3. Munstycke och rörblad:  Mätningar av rörbladets vibration i tidsdomän och  
    frekvensdomän (6.4). 

 
4. Artificiell munhåla: Mätningar i tids - och frekvensdomän, med 

skannande vibrometri. Tidmätningarna ger en bild 
av strömningen in i munstycket.  
Frekvensmätningarna ger information om 
svängningsmoderna (6.5). 

 
6.1.2 Referensmätning av ljudtrycket 
 
För att få ett mätvärde för ljudtrycket som saxofonmodellen åstadkommer mäts 
trycket 3 cm in i klockstycket, med referensmikrofonen. Kalibreringskonstanten 
för mikrofonförstärkaren är satt till 1 V/Pa. Mikrofonen ger ett toppvärde på 50V 
vilket innebär ett ljudtryck på ungefär 50 Pa. Ljudtrycket i decibel kan beräknas 
enligt  
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där peff  är det effektiva ljudtrycket i Pascal och pref är referenstrycket 20µPa. 
Insättning av RMS-värdet för ljudtrycket ger ljudnivån i decibel.  
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Ljudtrycket vid änden av klockstycket är 125dB, man kan vänta sig att ljudtrycket 
längre in i saxofonmodellen är på en högre nivå. För att kontrollera vilken virtuell 
vibrationshastighet som mätvärdet 125dB motsvarar så används ekvationerna som 
presenterats i kapitel tre. 125dB ger ett toppvärde för trycket på 50Pa. Ekvation 
3.16 ger sambandet mellan tryckamplituden pA och svängningsamplituden s0:  
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Vibrationshastigheten ges av ekvation 3.13: 
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Ekvationerna 6.3 och 6.4 ger vibrationshastigheten som motsvarar ett ljudtryck på 
50Pa.  
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Följande numeriska värden insättes i ekvation 6.5.  
 

n0=1.00027   för luft i rumstemperatur.  
κ=1.40   “ 
f=260 Hz   grundtonen för saxofonmodellen 
p0=101.3 kPa  normalt lufttryck 
p=50 Pa   ljudtrycket motsvarande 125 dB 
λ=(340/260)=1.31 m våglängden i luft vid frekvensen 260 Hz 
L=0.02 m   integrationslängden i mätvolymen 
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Den beräknade virtuella vibrationshastigheten för 125 dB är 6 µm/s, detta är 
beräknat på det totala ljudtrycket och vid grundtonens frekvens. Eftersom man vid 
FFT- mätningarna tittar på de enskilda frekvenskomponenterna istället för det 
totala trycket bör mätresultaten blir i samma storleksordning och något lägre. Det 
visar sig vid mätningarna att resultatet ligger betydligt högre, i storleksordningen 
100 µm/s till 1 mm/s. Om man beräknar det teoretiska ljudtrycket för 
vibrationshastigheten 100 µm/s leder det till väldigt höga ljudtrycksnivåer inuti 
modellen (~150dB). Slutsatserna blir att man vid framtida mätningar bör göra en 
speciell studie av de kvantitativa resultaten där man kontrollerar plattans vibration 
och även vibrationer från framsidan av plexiglasplattan som kan bidra till 
resultaten. Man bör dessutom kontrollera hur ljudfältet mellan modellen och 
laserhuvudet ser ut och om det kan påverka resultaten. Allt detta för att fastställa 
att det verkligen är ljudfältet inuti modellen som mäts och ingenting annat.  
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6.2 Ljudfält utanför saxofonmodellen 
 
För att minimera rummets påverkan på ljudfältet på grund av reflexer 
genomfördes mätningarna av ljudfältet utanför saxofonmodellen i ett ”ekofritt” 
rum med ett dämpande material på väggarna. Det skannande laserhuvudet 
placerades utanför rummet, och mätstrålen riktades in genom dörröppningen. 
Saxofonmodellen och reflektorn placerades mitt i rummet. Ljudfältet utanför 
instrumentet mättes men också ljudfältet inuti saxofonmodellen. Mätningarna 
genomfördes i FFT- domänen vilket möjliggör en modalanalys för de ingående 
frekvenskomponenterna. Inställningarna som användes vid försöket presenteras i 
tabell 6.1. 
 

