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1 Forord 
Dette dokument er specialerapporten ’Anycaster – analyse og syntese af den elektriske guitars lyd’. Specialet 
er afleveret til bedømmelse for kandidatgraden i datalogi ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet. 
Specialet er forfattet af Morten Jøhnk.  

1.1 Tak til 
Undervejs i arbejdet med at skrive dette speciale, har jeg fået hjælp fra mange, som jeg gerne vil sende en tak 
til. Min vejleder, Kristoffer Jensen, har velvilligt lyttet til mine ideer og givet gode råd. Professor i fysik, 
Benny Lautrup, ved Niels Bohr instituttet og professor Julius O. Smith III ved CCRMA, Stanford University 
skal begge have tak for deres venlige svar på mine spørgsmål og for deres vilje til at hjælpe en studerende fra 
en anden institution. Også en tak for de tidsskriftsartikler, jeg har modtaget fra dem, når jeg ikke kunne 
skaffe dem ad anden vej. 

Tak til min arbejdsplads, Edlund A/S, for at give mig muligheden for at tage orlov, så jeg kunne afslutte 
arbejdet med dette speciale. 

Den varmeste tak går til min familie, som har hjulpet og støttet mig, specielt i den sidste, hektiske fase op til 
aflevering, hvor jeg måtte lægge alt andet fra mig. 

1.2 Sprog og konventioner 
Jeg har tilegnet mig min viden om signalbehandling og musikinstrumenters fysiske egenskaber fra 
engelsksproget litteratur. Det betyder, at jeg ikke nødvendigvis kender danske termer for en række begreber, 
og derfor måske bruger engelske termer i situationer, hvor der findes ord eller vendinger med samme 
betydning på dansk. Jeg håber at læserne vil bære over med dette. Jeg har også valgt, som i engelsksproget 
litteratur, konsekvent at anvende punktum som decimaltegn, da en del skærmbilleder og udskrifter under alle 
omstændigheder ville være sådan på grund af det anvendte programmel. 
Symbolet � efterfulgt af et tal er en henvisning til lydsporet med det tilsvarende nummer på den vedlagte 
audio-CD, og i bilag a er der en beskrivelse af hver lyd. Litteraturhenvisninger står omgivet af skarpe 
klammer, og i litteraturlisten er der de fulde bibliografiske oplysninger. 
For at få det fulde udbytte af denne tekst kræves en baggrundsviden om signalbehandling, matematik og 
fysik samt en datalogisk ballast. Jeg har dog forsøgt at skrive i et sprog og behandle stoffet på en måde, så 
indholdet er så tilgængeligt som muligt, også for læsere uden en baggrund indenfor de førnævnte emner.
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2 Indledning 
Dette speciale startede som et hobbyprojekt, men omfanget voksede, og emnet viste sig at være så 
spændende, at det var oplagt for mig at gøre det til mit speciale. Det var frustrationer over kvaliteten af 
eksisterende guitarsynthesizere, der fik mig til at studere den elektriske guitars1 fysik og egenskaber samt 
muligheden for at syntetisere guitarens lyd. Jeg er ikke guitarist på andet end absolut amatørplan, så min 
interesse for guitarsynthesizere bunder i mine manglende evner til at spille de ting, jeg gerne vil spille – på 
en guitar. 
Formålet med dette speciale er således først at analysere guitarens lyd og opbygning, og derefter at anvende 
den opnåede viden til at implementere et system, der gør det muligt at syntetisere guitarens lyd. Som 
opgavens titel – Anycaster – antyder, så er ønsket ikke blot at blive i stand til at imitere en enkelt guitars lyd, 
men at kunne syntetisere lyde fra forskellige guitarer ved at ændre parametre til syntesen. Således også fra 
ikke-eksisterende guitarer og fra guitarer, som det ikke er muligt at bygge i den virkelige verden på grund af 
fysiske begrænsninger, men som kan beskrives med et sæt parametre. En anden mening i titlen er, at det 
system, jeg ønsker at skabe, indeholder ikke blot syntese, men også analyse, som gør det muligt at udtrække 
parameterværdier fra optagelser af virkelige guitarers lyd. Og så er titlen også en venlig hilsen til Fenders 
Stratocaster og Telecaster guitarmodeller, hvor den førstnævnte i skrivende stund fejrer sit 50 års jubilæum2, 
men til trods for sin alder stadig præsterer at være ikonet for et halvt århundredes ungdomskultur. 
Som grundlag for både analyse og syntese vil jeg udarbejde en model af guitarens fysik. I analysen af 
guitarens lyd kan jeg bruge modellen til at forklare og forudsige hvilke træk i de analyserede lyde, der 
påvirkes af bestemte komponenter i guitaren eller hvilken interaktion mellem komponenterne det er, der 
giver disse træk. I syntesen vil jeg tilsvarende bruge modellen som grundlag for valg af syntesemetode og 
som forbillede for implementationen. Dette betyder ikke nødvendigvis, at jeg ønsker at syntetisere guitarens 
lyd ved direkte at simulere de fysiske processer, der skaber guitarens lyd. Jeg ønsker at forstå processerne, så 
jeg kan frembringe samme lyd, men gerne med beregningsmæssigt simple metoder. 
Mit håb er at blive i stand til at syntetisere guitarlyde af en sådan kvalitet, at det for en lytter ikke 
umiddelbart er muligt at afgøre, om lydene stammer fra en virkelig guitar eller ej. Jeg vil dog afgrænse mig 
til at betragte ’normalt’ spil på guitaren. For ganske vist har guitarister som Jimi Hendrix og Pete Townsend 
demonstreret, at en guitar også kan give lyd fra sig ved at blive overhældt med benzin og antændt eller ved at 
blive hamret ind i andre genstande på scenen. Disse lyde falder udenfor min afgrænsning, til trods for at der 
er skabt musik med dem. 

