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Förord 
Detta examensarbete i musikakustik utfördes vid TMH (Institutionen för Tal, Musik och Hörsel) 

på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm under hösten 2005. Jag vill börja med att rikta ett 

stort tack till min handledare Professor Sten Ternström som hjälpt mig genomföra detta projekt, 

och som stöttat mig då det dykt upp svårigheter. Jag vill också passa på att tacka Svante 

Granqvist som hjälpt mig då inte Sten funnits i närheten, samt KTHs Director Musices Gunnar 

Julin som hjälpt mig få tag på Stefan Nilsson (klarinett)! Utan musiker att spela in hade det inte 

funnits något material att analysera. Därför vill jag sist, men absolut inte minst, rikta ett mycket 

stort tack till alla medverkande musiker: 

Mikael Bohman (flöjt)  

Håkan Landsberg (saxofon) 

Johan Lindelius (trumpet) 

Stefan Nilsson (klarinett)  

Gunnar Sandkvist (klarinett)  

Daniel Scott (saxofon och flöjt)  

Olov Vimark (trombon) 

 

Terminologi 

Några av termerna som används i rapporten kräver en kort förklaring: En ton består av flera 

deltoner. Grundtonen är den första deltonen. Den första övertonen är alltså den andra deltonen. 

De benämningar som används för en tons ljudstyrka är hämtade från musikens nomenklatur, men 

här används en egen och lite mer fysikalisk definition av dem än vad de normalt betyder på ett 

notblad: 

pp (pianissimo):  Den svagaste ljudstyrkan musikern kan spela. 

p (piano):            Mitt emellan pp och mf, räknat i dB.    

mf (mezzoforte): Mitt emellan pp och ff, räknat i dB. 

f (forte):              Mitt emellan mf och ff, räknat i dB. 

ff (fortissimo):    Den starkaste ljudstyrkan musikern kan spela. 

Alla namn på toner avser klingande notering. Läsare som inte vet vad det innebär behöver inte 

bry sig om det heller, men för att undvika missförstånd bland dem som känner till att 

instrumenten saxofon, klarinett och trumpet är vad man kallar transponerande instrument kan det 

vara viktigt att påpeka. För alla toner anges även en frekvens i Hz (hertz). 
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Inledning 
En grundregel för akustiska musikinstrument är att nivån i diskanten ökar snabbare än i basen när 

man spelar starkare. Det är detta fenomen som gör att man med ledning av klangfärgen kan 

avgöra om ett instrument spelas starkt eller svagt. Examensarbetet gick ut på att genom mätningar 

(inspelning och analys) av ett antal blåsinstrument ta reda på hur de olika instrumentens 

övertonsspektra är beroende av ljudtrycksnivån, dvs. “hur starkt man spelar”. Målsättningen var 

att komma fram till en användbar modell för detta samband för instrumenten trumpet, trombon, 

saxofon, klarinett och tvärflöjt 

 Ansatsen var att likna den relativa spektrumenveloppen vid en rät linje. Denna linjes 

lutning beskriver då det relativa frekvensinnehållet i en spelad ton. Detta är vad som avses med 

begreppet spektrumlutning. Om varje ton spelas med fem olika ljudtrycksnivåer ifrån så svagt 

som möjligt upp till absolut maxnivå så ska, med utgångspunkt från medelnivån, de övriga 

nivåerna kunna beskrivas som filtrerade versioner av denna medelnivå. Om linjens lutning anges i 

dB/oktav, och ljudtrycksnivån anges i dB, så kan en modell formuleras för hur linjens lutning 

förändras med ljudtrycksnivån. (Det ingick inte i undersökningen att ta reda på hur tonens ansats 

eller avslut förändrades, utan det var enbart den statiska tonen som studerades.)     

 En tänkbar tillämpning av modellen är en synthesizer som skulle klara sig med en 

sampling för alla ljudtrycksnivåer. Ett digitalt filter, vars överföringsfunktion varieras med 

ljudtrycksnivån som inparameter, skulle sedan anpassa klangfärgen efter hur hårt tangenten slås 

an. Denna tillämpning är bara ett exempel på användningsområde och ingår inte i det egentliga 

examensarbetet. Några provfiltreringar och informella lyssningstester gjordes dock. 

 Principen att övertonsinnehållet ökar i förhållande till grundtonen med ökad ljudstyrka är 

allmänt känd, och den fysikaliska orsaken till detta ser olika ut för olika instrument. För en 

fördjupning i ämnet refereras till The Science Of Sound av Rossing, Moore & Wheeler (2002), 

Fundamentals of Musical Acoustics av Arthur H. Benade (1976), The Physics of Musical 

Instruments av Fletcher & Rossing (1991), Acoustical Aspects of Woodwind Instruments av C.J. 

Nederveen (1998) och Acoustical correlates of flute performance technique av N.H. Fletcher 

(1975). 

 De flesta rapporter som handlar om musikinstruments övertonsspektrum fokuserar dock 

på att beskriva hur ett typiskt spektrum för ett visst musikinstrument ser ut. Fokus ligger oftast på 

skillnaden mellan olika instrument. I de fall man gjort mätningar på olika ljudtrycksnivåer rör det 

sig om ett fåtal, oftast tre stycken; en svag (p eller pp), en medelstark (mf) och en stark (f eller ff). 

Resultatet presenteras sedan i form av ett diagram med ett spektrum för varje nivå. Det har inte 
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varit möjligt att hitta någon tidigare undersökning som kommit fram till en modell med dB-

värden för både ljudtrycksnivån och för förändringen i spektrumlutning. 

 

Metod 
För att resultaten för de olika instrumenten ska vara direkt jämförbara gjordes alla inspelningar i 

samma lokal, med samma utrustning och med samma mikrofonavstånd. Det var inte helt 

självklart vilken typ av lokal som var att föredra; ett ekofritt rum eller ett rum med efterklang. För 

trumpet och trombon gäller att allt ljud kommer ur instrumentets klockstycke, och för att undvika 

rumsresonanser skulle man kunna hävda att ett ekofritt rum vore bäst. För de övriga 

instrumenten; saxofon, klarinett och tvärflöjt, sprids ljudet från alla öppna ljudhål utefter 

instrumentets kropp. Spridningsmönstret ser olika ut för olika toner, och blir så komplicerat och 

oregelbundet att det i praktiken spelar mindre roll exakt var mikrofonen placeras.  