Skannande vibrometerhuvud       OFV 056  Används i alla försök 
Vibrometer                     PSV-Z-040    ” 
Dekoderkort           National Instruments PCI-4452  ” 
 
Domän             FFT  
Mätpunkter   1110 st. 
Medelvärdesbildningar 8 st. 
Bandbredd   16kHz (20Hz-16kHz) 
FFT- linjer   800 st. 
Samplingsfrekvens  40.96kHz 
Samplingstid   50ms 
Frekvensupplösning  10 Hz   

 
Tabell 6.1: Inställningar vid ljudfältsmätningarna 

 
 
Figur 6.2 visar ljudfältet utanför saxofonmodellen vid den andra övertonen 
(780Hz) och figur 6.3 visar ljudfältet vid 5220 Hz. Partikelrörelsen i de olika 
punkterna ges av en färgskala som presenteras till vänster i bilderna. Färgskalan 
visar den virtuella vibrationshastigheten eftersom vibrometern tolkar ljudfältet 
som en vibration. Den virtuella vibrationshastigheten är dock proportionell mot 
partikelhastigheten. Detta har beskrivits mer utförligt i kapitel tre. I bildernas övre 
vänstra hörn ser man saxofonmodellen med den artificiella munhålan, 
saxofonmunstycket och resonanskroppen. Referensmikrofonen syns nere till 
höger i bilderna.  
 
Resultaten för den andra övertonen (figur 6.2) visar att ljudutbredningen för 
grundtonen utanför klockstycket inte är sfärisk som man kanske skulle vänta sig. 
Det uppkommer ljudreflexer från olika håll som överlappar varandra. Reflexerna 
skapas då ljudvågen passerar kanten av reflektorplattan (diffraktion), samt vid 
reflektion på föremål i rummet. Reflektionerna från reflektorplattans kant kan inte 
undvikas trots att mätningarna genomfördes i ett ekofritt rum. Vid studier av 
animeringen för samma mätning ses dessutom att reflexerna påverkar ljudet inuti 
instrumentmodellen. Reflexerna blir tydligast vid låga frekvenser där våglängden 
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är stor och i samma storleksordning som föremålen i rummet. I det här fallet är 
våglängden 44 cm.  
 
När frekvensen ökar tenderar vågutbredningen utanför klockstycket att bli mer 
regelbunden, med sfäriska vågfronter. Detta syns i figur 6.3 som visar ljudfältet 
vid 5220hz. Våglängden i luft för den frekvensen är 6,5 cm. Ljudfältet ser ut som 
en ostörd sfärisk våg som fortskrider utanför resonanskroppen. Figur 6.3 visar två 
presentationer av ljudfältet. Den övre bilden är en projektion av partikelrörelsen 
på samma sätt som i figur 6.2. Den undre bilden är en alternativ tredimensionell 
presentation där partikelrörelsen varierar i bildens y-led. Detta för att man lättare 
ska kunna jämföra rörelsen vid olika positioner i bilden. Amplituden hos vågen 
minskar utanför resonansröret, där den stående vågen övergår i en fortskridande 
våg där det inte längre är resonans.  
 
En slutsats man kan dra av dessa mätningar är att vid låga frekvenser med lång 
våglängd är rummets påverkan på ljudfältet stort, ty instrumentet är mer 
rundstrålande. Vid högre frekvenser med korta våglängder blir ljudets 
riktningsverkan större, och vågutbredningen blir sfärisk. Vid korta våglängder är 
rummets påverkan på ljudfältet mindre. Försöket visar också att det är svårt att 
mäta ljudfält vid långa våglängder utan att få störande reflexer från rummet.  
 
 

 
 

Figur 6.2: Ljudutstrålningen vid den andra övertonen (780Hz), ljudfältet är 
uppmätt i den övre delen av bilden, samt inuti resonanskroppen. Färgskalan 
visar den virtuella vibrationshastigheten proportionell mot partikelrörelsen.  
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Figur 6.3: Den övre bilden visar ljudfältets utbredning i och utanför 
saxofonmodellen vid 5220 Hz. Den nedre bilden visar en alternativ 
presentation av ljudfältet.  