Jeg vil forsøge at begrænse tekstens omfang ved at fokusere på det, som jeg betragter som mine egne bidrag. 
Der er således emner, som jeg kun vil forklare i det nødvendige omfang for at skabe konteksten for resten af 
teksten, og så henvise til den eksisterende litteratur for detaljerne. 

2.1 Læsevejledning 
Teksten falder i fem kapitler 

• Lyd og signalanalyse 
Her introduceres sinusoidal modellering af signaler, og der præsenteres en udvidet metode, som vil 
blive benyttet til analyse af optagelser af guitarens lyd 

• Guitarens historie og opbygning 
En kort gennemgang af guitarens historie samt en præsentation af guitarens komponenter og dens 
konstruktion 

• Guitarmodellen 
Guitaren beskrives som bestående af fire komponenter: 

o Krop og hals 
o Strengene 

                                                      
1 Fremover blot kaldet guitar, med mindre konteksten kræver at der skelnes mellem elektrisk guitar og andre typer 
guitar. 
2 Den nåede dog at fejre endnu en fødselsdag inden dette speciale var klar til aflevering. 
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o Pickupperne 
o Elektronikken 

For hver af disse komponenter opstilles der modeller for komponenternes opførsel og betydning for 
guitarens lyd baseret på deres fysiske egenskaber. Så vidt muligt valideres modellerne 
eksperimentelt. 

Efterfølgende gives der et overblik over den samlede model, og der undersøges, hvad man på 
baggrund af modellen kan sige om, hvad der er kendetegnende for guitarens lyd. 

Kapitlet rundes af med et overblik over forskellige metoder til syntese for at undersøge hvordan 
modellen kan omsættes til en synthesizer. 

• Anycaster programmet 
Den udviklede applikation til analyse og syntese af guitarlyde præsenteres med en gennemgang af 
såvel brugergrænseflade og funktionalitet som den bagvedliggende implementation 

En konklusion, hvor de opnåede resultater vurderes i forhold til målet for projektet, runder specialet af. 

Rækkefølgen stoffet præsenteres i er ikke den samme, som det blev til i. Arbejdet med denne opgave har 
været en iterativ proces, hvor de enkelte dele har udviklet sig parallelt.  
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3 Lyd og signalanalyse 
I dette kapitel gennemgås begrebet ’lyd’, og der præsenteres en metode til analyse af digitale signaler. 
Analysemetoden er kendt som ’sinusoidal modelling’ og er ofte anvendt til analyse af musikinstrumenter. I 
3.3 diskuterer jeg variationer/udvidelser af den gængse metode. 