 Av denna anledning förordar A.H. Benade i Requirements and techniques for measuring 

the musical spectrum of the clarinet (1985) att både musikern och mikrofonen rör sig i rummet 

under inspelningen. Enligt en komplicerad teori fås sedan ett medelvärde, och eventuella 

rumsresonansers inverkan elimineras. Denna metod var inte tillämpbar i föreliggande 

undersökning eftersom mikrofonavståndet måste hållas konstant. Vid analysen av ljudet ville man 

i efterhand kunna fastställa exakt vilken absolut ljudtrycksnivå som tonerna hade. Benade gör 

bara inspelningar på mezzoforte nivå, och förlitar sig sedan på fysik och matematik när han 

uttalar sig om hur instrumentet beter sig för andra nivåer. 

 Lösningen blev att använda en halvdämpad lokal (källarstudion hos TMH) som dock har 

ett hårt golv. Det är en akustisk miljö som liknar en inspelningsstudios, och det kan vara en fördel 

att rummet i viss mån fungerar som ekokammare och ”jämnar ut” spektrumet. Viktigast av allt är 

ändå att musiker och instrument befunnit sig på exakt samma plats för alla ljudtrycksnivåer av 

samma ton. Rummets eventuella påverkan bör därmed vara lika för alla nivåer. Det var trots allt 

skillnader mellan spektra som i första hand eftersöktes.   

 

Inspelning 

Mikrofonen  var en Bruel & Kjaer 4003, och avståndet mellan instrument och mikrofon  var 1 

meter. Nivån kalibrerades med Bruel & Kjaer Sound Level Calibrator Type 4230, och alla dB 

värden som anges avser alltså ljudtryck på 1 meters avstånd relativt 20 µPa. Inspelningarna 

gjordes på dator i programmet Soundswell.  
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 Musikerna instruerades att spela varje ton i ett stort antal steg från så svagt de kan upp till 

maxnivå med andningspaus emellan. För flöjt och klarinett, som inte kräver så stor mängd luft, 

spelade musikern istället ett crescendo. Tonerna valdes så att de täcker instrumentets normala 

register. Två saxofonister som bägge spelat både alt- och tenorsaxofon, två klarinettister, två 

flöjtister, en trumpetare och en trombonist spelades in. Tabell 1 visar vilka toner som spelades på 

respektive instrument. 

 
 
 

Altsaxofon Eb (156 Hz) Bb (233 Hz) F (349 Hz) C (523 Hz) G (784 Hz)  

Tenorsaxofon Bb (117 Hz) F (175 Hz) C (262 Hz) G (392 Hz) D (587 Hz)  

Bb-Klarinett F (175 Hz) C (262 Hz) G (392 Hz) D (587 Hz) A (880 Hz) E (1319 Hz) 

Tvärflöjt 1 C (262 Hz) G (392 Hz) D (587 Hz) A (880 Hz) E (1319 Hz)  

Tvärflöjt 2 D (294 Hz) A (440 Hz) E (659 Hz) B (988 Hz)   

Trumpet Ab (208 Hz) Eb (311 Hz) Bb (466 Hz) F (698 Hz)   

Trombon F (88 Hz) C (131 Hz) G (196 Hz) D (294 Hz) G (392 Hz)  
Tabell 1. Spelade toner. 
 
 
Analys    

För varje enskild ton valdes i efterhand den svagaste och den starkaste nivån ut. Därefter valdes 

ytterligare tre nivåer ur det inspelade materialet så att man för varje ton fick fem nivåer med lika 

många dB skillnad mellan varje. Se figur 1. 
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Figur 1. 1000 Hz kalibreringston följd av fem ljudtrycksnivåer av tonen F (175 Hz) på tenorsaxofon. 
 
 

De fem ljudtrycksnivåerna benämndes pp (svagast), p, mf, f och ff (starkast). Det dynamiska 

omfånget varierade förstås något mellan olika toner och olika musiker, men det var för varje 

enskild ton alltid lika stora steg mellan de fem nivåerna. I programmet Soundswell gjordes en 

FFT (Fast Fourier Transform) av varje ljudtrycksnivå av varje ton, och eftersom en 

kalibreringston med känd ljudtrycksnivå spelats in kunde varje deltons dB-värde räknas om till 

ljudtrycksnivå relativt 20 µPa.  
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 Alla dessa mätvärden sammanställdes, och i de fall då det fanns fler än fyra mätpunkter 

per oktav räknades närliggande punkter ihop till ett medelvärde på ett sådant sätt att det aldrig 

fanns mer än fyra punkter per oktav. Detta eftersom spektrumlutningen anges i dB/oktav, och ju 

längre ifrån grundtonen man kommer desto fler deltoner ryms inom varje oktav. Grundtonen 

benämns ”oktav 0”, 2:a deltonen ”oktav 1” osv. Hade inte denna sammanslagning gjorts skulle de 

högre deltonerna ha fått för stor vikt vid anpassningen av en rät linje till spektrumet. Utifrån dessa 

data ritades sedan ett nytt spektrum för varje ljudtrycksnivå, samt ett deltaspektrum som visar hur 

mycket nivåerna pp, p, f och ff skiljer från en mf-ton. Se figur 2 för ett exempel på ett 

deltaspektrum. 
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Figur 2. Deltaspektrum för tonen Eb (311 Hz) på trumpet. 
 
 

Det kan nämnas redan här att deltaspektrum-modellen visade sig ha åtminstone en allvarlig brist. 

Analysen av inspelningarna visade att det som skiljer en stark ton från en svagare framförallt är 

att bandbredden ökar (se figur 3). Visserligen ökar de högre deltonerna mer än grundtonen, och 

denna ökning kan relativt väl beskrivas som en förändring i spektrumlutning. En mf-ton 

innehåller bara övertoner upp till en viss frekvens, och ett deltaspektrum beskriver visserligen på 

ett bra sätt vad som skiljer den från t.ex. en ff-ton upp till och med denna frekvens, men modellen 

tar inte hänsyn till att en starkare ton dessutom har deltoner långt över denna gräns. Detta innebär 
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att man kan förvänta sig ett gott resultat när man filtrerar en mf-ton till en svagare ton, men 

kanske inte om man försöker efterlikna en starkare. Ett filter kan inte lägga till de deltoner som 

skulle behövas för att perfekt kopiera en starkare ton. Figur 3 visar spektra för tre olika 

ljudtrycksnivåer av tonen Eb (311 Hz) spelad på trumpet. 
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Figur 3. Spektra för tonen Eb (311 Hz) på trumpet. pp (överst), mf  (mitten) och ff (underst). 
 