 
6.3 Resonanskroppen 
 
Det andra delområdet i saxofonmodellen är den koniska resonanskroppen, som 
även syns i figurerna 6.2 och 6.3. Här genomförs en mer detaljerad mätning enbart 
på resonanskroppen för att illustrera de stående vågorna. Mätningen genomfördes 
även här i FFT- domänen, vilket möjliggör modalanalys. Vid mätningarna 
användes inställningarna som visas i tabell 6.2. Ett stort antal mätpunkter (2124 
st.) användes. Mätningen utfördes i frekvensbandet 0-16kHz, alltså inom den 
större delen av det hörbara området.  
 

Domän   FFT (frekvensanalys) 
Mätpunkter   2124 st 
Medelvärdesbildningar 8 st 
Bandbredd   16kHz (0-16kHz) 
FFT- linjer    1600 
Samplingsfrekvens     40.96 kHz 
Samplingstid                 100 ms 
Frekvensupplösning  10 Hz 
 

Tabell 6.2: Inställningar vid ljudfältsmätningarna i resonanskroppen 
 
Referenssignalen mättes med en mikrofon modell Bruel & Kjaer Deltatron 
pressure field 4944A kopplat till en förstärkare modell Bruel & Kjaer Nexus. 
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Referenssignalen frekvensanalyseras och resultatet av detta presenteras i figur 6.4. 
Frekvensspektrat från saxofonmodellen uppmätt av referensmikrofonen visar 
tydliga toppar vid multiplar av grundtonen 260 Hz. Grundtonen vid 260 Hz är 
relativt svag. Den dominerande övertonen är den andra i ordningen vid 770 Hz. 
Frekvensspektrat från en vanlig altsaxofon i figur 4.4 visar ett likartat utseende. 
Spektrat består av heltalsmultiplar av grundtonen med dominerande övertoner. 
Den andra övertonen dominerar i modellen. För den riktiga altsaxofonen 
dominerar den första övertonen.  
 
Figur 6.5 visar mätpunkternas genomsnittliga rörelseamplitud för de olika 
frekvenskomponenterna uppmätt med vibrometern. Även här ses en harmonisk 
serie med grundtonen 260 Hz. Den dominerande övertonen är även här den andra 
i ordningen. Jämfört med referenssignalen i figur 6.4 så är den tredje och fjärde 
övertonen något starkare relativt sett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4: Frekvensanalys av ljudet från saxofonmodellen utanför 
klockstycket uppmätt med referensmikrofonen  

 
 

 
 

Figur 6.5: Frekvensanalys av mätpunkternas genomsnittliga 
vibrationshastighet inuti saxofonmodellen uppmätt med vibrometern 
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Svängningsmodernas utseende i försöket analyseras och presenteras på samma 
sätt som tidigare i form av animationer och bilder. Den övre delen av figur 6.6 
visar partikelrörelsen för grundtonen (260Hz). Färgerna visar den virtuella 
vibrationshastigheten (partikelrörelsen) enligt skalan till vänster i bilden. Den 
undre delen av figur visar en alternativ presentation där en ”virtuell” variation i y-
led har införts för att det ska vara lättare att se partikelrörelsens variationer. På så 
sätt kan man jämföra med en svängande sträng. Man kan notera att mätningarna 
av ljudfältet i munhålan längst till vänster i figuren visar en kontinuerlig 
fortsättning av rörelsen inuti själva resonanskroppen. En nod för partikelrörelsen 
uppträder inuti munstycket, samt 8 cm in i resonanskroppen. Detta resultat är 
något oväntat. Enligt figurerna som visar rörelsen för de stående vågorna i figur 
4.3 bör det inte finnas en nod för rörelsen resonanskroppen. Utseendet liknar den 
första övertonen, vilket leder till en misstanke om att modellen kan vara överblåst. 
Frekvensspektrat stämmer dock överens med det väntade utseendet för en konisk 
resonanskropp eftersom alla multiplar av grundtonen finns representerade.  
 
Ljudfältet för den första övertonen presenteras i figur 6.7. Amplituden är större för 
den frekvenskomponenten jämfört med grundtonen, vilket frekvensspektrat i figur 
6.5 visar. I figur 6.7 ser man att två noder för rörelsen uppträder i resonans-
kroppen, samt en nod i munstycket. Även för den första övertonen är rörelsen i 
munhålan en kontinuerlig fortsättning av rörelsen i resonanskroppen.  
 