3.1 Lyd 
En gængs definition af ’lyd’ er, at lyd er tryksvingninger i luft. En anden brug af ordet, er som beskrivelse af 
det sanseindtryk, der opstår, når tryksvingningerne rammer menneskers ører. ’Den elektriske guitars lyd’ 
indgår som en del af titlen på dette speciale, og her er det en tredje betydning: De elektriske svingninger, som 
guitaren producerer, når der bliver spillet på den. Disse svingninger kan omsættes til lyd – i begge de to 
førstnævnte betydninger – men det er ikke noget, der falder indenfor denne opgave. Dog vil jeg bruge 
begreber som ’klang’ og ’tone’ for at beskrive guitarens lyd, og i disse sammenhænge er det underforstået, at 
lyden også er blevet hørt. 
Der er to måder at beskrive svingninger på, som begge anvendes hyppigt, og som komplementerer hinanden. 
Med en beskrivelse i tidsdomænet beskrives en svingnings udvikling over tid som en kurveform. Dette vil 
være en beskrivelse af, hvordan en værdi – ofte en fysisk størrelse som tryk eller spænding – varierer som 
tiden går. I en beskrivelse i frekvensdomænet ses en svingning som summen af et antal sinuskurver med hver 
sin amplitude, frekvens og fase. Her taler man om en svingnings spektrum, som er sinuskurvernes amplitude 
som funktion af frekvensen, og toppe i et spektrum er således frekvenser med stor amplitude. 

 

 
Figur 1: Samme svingning i frekvensdomænet (til venstre) og tidsdomænet (til højre) 

Hvilken beskrivelse, der er den mest nyttige afhænger af situationen, og som vi skal se senere, så findes der 
også hybride modeller, hvor beskrivelsen af en svingning består i at vise, hvordan svingningens spektrum 
ændrer sig med tiden, idet der så tænkes på lokale spektre, som kun beskriver et mindre udsnit af 
svingningen set i tidsdomænet. 

I det følgende skal vi først se, hvordan musikinstrumenter frembringer svingninger, så vi efterfølgende er 
rustet til at diskutere, hvordan disse svingninger bedst analyseres. 

3.1.1 Instrumenter, toner og klang 
Selv om fløjter, klaverer og akustiske guitarer ser forskellige ud og har store forskelle i deres lyd, så har de – 
og andre instrumenter – det til fælles, at de kan beskrives som bestående af en oscillator, der frembringer en 
svingning, og en række resonansrum, som former svingningen og det spektrale indhold. Musikeren er typisk 
den energikilde, som tilfører energi til oscillatoren, og derved starter dens svingning. Nogle instrumenter, 
som f.eks. en fløjte, kræver en konstant tilførsel af energi for at afgive lyd, mens andre, såsom 
strengeinstrumenterne, kan få energi tilført i et kort tidsrum, og oplagre den i oscillatoren, indtil energien er 
brugt op på bl.a. at producere lyd. 

Disse instrumenter har det til fælles, at oscillatoren producerer en svingning, som gentager sig med korte 
mellemrum. Det kan være en streng, der svinger frem og tilbage, eller det kan være en tilsvarende 
vekselvirkning i luftsøjlen i en fløjte. En sådan periodisk svingning har et veldefineret spektrum, som består 
af en række frekvenser, hvor den laveste frekvens svarer til svingningens periode, og de øvrige frekvenser er 
heltallige multipla af den første. Den laveste frekvens kaldes grundtonen eller første partialtone, og de øvrige 
nummereres således af den dobbelte frekvens af første partialtone kaldes anden partialtone og så fremdeles. 
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Set over kort tid, så ændrer svingningen sig ikke, og dens spektrum er konstant. Spektrummet kan beskrives 
med begreber som tone og klang, hvor tonen er givet ved perioden af svingningen, mens klangen kan siges at 
være forholdet mellem de enkelte partialtoners amplituder3. Klangen afhænger meget af instrumentets reso-
nansrum, som vil fremhæve nogle frekvensområder og dæmpe andre, og derved påvirke forholdet mellem 
partialtonernes amplituder. Musikeren, der spiller på instrumentet, kan vælge hvilke toner, det skal 
frembringe, og har på stort set alle instrumenter også en grad af kontrol over klangen. På nogle instrumenter 
kan den påvirkes meget direkte, som f.eks. ved at sætte en mute i schallstykket på en trompet, og generelt 
gælder det, at når der tilføres mere energi til oscillatorerne, vil resultatet blive svingninger med et 
forholdsmæssigt højere indhold af høje frekvenser. 
Ikke alle lyde fra et instrument stammer fra en periodisk svingning. Et eksempel er den vindstøj, der er en 
markant del af lyden fra en panfløjte. Denne lyd stammer fra den turbulens der opstår, når luften strømmer 
omkring kanterne af fløjtens piber. Denne lyd er ikke periodisk, og giver ikke anledning til klare toppe i 
spektrummet, men er fordelt ud over et større frekvensbånd.  