 

Ett annat problem är hur man på bästa sätt ska anpassa en rät linje till ett fallande spektrum. Här 

användes en minstakvadratmetod där alla punkter gavs lika stor vikt. Detta fungerar bra i de fall 

då samtliga övertoner ökar relativt grundtonen, men ibland kan metoden vara vilseledande. Ett 

exempel får illustrera problemet: Antag att en ton med många övertoner har en viss lutning. Om 

sedan andra och tredje deltonen ökar medan resten hålls konstant så kommer detta leda till att 

lutningen blir mer negativ istället för mer positiv (andelen övertoner relativt grundtonen har ju 

ökat) som den borde! Nu visade det sig att metoden ändå i de flesta fall fungerade bra, men den 

stora spridningen som fåtts i uppmätt lutning beror åtminstone delvis på detta problem.  
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Klarinettproblem 

På grund av att klarinetten är ett cylindriskt rörbladsinstrument innehåller dess ton teoretiskt sett 

bara udda deltoner (Fletcher & Rossing, 1991). I praktiken är det inte riktigt så, men man kan 

förvänta sig att åtminstone de lägsta jämna deltonerna är mycket svaga (Askill, 1979). Vill man 

beskriva klarinettens spektrum får man alltså använda två olika kurvor; en för udda och en för 

jämna deltoner. Ett problem var att om spektrum och deltaspektrum baserats på enbart udda 

deltoner så hade man fått färre mätpunkter. Dessutom var det så att vissa deltoner en bit upp i 

spektrumet ibland ”saknades”, eller var väldigt svaga. Detta gällde inte bara klarinetten utan även 

de andra instrumenten. Det gick oftast inte att förklara exakt varför det såg ut så, men för just den 

musikern vid just den tonen förhåller det sig så. Problemet var att om man plockade bort alla 

jämna deltoner och det råkade vara en udda delton som var svag, så hade den enda svaga tonen 

påverkat spektrumlutningen väldigt mycket. Problemet kringgicks genom att för varje enskild ton 

studera vid vilken frekvens som de jämna deltonernas amplitud kommit upp i samma nivå som de 

udda. Denna gränsfrekvens visade sig vara ca 3000 Hz. Se figur 4. 
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Figur 4. Tonen C (262 Hz) på klarinett. Notera skillnaden i amplitud mellan udda och jämna deltoner. 
 
 

För tonerna F, C, G och D inkluderades därför upp till denna frekvens enbart udda deltoner, över 

den frekvensen både udda och jämna. I de enskilda fall då mf-tonen inte innehöll några deltoner 

över 3000 Hz inkluderades endast udda deltoner. Detta eftersom deltaspektrum bara baserades på 

frekvenser upp till och med mf-tonens högsta frekvens. För de två högsta tonerna slutligen togs 

alla deltoner med. Så här högt upp i klarinettens register finns ingen systematisk skillnad mellan 

udda och jämna deltoners amplitud. 

 Precis som för de övriga instrumenten gäller att närliggande toner lagts ihop, och ett 

medelvärde räknats ut så att det aldrig finns fler än 4 mätpunkter/oktav. Det blir dock fortfarande 

(jämfört med för övriga instrument) väldigt få mätpunkter i det låga registret. Efter grundtonen 

kommer inte nästa mätpunkt förrän vid 1,58 oktaver upp, tredje mätpunkten vid 2,32 oktaver och 

så vidare. För tre mätpunkter på klarinetten hade man haft fem för övriga instrument.  
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Resultat 
Det kan direkt slås fast att det inte finns någon modell som passar för alla blåsinstrument, utan de 

beter sig olika. Det var ändå möjligt att för alla instrument utom flöjt komma fram till en modell 

som förmodligen stämmer mycket väl. För saxofonen presenteras två olika modeller; en enkel 

(Modell 1) och en något mer komplex (Modell 2). Dessa beskrivs närmare under rubriken 

diskussion. Eftersom dynamiken varierade för olika toner och olika musiker var det inte helt 

rättvisande att bara ta ett medelvärde av alla toners deltaspektrumlutning för en viss 

ljudtrycksnivå. Dessutom är det inte matematiskt korrekt att tala om ”medelvärde av lutningar”. 

Därför togs den slutgiltiga modellen, som anger hur spektrumlutningen (dB/oktav) varierar med 

skillnaden i ljudtrycksnivå (dB), fram genom att en rät linje anpassades till ett diagram där varje 

ljudtrycksnivå för varje ton lagts in (se figur 5, 8, 10, 13, 14, 17 och 18).  

 För varje instrument presenteras också ett deltaspektrum som visar hur de fyra nivåerna 

pp, p, f och ff skiljde sig från medelnivån mf. Nivåerna i dB är ett medelvärde på hur mycket 

respektive ljudtrycksnivå skiljde sig från mf, som var satt till 0 dB. Dessutom presenteras för 

varje instrument ett absolut spektrum för en mf-ton. Detta spektrum, beskrivet med en eller två 

räta linjer, är ett medelvärdesspektrum som räknats fram från alla toner. Det bör poängteras att 

det är deltaspektrumets lutning som är hela examensarbetets egentliga resultat. Det absoluta 

spektrumet tas med bara för att ge en ungefärlig bild av hur det kan se ut. Det är nämligen så att 

olika musiker kan ha väldigt olika ”sound” på sitt instrument. Därför kan det inte slås fast att ett 

spektrum för ett visst instrument ser ut på ett visst sätt. Spektrumets utseende förändras också 

utefter instrumentets register. Oftast gäller att ju högre upp i registret, desto mer negativ lutning. 

Deltaspektrum däremot, visade sig vara mer konstant över hela instrumentets register. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



Saxofonmodell 1 

Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,54 (dB/oktav)/dB 

Saxofon
Förändring i spektrumlutning (dB/oktav) / Förändring i ljudtrycksnivå (dB)

y = 0,5418x - 48,891
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Figur 5. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning. En rät linje på bästa sätt anpassad till samtliga punkter beskriver 
modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen förändras då ljudtrycksnivån förändras. 

Saxofon modell 1
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Figur 6. Deltaspektrum för fyra ljudtrycksnivåer på saxofon enligt modell 1. 
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Absolut spektrum för mf-ton
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Figur 7. Absolut spektrum för en mf saxofon-ton. Baserat på medelvärden från mätningarna. Mellan 
grundton och 2:a deltonen: -5 dB/oktav. Över 2:a deltonen: -13 dB/oktav. 
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Saxofonmodell 2 

För toner svagare än mf gäller modell 1. För toner starkare än mf används två räta linjer: 
 
Förhållande mellan grundton och 2:a deltonen: 
Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,1 (dB/oktav)/dB 
 
För frekvenser över 2:a deltonen: 
Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,59 (dB/oktav)/dB 

Saxofon 
Frekvenser över 2:a deltonen

Förändring i spektrumlutning (dB/oktav) / Förändring i ljudtrycksnivå (dB)

y = 0,594x - 53,417
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Figur 8. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning för frekvenser över 2:a deltonen. En rät linje på bästa sätt 
anpassad till samtliga punkter beskriver modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen för frekvenser 
över 2:a deltonen förändras då ljudtrycksnivån förändras. 