Resultatet för den andra övertonen presenteras i figur 6.8. Modalanalys och 
animering av den andra övertonen, som är den dominerande, visar en 
fortskridande våg istället för en stående våg som i de tidigare fallen. Detta 
fenomen uppträder för de flesta övertoner av högre ordning. För höga 
frekvenskomponenter är detta fenomen ännu tydligare. Detta har ett samband med 
hur stor reflektion vågorna vid den aktuella frekvensen har vid klockstycket. 
Ingen reflektion ger endast en fortskridande våg. Total reflektion ger en ideal 
stående våg utan ljudutstrålning från klockstycket. Reflektionskoefficienter 
mellan 0 och 1 ger blandningar av fortskridande och stående vågor. Detta kan 
också förklaras med att den akustiska impedansen för modellen varierar. För vissa 
frekvenser är den akustiska impedansen låg och detta ger låg reflektion vid 
klockstycket och följaktligen ingen resonans. På grund av detta kommer både 
fortskridande och stående vågor att observeras vid mätningarna.  
 
Den fjärde övertonen (1280Hz) uppvisar stabila nästan ideala egenskaper. 
Ljudfältet presenteras i figur 6.9.  Resultatet för den fjärde övertonen, som är den 
dominerande efter den andra övertonen, visar en tydlig stående våg med en nod en 
bit utanför klockstycket, samt en nod som tidigare i munstycket.  
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Figur 6.6: Ljudfältet för grundtonen 260Hz, 2D bild ovan, alternativ 
representation nedan. Noderna för partikelrörelsen är markerade. Den 
virtuella vibrationshastigheten proportionell mot partikelamplituden 
presenteras till vänster. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.7: Ljudfältet vid den 1:a övertonen 510Hz, 2D bild ovan, alternativ 
representation nedan. Noderna för partikelrörelsen är markerade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.8: Ljudfältet för den 2:a övertonen 770Hz. Här observeras en 
fortskridande våg. Noderna förflyttar sig med tiden  t1< t2< t3. 

nod nod 
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nod 
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Figur 6.9: Ljudfältet vid för den 4:e övertonen 1280 Hz. 
 
Här i rapporten visas endast ett urval av svängningsmoderna. Laservibrometern 
ger möjlighet att analysera övertoner långt upp i frekvensspektrat (40kHz), det vill 
säga långt över det hörbara området (20kHz). Fler animeringar återfinns på en cd-
skiva som medföljer vissa rapporter, samt på hemsidan för experimentell mekanik 
vid Luleå tekniska universitet: http://www.sirius.ltu.se/expmek/  
 
6.4 Munstycke och rörblad  
 
Den tredje delen i saxofonmodellen består av det ickelinjära elementet: 
munstycket och rörbladet. Ljudfältet inuti munstycket har redan presenterats i 
samband med mätningarna i resonanskroppen. Det visade sig att en nod för 
partikelrörelsen uppträder vid munstycket för alla frekvenskomponenter samt att 
dess position varierar något med frekvensen.  
 
Vibrometern är främst avsedd för vibrationsmätningar på vibrerande ytor. Detta 
utnyttjas för mätningar på rörbladet. Försöksuppställningen ändras genom att 
mätstrålen riktas mot direkt mot munstyckets undersida och det vibrerande 
rörbladet istället för mot den stabila reflektorn som vid ljudfältsmätningarna. 
Mätningarna genomförs på en mätpunkt en bit in från rörbladets spets, se figur 
6.10. Figuren visar undersidan av munstycket och den artificiella munhålan. 
Vibrationsmätningarna kommer att genomföras på tre sätt: en mätning av 
vibrationshastigheten som funktion av tiden, en mätning av medelvärdessignalen 
över tiden samt en mätning i frekvensdomänen.  
 