3.2 Sinusoidal modellering 
Ideen bag ’sinusoidal modeling’ som introduceret i [McAuley&Quatieri] er let at forklare: Et signal deles i 
tidsdomænet op i en række lige lange blokke, og for hver blok findes dens spektrum. I hvert spektrum identi-
ficeres toppene, og dermed frekvenser, der er til stede i udsnittet, samt deres amplituder. Fra blok til blok 
dannes forbindelser mellem ens frekvenser, så der for hver frekvens dannes et spor igennem rækken af 
spektre. Hvis signalet var en optagelse af et instrument som et af dem beskrevet ovenfor, ville man så stå 
med en række spor, hvor hvert spor viser en partialtones udvikling over tid. 

Ud fra sporene kan man efterfølgende ved syntese gendanne de fundne partialtoner. De kan eventuelt 
modificeres først, hvis formålet med analyse/syntese er at transformere lyden, og har man først sporene, så er 
der mange interessante muligheder for at behandle dem. [Zölzer m.fl., kap. 10] gennemgår et større antal 
transformationer. 
Ét problem er dog, hvis lyden ikke kun består af klart definerede partialtoner, men har et indhold af støj. 
Løsningen er at modellere de to dele separat [Serra][Serra & Smith]. Først findes de veldefinerede 
partialtoner, og de subtraheres fra lyden. Det tilbageværende signal antages at være stokastisk støj, som 
beskrives ved sin intensitet over forskellige frekvensbånd. Denne model – Spectral Modeling Synthesis – er 
brugt med gode resultater i forbindelse med analyse/syntese af musikinstrumenter og tale. 
Transienter er også et problem. I [Verma & Meng] skitseres en løsning, hvor bidragene beskrevet ved 
sporene fjernes, og det tilbageværende residual analyseres for at finde transienter i det. Når transienterne er 
fjernet, beskrives støjen på sammen måde som i Spectral Modeling Synthesis. 
Inden jeg valgte hvilken metode, jeg ville benytte, så undersøgte jeg nogle optagelser af toner fra en guitar 
ved at kigge på spektrogrammer for dem. Det var tydeligt, at lyden som forventet indeholdt en række klare, 
veldefinerede partialtoner. Derimod var der ingen tegn på støj som en del af instrumentets lyd. Der var en 
konstant støj, som skyldtes optagelsernes kvalitet4, men den ønskede jeg ikke at modellere, så der var ikke 
behov for en metode, der kunne beskrive støj. 
Kurveformen ved anslaget på en guitar så ikke ud til at adskille sig meget fra resten af svingningen, så jeg 
gik ud fra, at den ikke ville volde store problemer at analysere. Derfor besluttede jeg mig for at implementere 
en løsning i stil med McAuley og Quartieris, og så udvide den, hvis behovet skulle vise sig. 

                                                      
3 Dette er en voldsom forsimpling af begreberne tone og klang, men da denne opgave ikke handler om den 
menneskelige perception af svingninger, vil jeg afgrænse mig fra at diskutere begreberne nærmere. Se [Jensen] for en 
behandling af emnet. 
4 De første optagelser blev udført med et almindelig PC-lydkort, som bestemt ikke magtede opgaven. De optagelser, der 
er brugt i de egentlige analyser af guitarlyden, er alle foretaget med semiprofessionelt udstyr. 
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Figur 2: Kurveform og spektrogram fra anslaget på en guitar 

Der var dog én udvidelse, som det fra start af var klart, at jeg måtte have med. I den oprindelige metode, så 
smides al information om partialtonernes faser væk, da holdningen var, at den menneskelige hørelse ikke 
kunne skelne faseinformation. Der var tre grunde til at jeg valgte at bibeholde faseinformation: 