Saxofon modell 2
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Figur 9. Deltaspektrum för fyra ljudtrycksnivåer på saxofon enligt modell 2. 
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Klarinettmodell 

Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,78 (dB/oktav)/dB 

Klarinett
Förändring i spektrumlutning (dB/oktav) / Förändring i ljudtrycksnivå (dB)

y = 0,7777x - 60,327
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Figur 10. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning. En rät linje på bästa sätt anpassad till samtliga punkter beskriver 
modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen förändras då ljudtrycksnivån förändras. 
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Figur 11. Deltaspektrum för fyra ljudtrycksnivåer på klarinett. 
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Absolut spektrum för mf-ton
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Figur 12. Absolut spektrum för de udda deltonerna hos en mf klarinett-ton. Baserat på medelvärden från 
mätningarna. Lutning -17 dB/oktav. 
 

Trumpetmodell 

För frekvenser upp till 1200 Hz: 

Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,24 (dB/oktav)/dB 

Trumpet 0 - 1200 Hz
Förändring i spektrumlutning (dB/oktav) / Förändring i ljudtrycksnivå (dB)

y = 0,2357x - 22,019

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

70 75 80 85 90 95 100 105 110 dB

dB/oktav

Lutning (dB/oktav)
Linear (Lutning (dB/oktav))

 
Figur 13. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning för frekvenser upp till 1200 Hz. En rät linje på bästa sätt anpassad 
till samtliga punkter beskriver modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen för frekvenser upp till 1200 
Hz förändras då ljudtrycksnivån förändras. 
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För frekvenser över 1200 Hz: 

Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,94 (dB/oktav)/dB 

Trumpet >1200 Hz
Förändring i spektrumlutning (dB/oktav) / Förändring i ljudtrycksnivå (dB)

y = 0,9369x - 82,624
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Figur 14. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning för frekvenser över 1200 Hz. En rät linje på bästa sätt anpassad till 
samtliga punkter beskriver modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen för frekvenser över 1200 Hz 
förändras då ljudtrycksnivån förändras. 
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Figur 15. Deltaspektrum för fyra ljudtrycksnivåer på trumpet. 
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Absolut spektrum för mf-ton
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Figur 16. Absolut spektrum för en mf trumpet-ton. Baserat på medelvärden från mätningarna. Upp till 
1200 Hz: +5 dB/oktav. Över 1200 Hz: -23 dB/oktav. 
 
 
Trombonmodell 

För frekvenser upp till 650 Hz: 

Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,27 (dB/oktav)/dB 

y = 0,2725x - 24,684
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Figur 17. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning för frekvenser upp till 650 Hz. En rät linje på bästa sätt anpassad 
till samtliga punkter beskriver modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen för frekvenser upp till 650 
Hz förändras då ljudtrycksnivån förändras. 
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För frekvenser över 650 Hz: 

Förändring i spektrumlutning/förändring i ljudtrycksnivå: 0,73 (dB/oktav)/dB 

y = 0,7283x - 66,862
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Figur18. Varje punkt i diagrammet representerar en ton spelad på en viss ljudtrycksnivå (x-axeln). Y-axeln 
anger denna tons deltaspektrumlutning för frekvenser över 650 Hz. En rät linje på bästa sätt anpassad till 
samtliga punkter beskriver modellen för hur mycket deltaspektrumlutningen för frekvenseröver 650 Hz 
förändras då ljudtrycksnivån förändras. 
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Figur 19. Deltaspektrum för fyra ljudtrycksnivåer på trombon. 
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Figur 20. Absolut spektrum för en mf trombon-ton. Baserat på medelvärden från mätningarna. Upp till 650 
Hz:+1 dB/oktav. Över 650 Hz: -19 dB/oktav. 
 
 

Diskussion 
Saxofon 

Eftersom två saxofonister spelades in, och varje musiker spelade både alt- och tenorsaxofon, 

fanns det relativt mycket data att basera modellen på. Resultatet sprider i vissa fall ganska mycket 

mellan olika toner och musiker (se appendix A), men det är ändå en relativt enhetlig bild som 

träder fram. För att utreda eventuella skillnader mellan de två musikerna jämfördes medelvärden 

för varje ljudtrycksnivå och musiker. (Ett medelvärde för alla toner på både alt- plus tenorsaxofon 

för varje musiker). Slutsatsen är att det inte finns några större skillnader mellan dem. På samma 

sätt undersöktes eventuella skillnader mellan alt- och tenorsaxofon genom att medelvärden för de 

två saxofonmodellerna jämfördes. (Ett medelvärde för bägge musikernas alla toner på altsaxofon 

jämfört med bägge musikers alla toner på tenorsaxofon). Inte heller här syntes några tydliga 

skillnader, vilket betyder att modellen troligtvis stämmer väl även för övriga medlemmar i 

saxofonfamiljen. Slutligen räknades ett medelvärde för lutningen hos varje ton ut. Här är 

variationen något större, men det beror åtminstone delvis på att dessa medelvärden enbart baseras 

på fyra värden (två musiker och två saxofoner). Någon systematisk skillnad går inte att utläsa här 

heller. Allt detta sammantaget motiverar beslutet att basera en modell på ett enda medelvärde för 

alla toner, bägge saxofonmodeller, och bägge musikerna. 

 Precis som för övriga instrument togs ett spektrum samt ett deltaspektrum fram för varje 

ljudtrycksnivå av varje spelad ton. Deltaspektrum har fåtts genom att varje mätpunkt skrivits in i 
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ett diagram (Lutning (dB/oktav)/Ljudtrycksnivå (dB)). En rät linje har sedan anpassats till alla 

punkter, och denna linjes lutning, 0,54 (dB/oktav)/dB, anger alltså hur mycket spektrumlutningen 

förändras då ljudtrycksnivån förändras (figur 5). Dynamiken, avståndet i dB mellan pp och ff, 

varierar mellan 16 dB och 22 dB för olika toner (efter att två toner med väldigt liten dynamik 

plockats bort). Medelvärdet är 20 dB, vilket betyder att pp motsvarar -10 dB, p motsvarar -5 dB, 

f motsvarar +5 dB och ff motsvarar +10 dB, där medelnivån mf satts till 0 dB. Figur 8 och 9 visar 

en alternativ modell (Modell 2) som bättre beskriver verkligheten. För f och ff används två linjer 

istället för en. En linje beskriver lutningen mellan grundton och andra deltonen, en annan linje 

beskriver lutningen från andra deltonen och uppåt. Detta ska tolkas som att när ljudtrycksnivån 

väl kommit upp i mf-nivå så ökar inte andra deltonen så mycket mer än grundtonen längre. 

Däremot fortsätter de högre deltonerna att öka. Denna modell blir något komplicerad att 

implementera i praktiken eftersom filtrets brytfrekvens är beroende av vilken ton som spelas. Det 

krävs i princip ett filter per ton. 