 
 

Figur 6.10: Mätpunktens placering vid vibrationsmätningarna på rörbladet 
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Mätningen ger rörbladets aktuella vibrationshastighet som en funktion av tiden, se 
figur 6.11. Figuren visar hastigheten över en tidsperiod på 20ms vilket motsvarar 
5 gånger grundtonens svängningstid. Ur figuren kan man knappast uttyda något 
återkommande mönster. Toppar med hög vibrationshastighet dyker upp 
sporadiskt. Hastigheten för dessa är mellan 50 och 130 mm/s. Resultaten stämmer 
inte överens med tidigare uppmätta experimentella mätresultat [18], jämför den 
experimentellt uppmätta hastigheten i figur 4.7. Resultaten från de mätningarna 
visar att rörbladets rörelse y(t) är konstant under vissa perioder vilket innebär att 
hastigheten är noll. Detta visar inte mätningarna på rörbladets rörelse med 
vibrometern.  Anledningen till resultatet är troligen att den artificiella munhålan 
saknar möjlighet att kontrollera läpparnas tryck mot rörbladet, samt att avståndet 
mellan rörbladets spets och munstycket inte är optimerat och detta leder till 
extremt högt ljudtryck. Antagligen ligger excitationen av saxofonmodellen i ett 
område som man normalt inte spelar saxofon i. Detta leder till en nästan 
okontrollerad rörelse av rörbladet. En annan anledning kan vara att excitationen är 
för oregelbunden, vilket leder till en instabil ton. Om man istället mäter 
tidssignalen i samma punkt men medelvärdesbildar över 100 mätningar får man 
figur 6.12. 
 

 
 

Figur 6.11: Rörbladets hastighet )(ty&  som en funktion av tiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.12: Rörbladets hastighet som ett medelvärde av 100 mätningar, 
ringarna visar ett återkommande mönster med periodtiden T=3.9ms 
motsvarande grundtonens frekvens 260 Hz.  
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Figur 6.12 visar en periodisk rörelse med periodtiden 3.9 ms, vilket stämmer 
överens med grundtonens frekvens (260Hz). Vibrationsamplituderna är lägre än 
toppvärdena i figur 6.11, vilket beror på medelvärdesbildningen. Eftersom de 
höga vibrationshastigheterna i figur 6.11 uppträder slumpmässigt kommer 
amplituden att minska när man beräknar medelvärdet för flera mätningar i samma 
punkt. Av detta kan man dra slutsatsen att excitationen av rörbladet är 
oregelbunden över tiden (figur 6.11), men med medelvärdesbildning (figur 6.12) 
så blir resultatet överrensstämmande med grundtonens periodicitet.  
 
Rörbladets vibration mättes även i FFT- domänen som ger rörbladets 
vibrationsspektra, i figur 6.13, samt de relativa amplituderna för de olika 
frekvenskomponenterna. Den dominerande frekvenskomponenten för rörbladet är 
den tredje övertonen vid 1080 Hz.  
 

 
 

Figur 6.13: Frekvensanalys av rörbladets genomsnittliga vibrations-
hastighet uppmätt av vibrometern, den tredje övertonen är dominerande.  

 

 
 

Figur 6.14: Frekvensanalys av det utstrålade ljudet uppmätt av 
referensmikrofonen 

 
En jämförelse mellan det utstrålade frekvensspektrat i figur 6.14 och rörbladets 
vibrationsspektra i figur 6.13 visar att rörbladet har större andel av övertoner med 
hög frekvens. Frekvensspektrat innehåller de väntade frekvenskomponenterna, det 
vill säga alla multiplar av grundtonen 260Hz.  
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6.5 Munhåla  
 
6.5.1 Ljudfält i munhålan 
 
I ljudfältsmätningarna i och omkring resonanskroppen som tidigare presenterats 
visar det sig att partikelrörelsen i den artificiella munhålan är direkt kopplad till 
rörelsen för den stående vågen i resonanskroppen. Amplituderna i munhålan är 
också jämförbara i storlek med amplituderna i resonanskroppen, se till exempel 
figur 6.6. Ljudfältet inuti munhålan är alltså på samma höga nivå som i resonans-
kroppen. Dessa tidigare mätningar är utförda i frekvensdomänen där en 
modalanalys gett svängningsmoderna för de olika frekvenskomponenterna, som 
sedan presenteras separat. I det följande avsnittet kommer mätningarna istället att 
genomföras i tidsdomänen vilket blir en mätning på strömningen inuti munhålan.  
 