• Jeg ønskede at syntese baseret på sporene fra det analyserede signal skulle danne samme bølgeform 
som det oprindelige, så analysens kvalitet kunne vurderes ud fra forskellen mellem det oprindelige 
signal og det resyntetiserede. Dette er ikke muligt uden faseinformationer 

• En væsentlig del af guitar lyden i rytmisk musik – og her mener jeg den lyd, som når vores ører, og 
ikke det elektriske signal – er farvet af forvrængning. Guitarforstærkere forvrænger signalet, selv når 
man ikke beder om det [Zölzer m.fl. p. 116ff], og ud over den forvrængning der opstår, når 
forstærkeren overstyres, så bruges der i stort omfang effektpedaler, som også forvrænger signalet. 
Hvordan et signal påvirkes af denne form for forvrængning afhænger af signalets udseende i 
tidsdomænet, og derfor er faseinformationen nødvendig. 

• Nyere forskning viser, at mennesket kan opfatte faseinformation [Andersen & Jensen] 

Mit udgangspunkt svarer således nogenlunde til Smith og Serras PARSHL [Smith & Serra] 

Som sagt er ideen bag sinusoidal modellering let at forklare, men det betyder ikke, at det er helt så let at 
udføre i praksis. I hvert fald rejser forklaringen i starten af dette afsnit en række spørgsmål, som skal 
besvares: 

• Hvordan dannes spektrummet for en blok 

• Hvor lange skal blokke være og hvor meget skal de overlappe hinanden 

• Hvordan identificeres toppe i spektrummet 

• Hvordan estimeres frekvens, amplitude og fase for en top 

• Hvor forskellige må toppe i et spor være 

Disse spørgsmål vil blive behandlet i de følgende afsnit.  

3.2.1 Beregning af spektrum 
Signalet, der skal analyseres, er digitaliseret ved at sample det analoge signal fra guitaren. Det er således en 
repræsentation i tidsdomænet og består af en tidsserie af diskrete værdier. Normalt anvendes den diskrete 
Fourier transformation (DFT), men der findes alternativer såsom wavelet transformation og metoder baseret 
på autoregression. DFT passer godt til formålet, når der er tale om at analysere et signal med en harmonisk 
serie af partialtoner, da DFTen inddeler spektrummet i en række lige brede frekvensbånd. DFT og dens 
anvendelse i teknikker som ’short time Fourier transform’ (STFT) er velbeskrevet i litteraturen [Jackson kap. 
7] [Smith kap. 8 & 9] m.fl., så jeg vil kun ridse det nødvendigste op.  

DFT er defineret som en transformation n n→� �  og transformerer n samples fra tidsdomænet til en 
repræsentation i frekvensdomænet i form af n komplekse amplituder for n frekvenser. Transformeres i stedet 
n reelle værdier, er resultatet n/2 komplekse amplituder for n/2 frekvenser. DFT opfatter de data der 
transformeres som et periodisk signal, hvilket sjældent vil være tilfældet i STFT. Ved at multiplicere hver 
blok med en vinduesfunktion kan blokken tvinges til blødt at aftage mod 0 i blokkens ender, så DFT ikke ser 
en diskontinuitet mellem de to ender af blokken. Da multiplikation i tidsdomænet er dualt til foldning (eng.: 
convolution) i frekvensdomænet, vil multiplikationen med vinduet medføre, at der opstår sidebånd svarende 



Anycaster – analyse og syntese af den elektriske guitars lyd  Lyd og signalanalyse 

 

- 12 - 

til vinduets spektrum for hver frekvens i de data, der skal transformeres. Forskellige vinduer har forskellige 
trade-offs i fordelingen af signalets energi mellem centerfrekvensen og dens sidebånd. Detaljerede 
sammenligninger af mange vinduesfunktioner findes i [Poularikas], og nogle hyppigt anvendte vinduer ved 
analyse af lyd er: 

• Hamming 
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• Blackman 
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Disse tre vinduer er og deres spektre vist herunder 

 
Figur 3: Hamming vinduet og dets spektrum 

 
Figur 4: Hann vinduet og dets spektrum 
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Figur 5: Blackman vinduet og dets spektrum 