 Det absoluta spektrumet för en mf-ton som beskrivs av figur 7 skiljer sig ganska kraftigt 

från vad Benade (1988) kommit fram till. Han presenterar en modell med en ökning på +3 

dB/oktav upp till instrumentets brytfrekvens (837 Hz för alt- och 618 Hz för tenorsaxofon), och 

en lutning på -18 dB däröver. Denna skillnad beror förmodligen framförallt på två saker: Det som 

föreliggande undersökning definierar som en mf-ton (en medelstark ton i dB räknat) är möjligtvis 

svagare än vad en ”musikaliskt riktig” mf-ton är. Dessutom är Benades mätningar gjorde med 

rörlig musiker och rörlig mikrofon. Spektrum fås sedan fram genom medelvärdesbildning. Det är 

möjligt att dessa olika mätmetoder i sig leder till olika resultat. 

  Enligt Kristoffer Jensens (2002) undersökning har saxofonen (tillsammans med 

basklarinett det enda blåsinstrument han undersökt) för en pp-ton en spektrallutning på –10 till –

20 dB/oktav och +5 till +10 dB/oktav för en ff-ton. Att Jensen inte lyckas precisera lutningen mer 

noggrant än så illustrerar hur svårt det är att ange ett exakt värde.  
 

Klarinett 

De problem som specifikt gäller klarinetten har redan tagits upp, och det är antagligen delvis på 

grund av dessa som värdena har så pass stor spridning som de har (se appendix B). Det är svårt att 

hävda någon mer detaljerad modell än att likna deltaspektrum vid en enda rät linje. Studeras 

medelvärdet för de bägge musikernas resultat ton för ton så framgår att det är störst variation i 

spektrumlutning för de mellersta tonerna G och D. Tittar man på varje musiker för sig så syns inte 

samma tendens. Det är mycket möjligt att det finns en systematisk skillnad mellan klarinettens 

olika register, men det går inte att fastställa utifrån enbart dessa två musikers resultat.  
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Högsta tonen, E, ger ganska få mätpunkter eftersom endast frekvenser upp till 12 kHz studerats. 

Den tonen är därför inte inräknad i några medelvärden, men den kan ändå vara intressant att 

jämföra med. Jämförs varje enskild musikers medelvärde med det totala medelvärdet (för alla 

toner utom E) så skiljer det max 1 dB. Om man däremot jämför värden för varje enskild ton så 

kan det skilja betydligt mer; ofta 4 dB, och i ett extremfall 9 dB! Dynamiken varierar för de två 

klarinettisternas alla toner mellan 18 dB och 26 dB. Medelvärdet är 22 dB.  Detta betyder att pp 

motsvarar -11 dB, p motsvarar -5,5 dB, f motsvarar +5,5 dB och ff motsvarar +11 dB. 

 Det absoluta mf-spektrumet för udda deltoner (figur 12) är svårt att direkt jämföra med 

Benade (1988) eftersom hans modell består av två räta linjer medan den här föreslagna modellen 

endast består av en enda. Hans påstående att de höga frekvenserna (över klarinettens 

brytfrekvens) faller med -18 dB/oktav stämmer i alla fall väl överens med medelvärdet -17 

dB/oktav.  
 

Trumpet 

Trumpet och trombon gav ett mer lättolkat resultat än de andra instrumenten på grund av att allt 

ljud kom ur klockstycket. Musikerna siktade på mikrofonen och rumsresonanserna blev därför 

svaga i förhållande till direktljudet. Endast en musiker spelades in, och endast fyra olika toner. 

Resultatet är ändå relativt tydligt. En enda rät linje räcker absolut inte för att beskriva ett 

deltaspektrum. Antingen behövs en mer komplex kurva eller så behövs åtminstone två räta linjer. 

 Till skillnad mot saxofonen och klarinetten visade det sig att trumpeten har en tydlig 

brytfrekvens som är konstant för alla toner. Figur 2 visar ett deltaspektrum för tonen Eb (311 Hz) 

där det tydligt framgår att det finns en brytfrekvens strax över oktav 2. Denna brytfrekvens visade 

sig vara ca 1200 Hz för trumpetens samtliga toner, och det är en frekvens som ligger i närheten av 

instrumentets teoretiska brytfrekvens och som stämmer väl överens med vad tidigare forskning 

visat (Luce, 1975, Rossing, Moore & Wheeler, 2002, Fletcher & Tarnopolsky, 1999). Som 

modell valdes två linjer som beskriver förändringen i deltaspektrumlutning; en rät linje för 

frekvenser upp till 1200 Hz, och en rät linje för frekvenser över 1200 Hz. Det är av denna 

anledning som deltaspektrumets (figur 15) och det absoluta spektrumets (figur 16) x-axlar är 

graderade i Hz, medan de för saxofon och klarinett istället är graderade i oktaver. Dynamiken 

varierar för trumpeten mellan 22 dB och 24 dB. Medelvärdet är 23 dB. Detta betyder att pp 

motsvarar -11,5 dB, p motsvarar -5,75 dB, f motsvarar +5,75 dB och ff motsvarar +11,5 dB.  

 Spektrum för mf-tonen (figur 16) stämmer inte speciellt väl med vad t.ex. Luce (1975) 

kommit fram till: +2 dB/oktav upp till 1000 Hz, och -11 dB/oktav däröver. Luce och Clark (1967) 

anger lutningen till ca +2 dB/oktav upp till 1000 Hz och –11 till –15 dB däröver. Dessa värden är 
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inte direkt jämförbara eftersom föreliggande undersökning fastslagit brytfrekvensen till 1200 Hz, 

men även om värdena räknas om för en brytfrekvens på 1000 Hz fås en lutning på -19 dB/oktav 

vilket är betydligt brantare än Luce. Återigen är det möjligt att dessa avvikelser delvis beror på 

olika definition av tonstyrkan mf, men det faktum att även en f-ton har en brantare lutning , -17 

dB/oktav över 1000 Hz, illustrerar förmodligen bara hur olika musikers klang kan variera.    
 

Trombon 

Endast en trombonist spelades in, men precis som för trumpeten fås ändå ett tydligt resultat. 