6.5.2 Strömning i munhålan 
 
Tack vare att den artificiella munhålan är genomskinlig är det möjligt att mäta 
partikelrörelsens variationer med tiden i munhålan. Man kan som tidigare genom 
modalanalys presentera de olika frekvensernas svängningsmoder, eller mäta den 
totala variationen i partikelrörelsen som funktion av tiden. Denna mätning utförs i 
tidsdomänen och ger en bild av strömningen i munstycket. Resultatet blir en 
summering av den totala partikelrörelsen i mätstrålens färdväg. För att få en bra 
bild över strömningen är det viktigt med ett stort antal mätpunkter per ytenhet, om 
man inte enbart är intresserad av rörelsen i en enskild punkt som vid mätningarna 
på rörbladet. Vid mätningarna har den koniska resonanskroppen använts ansluten 
till altsaxofonmunstycket. Grundtonen för resonanskroppen är 260 Hz och 
frekvensspektrat för ljudutstrålningen är ungefär detsamma som vid de tidigare 
mätningarna, se till exempel figur 6.4. Inställningarna presenteras i tabell 6.4.  
 
 

Domän   Time 
Mätpunkter   758 st 
Medelvärdesbildningar 10 st 
Samplingsfrekvens  102.4 kHz 
Samplingstid   20 ms 
Upplösning    9.766 µs 
 

Tabell 6.4: Inställningar vid mätningar i tidsdomänen 
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Figur 6.15: Mätpunktens läge vid munstyckets spets. 
 
Figur 6.16 visar partikelrörelsens variation i mätpunkten markerad i figur 6.15 
som funktion av tiden. Amplituden är i samma storleksordning som i resonans-
kroppen, vilket tidigare noterats. Mätningarna visar också små överlagrade 
variationer på grund av turbulens med mera. Periodtiden mellan de två stora 
topparna i figuren är 3.9 ms, vilket stämmer överens med grundfrekvensen 260 Hz 
(1/260=3.85ms).  
 
 

 
 

Figur 6.16: Partikelrörelsen i en punkt nära munstycket som funktion av 
tiden, mätpunkten markeras i figur 6.15. 
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6.5.3 Strömning i resonanskroppen  
 
En likadan mätning i tidsdomänen som i avsnitt 6.5.2 genomfördes på ett litet 
område i resonanskroppen intill munstycket, se figur 6.17. Partikelrörelsen i mät-
punkten presenteras i figur 6.18 som funktion av tiden. Resultaten av mätningen 
är summan av partikelrörelsen för alla frekvenskomponenter, detta motsvarar 
strömningen i resonanskroppen. Periodtiden för partikelrörelsen är 3,9 ms, vilket 
motsvarar grundtonens frekvens på 260 Hz.  
 

 

 
 

Figur 6.17: Mätpunktens position i resonanskroppen nära munstycket 
 
 

 

 
 
Figur 6.18: Partikelhastigheten i mätpunkten (figur 6.17) som funktion av tiden 
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Kapitel 7 

 
Diskussion och slutsatser 
 
Laservibrometri har använts för att mäta ljudfält och vibrationsfält kring en 
saxofonmodell. Mätningarna har genomförts både i och utanför modellen. I det 
här kapitlet presenteras slutsatser av arbetet samt några förslag till förbättringar 
av modellen och försöksuppställningen inför framtida experiment. 
 

7.1 Laservibrometri inom musikakustik 
 
Ljudfältsmätningar med laservibrometri har visat sig vara en lämplig metod att 
använda för ljudfältsmätningar inom musikakustik. Fördelarna med metoden är att 
den ger illustrativa och tydliga bilder av stående vågor och ljudutbredning. Det är 
möjligt att detektera små förändringar i brytningsindex vilket har varit svårt med 
tidigare mätmetoder. Mätningarna är beröringsfria och stör på så sätt inte 
ljudutbredningen. Mätningarna går snabbt att utföra. Inom musikakustiken kan 
laservibrometern användas för modalanalys av stående vågor och mätningar på 
strömning i instrumenten.  
 