Endnu et trade-off ved transformationen er ved valget af vindues- og transformationslængde. Et langt vindue, 
som giver god frekvensmæssig opløsning har tilsvarende dårlig tidsmæssig opløsning. For at følge lokale 
ændringer i amplitude eller frekvens kan de enkelte blokke der analyseres overlappe hinanden. Transforma-
tionslængden kan gøres større end vindueslængden ved at tilføje nuller efter den blok af data, der skal 
transformeres. En sådan ’padding’ af signalet giver en interpolation i frekvensdomænet. Spektrummet for et 
’paddet’ signal vil ikke have en højere frekvensopløsning, så det bliver ikke muligt at skelne flere toppe i 
spektrummet fra hinanden, men placeringen af en top kan lettere fastslås. Implementeret naivt er DFT meget 
langsom, men der findes et antal ’fast fourier transform’ (FFT) algoritmer, der tillader hurtige (n log(n)) 
køretider. De kendteste FFT algoritmer kræver, at transformationslængden er en toer-potens, men der findes 
FFT algoritmer med samme asymptotiske køretid, der ikke har dette krav [Frigo].   

Toppe i spektrummet kan findes med en søgning efter lokale maksima. Vinduernes introduktion af sidebånd 
har dog den uønskede konsekvens, at de ’rigtige’ toppe kan blive sværere at identificere, da sidebåndene 
også skaber toppe. 

3.2.2 Estimering 
Ved DFT af n elementer er afstanden mellem hvert frekvensbånd i spektrummet fs/n, hvor fs er den 
samplerate, som signalet er samplet ved. Typiske samplerates for optagelse af lyd er fra 44.1kHz til 192kHz, 
og til brug for analyse af lyd i musik-sammenhæng kan kræves en opløsning på 0.1Hz. Dette betyder, at der 
kræves transformationslængder fra 441000 og opefter, hvis frekvensbestemmelsen af en top skal foregå 
udelukkende ud fra frekvensen for det bånd, som toppen blev fundet i. Så lange transformationer er meget 
dyre med hensyn til køretid, men heldigvis findes der måder at estimere en tops frekvens og amplitude på, 
hvor der ikke kræves så lange transformationer. For amplitudens vedkommende er problemet, at hvis 
svingningens reelle frekvens falder imellem to frekvensbånd, så vil begge disse bånd have amplituder, som 
er lavere end svingningens. Dette kan forklares ud fra figur 6, hvor den grønne linie er en svingnings reelle 
frekvens, og de røde linier repræsenterer frekvensbåndene. Den blå kurve er det spektrum som opstår ved 
multiplikationen med vinduet, og det er den, som bliver ’samplet’ af frekvensbåndene. 

 
Figur 6: Spektrum for svingning hvis frekvens falder mellem to frekvensbånd 
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[Keiler & Marchand] sammenligner estimering ud fra kun det frekvensbånd, som en top falder i med de 
følgende fem estimatorer: 

• Parabolsk interpolation 
Denne estimator udnytter, at set på en logaritmisk skala ligner toppen af vinduets spektrum en 
parabel. Ud fra amplituderne fra frekvensbåndet med toppen og fra de to nærmest bånd, så findes 
med Brents metode toppunktet af den parabel, som forbinder de tre punkter. Estimatoren bruger det 
herved fundne punkt som sit bud på toppens frekvens og amplitude 

• Trekantsmetoden 
I trekantsmetoden anvendes en særlig vinduesfunktion, som danner en trekant i frekvensdomænet. 
Estimatet findes som skæringspunktet af linier, der går igennem frekvensbåndenes amplituder. 

• ’Spectral reassignment’ 
Ved at sammenholde resultaterne af to DFTer af den samme blok, hvor den anden transformation 
som vinduesfunktion anvender den første afledte af den vinduesfunktion, der blev anvendt ved den 
første transformation, er det muligt at korrigere frekvensen af det bånd, som toppen blev fundet i 

• ’Derivative algorithm’ 
Denne estimator benytter ligeledes to transformationer. Der anvendes den samme vinduesfunktion 
ved begge transformationer. Den ene transformation arbejder på det normale signal, mens den anden 
benytter den første afledte af signalet. 