Trombonen har precis som trumpeten en brytfrekvens. Märkligt nog varierar den ganska mycket; 

mellan ca 500 Hz och 800 Hz. Det är svårt att finna någon teoretisk förklaring till denna skillnad 

mot trumpeten, men resultatet har ett visst stöd i tidigare forskning. Luce och Clark (1967) och 

Luce (1975) fastslår trombonens ”corner frequency” till 550 Hz för en pp ton, och 750 Hz för en 

ff ton. Enligt föreliggande undersökning varierar inte brytfrekvensen enbart med dynamiken, utan 

även med vilken ton som spelas. Det statistiska underlaget är för litet för att kunna slå fast hur 

detta samband ser ut, men gränsen verkar flyttas uppåt i frekvens för toner högre upp i 

instrumentets register. För en enhetlig modell har en brytfrekvens på 650 Hz valts. Dynamiken 

varierar mellan 20 dB och 26 dB. Medelvärdet är 24 dB vilket ger att pp motsvarar -12 dB, p 

motsvarar -6 dB, f motsvarar +6 dB och ff motsvarar +12 dB. 

 För trombonen stämmer mf-spektrumet (figur 20) bättre överens med de värden som  

Luce (1975) presenterar; +3 dB/oktav upp till 650 Hz, och –19 dB/oktav däröver. Luce och Clark 

(1967) anger ca +3 dB/oktav upp till 650 Hz och –15 till –25 dB däröver.  
 

Tvärflöjt 

Flöjten är det enda av de undersökta instrumenten som det inte varit möjligt att presentera någon 

modell för. Det är allt för stor spridning på mätresultaten för att det ska gå att utläsa någonting 

alls ur dem, och anledningen till denna spridning är att ”spektrumlutning” som modell inte alls 

var tillämpbar i detta fallet.  

 Det enda man med säkerhet kan säga är att det finns någon form av brytfrekvens, eller 

formantfrekvens, som varierar med tonstyrkan. Denna frekvens ligger runt 700 – 800 Hz. För 

toner under denna frekvens kan man tala om en förändring i lutning mellan grundton och andra 

deltonen. Förhållandet mellan andra deltonen och högre deltoner är ungefär konstant. ”Hela 

blocket” med övertoner ökar i amplitud relativt grundtonen och nya deltoner högre upp i registret 

kommer till. För toner med frekvens över 700 – 800 Hz kan man egentligen inte tala om någon 

förändring i spektrumlutning alls, vare sig man baserar denna lutning på hela spektrumet eller på 

 21



enbart de två första deltonerna. Alla deltoner ökar ungefär lika mycket i amplitud och det kommer 

till fler och fler övertoner. Lutningen förändras inte, utan spektrumet växer uppåt i frekvens. 

 Luce (1975) presenterar spektra för tre dynamiska nivåer som stämmer väl överens med 

dessa iakttagelser. Han lyckas dock redovisa exaktare värden än vad denna undersökning kunnat 

göra. Den brytfrekvens han kallar ”corner frequency” ligger på 780 Hz för en pp-ton och 910 Hz 

för en ff-ton. Över denna frekvens löper spektrumkurvorna i stort sett parallellt vilket alltså 

stämmer väl överens med de här erhållna resultaten. Som sagt är ”spektrumlutning” inte rätt 

modell för att beskriva flöjtens spektrumförändring. Vill man beskriva vad som händer blir man 

tvungen att använda någon helt annan metod.   

 

Lyssningstest 

Ett antal provfiltreringar och informella lyssningstester gjordes. Dessa gick till på följande sätt: 

En originalinspelning med fem ljudtrycksnivåer användes som referens. Se ett exempel i figur 21. 
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Figur 21. Originalinspelning av trumpet. Samma ton spelad på fem ljudtrycksnivåer.  
 
 
Det exakta dB-värdet för varje ljudtrycksnivå mättes upp, och sedan filtrerades mf-tonen med ett 

filter enligt modellen för att efterlikna en pp-, en p- , en f- och en ff-ton. På så sätt sattes en 

”konstgjord” version av samma ljudfil ihop. Amplituden för varje nivå justerades sedan till 

samma nivå som originalljudet för att möjliggöra en rättvis bedömning av hur likt resultatet blev. 

Alla fem nivåerna i den ”konstgjorda” tonen (figur 22) är alltså egentligen mf-tonen från 

originalinspelningen, men olika mycket filtrerade.  
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Figur 22. Fem stycken olika filtreringar av mf-tonen från figur 14 ihopklippta till en ljudfil. Tonen i mitten 
är ofiltrerad. 
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Lyssningstesterna visade att det i de flesta fall fungerade mycket bra åtminstone upp till och med 

f-nivå. Som väntat blev resultatet bättre då man filtrerade ljudet till en svagare ton än till en 

starkare, och i de flesta fall lät även den allra svagaste tonen, pp, väldigt bra även om det i 

saxofonfallet saknades en del ”blåsljud” som fanns i originalversionen. Då det gäller de starkare 

tonerna så var det största problemet med en ”konstgjord” ff-ton inte så mycket att det fattades 

deltoner högt upp i frekvens, utan att brusnivån höjdes kraftigt i diskanten. Detta hördes som ett 

”rassel”, och ljudet upplevdes som väldigt vasst. I viss mån skulle detta kunna åtgärdas genom att 

man lågpassfiltrerade ljudet något, även om man då istället skulle förlora några av de högsta 

deltonerna. 

 Eftersom det skiljer ca. 20-25 dB mellan en pp- och en ff-ton visar dessa lyssningstester 

att man kan förändra ljudtrycksnivån åtminstone ±5 dB på detta sätt och få ett mycket bra 

resultat. I praktiken innebär detta att en synthesizer kanske inte kan klara sig med sampling på en 

enda ljudtrycksnivå, men kanske med två eller tre. Samplar man på tre olika nivåer innebär detta 

att man utan problem bör kunna filtrera tonerna för alla nivåer däremellan. Det behövs då inte en 

större ljudtrycksförändring än ±3-4 dB för att täcka hela registret.  

 

Rekommendationer 
Vill man göra en noggrannare studie av hur övertonsspektrum varierar med ljudtrycksnivån så 

bör man nog för det första fundera på vad man vill använda resultatet till. Behöver man en exakt 

bild så duger antagligen inte spektrumlutning som modell, utan då måste man på ett noggrannare 

sätt beskriva hur hela formen på skillnadsspektrumet förändras. En sådan mer komplicerad 

modell blir å andra sidan svårare att implementera i en praktisk tillämpning. En förbättring av 

modellen med spektrumlutning vore annars att ge övertonerna olika stor vikt då man anpassar en 

linje till dem. Övertoner högt upp i spektrumet ska antagligen ha en mindre vikt än lägre 

övertoner. Detta skulle förmodligen ge ett mer rättvisande resultat, men kräver i sig en hel 

utredning med lyssningstester där man tar reda på hur stor förändring som krävs hos varje delton 

för att lyssnaren ska höra en skillnad. 

 Då det gäller själva inspelningen av instrumenten så är ju idealet att det finns en budget 

så att man kan anlita ett flertal professionella musiker på varje instrument. Att spela in fler olika 

toner än vad som gjorts i denna undersökning är antagligen inte nödvändigt, men det beror på hur 

noggrant man vill studera varje musikinstrument. 