En begränsning är att modellerna bör vara tvådimensionella, på grund av att 
mätningarna ger en summering av partikelrörelsen i mätstrålens riktning. En 
annan begränsning är att vibrometerns huvudsakliga användningsområde inte är 
ljudfältsmätningar utan vibrationsmätningar. Det innebär att mätresultaten 
presenteras som en virtuell vibrationshastighet. Det är möjligt, och har genomförts 
i rapporten, att räkna om den virtuella vibrationshastigheten till den förändring i 
ljudtryck som ljudvågen åstadkommer. Dock så skiljer de uppmätta resultaten från 
vad man kan vänta sig utifrån de teoretiska beräkningarna. De uppmätta 
vibrationshastigheterna har varit betydligt högre än de teoretiskt beräknade. Detta 
måste studeras speciellt noga vid framtida mätningar för att man ska vara säker på 
att mätningarna verkligen visar ljudfältet inuti modellen. De uppmätta 
svängningsmodernas form tyder dock på att det är ljudfältet inuti modellen som 
mäts.  
 
Mätresultaten för ljudfältet för grundtonen gav ett oväntat resultat. Svängnings-
modens utseende liknar den första övertonen. Detta leder till slutsatsen att 
modellen kan vara överblåst. Mätningarna på rörbladets vibration är osäkra, 
antagligen på grund av att excitationen av modellen är för kraftig och 
oregelbunden. Vid medelvärdesmätningar visas dock en förväntat utseende, vilket 
tyder på att excitationen av modellen inte är tillräckligt stabil över tiden. Det bör 
göras en del förbättringar av modellen vid framtida mätningar, dessa förbättringar 
presenteras i nästa avsnitt.  
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7.2 Fortsatt arbete 
 
Vid mätningarna blev de virtuella vibrationshastigheterna mycket höga. För att 
vara säker på att man får korrekta kvantitativa mätresultat måste man vid framtida 
mätningar tänka på följande saker. 
 

• Kontrollera hur lufttrycket i mätstrålens färdväg varierar.  
• Man bör mäta vibrationerna från glasplattans vibration och undersöka om 

det kan tänkas att vibrationerna från glasplattan bidrar till mätresultatet.  
• Mätningar bör göras på reflektorplattan t.ex. med hjälp av en 

accelerometer för att kontrollera reflektorplattans vibrationer.  
• Modellen bör helst placeras fristående framför reflektorn för att minska 

risken att vibrationerna från modellen sätter reflektorplattan i svängning.  
 
Vid försöken i arbetet användes en förenklad modell av en saxofon. Följande 
saker bör man förbättra: 
  

• För att ljudexcitationen ska bli stabil och kontinuerlig bör det vara möjligt 
att mäta lufttillförseln och flödet in i munhålan.  

• Den artificiella munhålan måste förbättras. Det måste vara möjligt att 
justera trycket på rörbladet, läpparnas placering och lufttrycket i munhålan 
mer noggrant. Detta gör det möjligt att få ner ljudtrycket till lägre nivåer, 
och på så sätt en bättre kontroll av excitationen.  

• Randvillkoren vid klockstycket kan förbättras genom att modellen placeras 
fristående från reflektorn.  

• Man kan dimensionera modellen som en fullskalig saxofon med korrekta 
mått. Förslagsvis kan man använda sig av sopransaxofonens mått, vilket 
skulle göra det möjligt att mäta på en hel saxofon. 

 
Vid framtida mätningar skulle det vara intressant att studera följande områden: 
 

• Genom att tillverka ett helt genomskinligt munstycke skulle det gå att 
mäta ljudfältet och strömningen hela vägen från munhålan till 
klockstycket.  

• Med hjälp av ett genomskinligt munstycke skulle det gå att mäta 
strömningen med andra optiska mätmetoder som sker i realtid, till exempel 
PIV och Schlieren. 

• Försöksuppställningen kan modifieras med speglar som gör det möjligt att 
mäta rörbladets vibration samtidigt som man mäter ljudfältet inuti 
modellerna. Detta kan ge en koppling mellan den mekaniska svängningen 
hos rörbladet och ljudutbredningen inuti instrumentet.  

• Munhålan kan konstrueras för att efterlikna den mänskliga munnen. 
Mätningar på en sådan modell kan visa på hur munnens form i 
kombination med lufthastigheten påverkar ljudfältet.  

• Konstruera tonhål för att göra det möjligt att ändra tonhöjden och mäta hur 
tonhålen påverkar ljudfältet.  
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