• Phase vocoder 
Også denne estimator benytter to transformationer, men denne gang er de adskilt i tid, så der er et 
antal samples – typisk 1 – mellem de to blokke, der transformeres. Estimatet for frekvens findes ved 
at finde forskellen i fase mellem den samme top i de to spektre. Da tidsforskellen mellem de to 
blokke er kendt, kan faseforskellen omsættes til en frekvens. Amplituden kan estimeres ud fra 
amplituden i det stærkeste frekvensbånd, ved at finde forskellen mellem frekvensestimatet og 
frekvensbåndet og se, hvor meget vinduets spektrum aftager, når man bevæger sig så lang væk fra 
dets midte. Benyttes phase vocoder til estimation kan man også udnytte, at faseforskellen mellem 
alle punkter på vinduets spektrum vil være den samme, og derved kan toppe som skyldes sidebånd 
sorteres fra, da phase vocoder estimatet af deres frekvens vil ligge langt fra frekvenserne af de bånd, 
toppene bliver fundet i. 

Resultatet af sammenligningen i [Keiler & Marchand] er, at de tre sidstnævnte estimatorer bliver vurderet til 
at være sammenlignelige i kvalitet og bedre end resten. 

3.2.3 Sammenkædning af spor  
Når estimaterne for hver blok er fundet, skal toppene kædes sammen for at danne spor. For at denne proces 
kan fungere, kræves det, at den kan håndtere den udvikling, der langsomt sker fra blok til blok, og at den er 
tolerant overfor problemer såsom dårlige estimater og manglende toppe. 
I PARSHL [Smith & Serra] dannes spor af en algoritme, der kører blok for blok. For hver blok benytter den 
de toppe, der blev fundet i blokken samt de spor, som var resultatet fra den foregående blok. For hvert spor 
søges der blandt toppene for at finde den top, hvis frekvens har den mindste afstand til frekvensen af den 
sidste top i sporet. Er frekvensafstanden mindre end den grænse der er sat for tilladelige frekvensudsving, så 
forlænges sporet med den fundne top. Et andet spor kan efterfølgende godt ’hugge’ toppen, hvis det ligger 
endnu tættere i frekvens, og det første spor må så søge igen blandt de resterende toppe. Et spor, som ikke 
finder nogen top at fortsætte med, går i en dvale, hvor sporet tildeles en fiktiv top med amplituden 0 og den 
samme frekvens som den sidste top i sporet. Sporet kan vækkes fra dvalen, hvis der i en senere blok bliver 
fundet en fortsættelse, men der er en grænse for, hvor længe sporet må ligge i dvale. Overskrides denne 
grænse er sporet dødt og algoritmen vil ikke længere forsøge at forlænge sporet. Hvis der, når alle spor har 
haft muligheden for at tage en top at fortsætte med, stadig er toppe tilbage, kan de starte nye spor. Der er en 
grænse for, hvor mange spor der må være aktive samtidig, og så længe grænsen ikke er nået, får den 
stærkeste tilbageværende top lov til at starte et nyt spor. Det nye spor startes med amplituden 0 i den 
foregående blok, og kan således ’fade’ blidt ind, lige som spor der går i dvale ’fader’ ud. 
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Figur 7: Spor i PARSHL 

3.3 Variationer over sinusoidal modellering  
Jeg har forsøgt at forbedre på den sinusoidale modellering i forhold til metoderne beskrevet ovenfor med 
nogle tiltag, som jeg vil forklare i dette afsnit. Nogle af disse tiltag forlænger køretiden voldsomt, men det 
har jeg valgt ikke at bekymre mig meget om, da jeg ikke er bundet af, at analysen skal kunne køre i sand tid. 
Ideerne der præsenteres i 3.3.2 til 3.3.4 har jeg ikke set behandlet før i litteraturen. 

Jeg har valgt at give mulighed for at vælge mellem parabolsk interpolation og phase vocoder estimatorer, og 
analyse-delen af den udviklede applikation er lavet med henblik på, at den skal kunne udvides med andre 
estimatorer eller nye variationer af algoritmerne beskrevet ovenfor, så applikationen kan bruges til at 
eksperimenter med nye ideer og sammenligne de forskellige varianter med hinanden. Implementationen af 
applikationen vil blive gennemgået i kapitel 6. 