 Något som bör utredas noggrannare är skillnaderna mellan att spela in i ekofritt och 

ekande rum. Om man väljer att spela in i ett ekofritt rum ska man tänka på att det är en onaturlig 
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akustisk miljö för en musiker att spela i (Fletcher, 1999). Det finns risk att han/hon inte spelar på 

ett naturligt sätt utan förändrar blåstekniken för att kompensera för den dämpade omgivningen. 

En idé är att låta musikern höra sig själv i hörlurar med ett reverb pålagt. 

 Är man enbart ute efter en modell att implementera i en synthesizer så finns det ingen 

anledning att noggrannare ta reda på hur det ser ut i genomsnitt för ett visst instrument. I detta fall 

är det bättre att välja ut en musiker vars ”sound” man vill efterlikna och sedan göra noggranna 

mätningar på honom/henne. Sedan får man med hjälp av lyssningstester jämföra med originalet 

och eventuellt göra mindre justeringar tills man är nöjd. 
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Appendix A: 
 
Mätresultat saxofon 

 

Spelad ton            Musiker 1 Altsax                 Musiker 1 Tenorsax 
"noterat" ** Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) 
C1** pp                        73,5 -11,624 *                                   86,5 *                        -5,3181 
 p                          79,5 -2,8254 88,5 *                          -0,704 
 f                           91,5 6,6263 92,5 *                            2,741 
 ff                          97,5 9,51 94,5 *                          2,8792 
     
G1** pp                           78 -11,897 78 -6,9373 
 p                          82,5 -3,9668 82,5 -2,6759 
 f                           91,5 1,5959 91,5 1,4208 
 ff                             96 4,5678 96 1,274 
     
D2** pp                           80 -1,2613 75 -10,35 
 p                          84,5 -2,9576 80,5 0,7573 
 f                           93,5 6,5363 91,5 4,8607 
 ff                            98 7,101 97 9,951 
     
A2** pp                        76,5 -2,5437 74,5 -3,6918 
 p                          82,5 0,3294 80 -3,521 
 f                           94,5 9,501 91 0,7313 
 ff                        100,5 10,731 96,5 6,0258 
     
E3** pp*                         86 *                            -9,689 82,5 -12,05 
 p                          89,5 *                          -4,4417 87,5 -7,4574 
 f                           96,5 *                           3,2334 97,5 6,0494 
 ff                          100 *                           5,0237 102,5 13,786 

 
 
 
 

*  **   
Två toner borttagna noterat betyder: på altsax på tenorsax 
ur medelvärdesber. C1 = Eb (156 Hz) Bb (117 Hz) 
p.g.a. för liten  G1 = Bb (233 Hz) F   (175 Hz) 
dynamik:  D2 = F   (349 Hz) C   (262 Hz) 
Musiker 1 alt E3 och A2 = C   (523 Hz) G   (392 Hz) 
Musiker 1  tenor C1. E3 =  G   (784 Hz) D   (587 Hz) 
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Spelad ton           Musiker 2 Altsax            Musiker 2 Tenorsax 
"noterat" ** Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) 
C1** pp                        84,5 -7,665  84,5 -4,0556 
 p                             89 -3,8913  88,5 -2,3879 
 f                              98 2,5609  96,5 0,8824 
 ff                       102,5 2,5634  100,5 1,7798 
      
G1** pp                       82,5 -5,3972  81,5 -7,0677 
 p                         86,5 -1,8177  86 -1,1712 
 f                          94,5 2,2359  95 2,1921 
 ff                        98,5 3,2372  99,5 3,0258 
      
D2** pp                      78,5 -2,9947  85,5 -6,3261 
 p                           84 0,7941  90,5 -4,4752 
 f                            95 2,9639  100,5 3,0526 
 ff                      100,5 6,85  105,5 4,3576 
      
A2** pp                      78,5 -4,531  81,5 -4,2824 
 p                           84 -3,3675  86 -2,5806 
 f                            95 4,0795  95 2,859 
 ff                      100,5 3,9615  99,5 4,7907 
      
E3** pp                      81,5 -5,8152  82,5 -12,648 
 p                        86,5 -1,6706  87,5 -10,275 
 f                         96,5 1,5249  97,5 3,5792 
 ff                      101,5 4,4835  102,5 7,0907 

 
 
 

**   
noterat betyder: på altsax på tenorsax 
C1 = Eb (156 Hz) Bb (117 Hz) 
G1 = Bb (233 Hz) F   (175 Hz) 
D2 = F   (349 Hz) C   (262 Hz) 
A2 = C   (523 Hz) G   (392 Hz) 
E3 =  G   (784 Hz) D   (587 Hz) 
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 Medel Std.dev 
C1       pp -7,78153 3,090885 
             p -3,03487 0,631379 
             f 3,356533 2,411482 
             ff 4,617733 3,474115 
   
G1       pp -7,8248 2,441153 
             p -2,4079 1,046393 
              f 1,861175 0,35855 
             ff 3,0262 1,171672 
   
D2       pp -5,23303 3,469976 
             p -1,47035 2,309285 
             f 4,353375 1,470136 
             ff 7,0649 1,981573 
   
A2       pp -3,76223 0,766707 
             p -2,28493 1,550965 
             f 4,2927 3,236932 
             ff 6,37725 2,618761 
   
E3       pp -10,1711 3,089723 
             p -6,46767 3,581769 
             f 3,717833 1,849719 
             ff 8,4534 3,918064 

 
Tabellen visar medellutning för respektive ton. Baserat på bägge musiker, både alt- och tenorsaxofon. 
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 Medel Std.dev. 
Musiker 2 pp -6,07829 2,578203044 
                   p -3,08429 2,782367133 
                   f  2,59304 0,892081232 
                  ff 4,21402 1,63490846 
   
Musiker 1  pp -7,5443875 4,234612274 
                    p -2,789675 2,399484229 
                    f  4,6652125 2,917799321 
                   ff 7,868325 3,684574111 
   
Alt            pp -5,9699 3,577035571 
                  p -2,1526 1,635675636 
                  f  4,180511111 2,613356929 
                 ff 5,889488889 2,676585353 
   
Tenor      pp -7,489877778 3,230527408 
                 p -3,7541 3,13122466 
                 f  2,8475 1,689433288 
                ff 5,786822222 3,802987133 
   
Totalt     pp -6,729888889 3,491894688 
                p -2,95335 2,623204508 
                f 3,514005556 2,299160562 
               ff 5,838155556 3,288775647 

 
 
Tabellen visar medellutningen dels för varje musiker för sig (baserat på både alt- och tenorsax), dels för 
altsax och tenorsax (baserat på bägge musiker) samt ett medelvärde för bägge musiker och bägge 
saxofontyper totalt. 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt f0-f1  pp -5,958  Totalt f1-         pp -7,4 
                      p -2,0655                            p -2,6 
                      f 1,3945                            f 3,7933 
                     ff 0,822                           ff 6,46579 

 
 
Tabellen visar totalt medelvärde för lutningen om man delar upp modellen i två linjer. En för grundton och 
2:a delton, samt en för frekvenser över 2:a deltonen. 
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Appendix B: 
Mätresultat klarinett 
 
 

 Musiker 1 Musiker 1  Musiker 2 Musiker 2    
Spelad ton Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) Medel Std.dev 
F  (175 Hz) pp                     58,5 -9,3504  61 -12,409  -10,88 1,5293 
 p                       64,5 -6,8528  66,5 -6,784  -6,818 0,0344 
 f                        76,5 3,8669  77,5 2,2139  3,0404 0,8265 
 ff                       82,5 6,7431  83 1,9338  4,3384 2,40465 
         
C  (262 Hz) pp                        64 -13,022  61,5 -13,414  -13,21 0,196 
 p                       70,5 -6,8014  66,5 -7,5389  -7,170 0,36875 
 f                        83,5 8,9007  76,5 4,6378  6,7692 2,13145 
 ff                          90 14,352  81,5 5,3586  9,8553 4,4967 
         
G  (392 Hz) pp                        68 -13,041  71 -13,805  -13,42 0,382 
 p                          73 -6,732  76 -11,841  -9,286 2,5545 
 f                           83 10,789  86 8,5013  9,6451 1,14385 
 ff                          88 18,95  91 11,595  15,272 3,6775 
         
D  (587 Hz) pp                     72,5 -10,038  62 -14,89  -12,46 2,426 
 p                          77 -6,9109  68,5 1,5636  -2,673 4,23725 
 f                           86 3,8454  81,5 10,51  7,1777 3,3323 
 ff                       90,5 6,957  88 17,697  12,327 5,37 
         
A  (880 Hz) pp                     76,5 -7,902  69,5 -7,61  -7,756 0,146 
 p                          81 -6,6149  75 -6,052  -6,333 0,28145 
 f                           90 0,9481  86 10,732  5,8400 4,89195 
 ff                       94,5 5,5083  91,5 13,568  9,5381 4,02985 
         
E (1325 Hz) pp                        76 -12,797  68,5 -5,5659  -9,181 3,61555 
 p                       80,5 -12,028  72 1,4662  -5,280 6,7471 
 f                        89,5 -3,7761  79 11,46  3,8419 7,61805 
 ff                          94 11,845  82,5 15,823  13,834 1,989 
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 Lutning  
 Medel (utom E) Std.dev. 
Musiker 1 pp -10,67068 2,047248634 
                   p -6,7824 0,10239709 
                   f  5,67002 3,619896625 
                  ff 10,50208 5,250230431 
   
Musiker 2 pp -12,4256 2,535477281 
                   p -6,13046 4,341101245 
                   f  7,319 3,360945187 
                  ff 10,03048 5,676618522 
   
Totalt       pp -11,54814 2,465739657 
                  p -6,45643 3,087730402 
                  f 6,49451 3,588813985 
                 ff 10,26628 5,472664831 

 
 
 
Tabellen visar medellutningen för varje musiker för sig samt ett medelvärde för bägge musiker. 
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Appendix C: 
Mätresultat trumpet 

 
  0-1200 Hz över 1200 Hz 
Spelad ton Ljudtrycksnivå (dB) Lutning (dB/oktav) Lutning (dB/oktav) 
Ab (208 Hz) pp                      75,5 -3,0269 -5,0428 
 p                        80,5 -3,9014 -5,3291 
 f                         92,5 1,5652 12,429 
 ff                        98,5 1,0281 18,096 
    
Eb (311 Hz) pp                      79,5 -2,0194 -17,475 
 p                        85,5 -1,5968 -8,8709 
 f                         97,5 1,5275 10,894 
 ff                      103,5 1,7434 15,199 
    
Bb (466 Hz)    pp                     83,5 -2,9337 -3,3951 
 p                          89 -0,6423 -0,7308 
 f                         100 1,048 8,9373 
 ff                     105,5 2,7915 17,127 
    
F (698 Hz) pp                        79 -6,14 -9,6059 
 p                          85 -4,08 0,8708 
 f                           97 0,45 6,0525 
 ff                        103 2,31 11,738 

 
 
 

  0-1200 Hz  över 1200 Hz  
 Medel lutning Std.dev. Medel lutning Std.dev. 
              pp -3,53 1,557457516 -8,8797 5,459147994 
                p -2,555125 1,476057793 -3,515 3,839389108 
                f  1,147675 0,451464192 9,5782 2,382210296 
               ff 1,96825 0,657452122 15,54 2,430184664 

 
 
Tabellen visar ett medelvärde för lutningen upp till 1200 Hz, samt ett för frekvenser över 1200 Hz. 
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Appendix D: 
Mätresultat trombon 

 
  0-650 Hz över 650 Hz 

Spelad ton Ljudtrycksnivå (dB) 
Lutning 
(dB/oktav) Lutning (dB/oktav) 

F    (88 Hz) pp                        75 -3,7181 -6,3143 
 p                       81,5 -1,0677 -3,6456 
 f                        94,5 1,044 9,6123 
 ff                        101 2,3419 10,517 
    
C  (131 Hz) pp                     81,5 -2,5607 -6,9388 
 p                       86,5 -1,5643 -4,3824 
 f                        96,5 2,9045 4,6973 
 ff                     101,5 4,7007 9,2094 
    
G  (196 Hz) pp                     77,5 -4,0696 -7,2873 
 p                          84 -2,0084 -5,7364 
 f                           97 1,9726 8,2306 
 ff                     103,5 5,0251 14,812 
    
D  (294 Hz) pp                        81 -1,16 -16,708 
 p                       87,5 -0,35 -5,5826 
 f                      100,5 0,51 8,7512 
 ff                       107 8,63 8,1126 
    
G   (392Hz) pp                     87,5 -2,7 -12,059 
 p                          93 -0,92 -11,003 
 f                         104 1,82 7,3712 
 ff                     109,5 4,26 11,058 

 
 
 
 
 

 0-650 Hz  över 650 Hz  
 Medel lutning Std.dev. Medel lutning Std.dev. 
              pp -2,84168 1,020095108 -9,86148 3,986348637 
                p -1,18208 0,566219517 -6,07 2,584919567 
                f  1,65022 0,821410588 7,73252 1,683001965 
               ff 4,99154 2,043518938 10,7418 2,279385352 

 
Tabellen visar ett medelvärde för lutningen upp till 650 Hz, samt ett för frekvenser över 650 Hz. 
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