3.3.1 Iterativ eliminering af toppe 
Det største problem, som skabes af vinduernes sidebånd, er, at sidebåndene fra en top med en stor amplitude 
kan overdøve eller forstyrre en top med en lavere amplitude. Dette kan føre til at toppen med den lave 
amplitude ikke opdages eller at estimaterne for dens frekvens og amplitude kommer til at afvige meget fra 
dens egentlige værdier. For at forsøge at løse dette problem, har jeg anvendt en algoritme, hvor der kun 
findes én top ad gangen. For hver iteration dannes blokkens spektrum på ny, og den stærkeste top 
identificeres og estimeres. Ud fra estimaterne syntetiseres bølgeformen hørende til toppen, som så 
subtraheres fra blokken, hvorefter algoritmen starter på en ny iteration, indtil amplituden af de fundene toppe 
falder under en nedre grænse eller et maksimalt antal af toppe nås. Er der én gang fundet en top i et 
frekvensbånd, blokeres dette bånd fremover, så der indenfor den aktuelle blok ikke kan komme flere toppe 
med tilnærmelsesvis samme frekvens.  
Ideen bag algoritmen er at fjerne de stærke toppe og dermed også deres sidebånds bidrag, før de svagere 
toppe estimeres. Denne algoritme er implementeret, og der er også implementeret en optimeret udgave, som 
tillader at flere toppe identificeres og elimineres pr. iteration, når blot toppene ligger langt nok fra hinanden i 
frekvens og tæt nok i amplitude til at deres sidebånd ikke spiller nogen stor rolle ved estimeringen. I praksis 
er dette implementeret ved at sikre, at de toppe, der behandles i en gruppe, alle har en amplitude der er på 
mindst 10 gange det stærkeste sidebånd for nogen top i gruppen. 

3.3.2 Trinvis forfining af estimater ved sammensmeltning af toppe 
Algoritmen beskrevet i det foregående afsnit sørgede for, at samme frekvensbånd ikke kunne producere flere 
toppe. Her vil jeg præsentere en metode for, hvordan svage toppe, der findes nær en tidligere identificeret 
tops frekvens, kan bruges til at forfine estimatet for den tidligere fundne top. Ideen er, at hvis der findes en 
svag top nær en allerede estimeret stærk top, så er den svage top et udtryk for en fejl i estimatet af den stærke 
top. 
Det simpleste eksempel er en situation, hvor estimatet for svingningens frekvens og fase er præcist, men 
hvor estimatet for amplituden afviger fra den sande værdi. Når estimaterne benyttes til syntese og subtraktion 
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af det syntetiserede signal, vil der så opstå et rest-signal med samme frekvens som den oprindelige svingning 
og med en amplitude, som svarer til forskellen mellem den estimerede amplitude og den korrekte. Hvis 
estimatet var for lille, vil restsignalet have samme fase som det oprindelige signal, var estimatet for stort, vil 
restsignalet være i modfase med det oprindelige signal. Når en top er identificeret som et muligt restsignal, 
hvilket afgøres ud fra hvor tæt dens frekvens er på den først fundne tops, så er næste trin at korrigere for den 
fejlagtigt estimerede top ved dels at fjerne den fra mængden af fundne toppe, og dels at addere det signal til 
blokken, som blev subtraheret tidligere. Derefter kan de to toppe så smeltes sammen ved at bruge begges 
oplysninger til at lave et nyt estimat med, og denne proces kan så gentages, hvis estimatet kan forbedres 
yderligere. 
Hvis det i stedet var fasen, der blev estimeret forkert i det første trin, så vil rest-signalet stadig være et signal 
med samme frekvens som det først estimerede, men der vil være en faseforskydning. 
Hvis det er frekvensen, der er estimeret forkert, så vil restsignalet helt lokalt set stadig være nær ved en 
sinuskurve, selv som to signaler med forskellige frekvenser bestemt ikke summerer til en sinus. Men ved at 
se, om restsignalets frekvens er højere eller lavere end det første estimat, og samtidig også tage med i 
betragtning om de to signaler er i fase eller modfase, kan også dette problem løses. 

Det sværeste problem er selvfølgelig hvis alle tre estimater er skæve samtidig. Dette problem har jeg ikke en 
opskrift på at løse, men jeg har en løsning, der kan håndtere de tre problemer, hvor et af de tre estimater er 
forkert, og den ser ud til at virke. 
Er det fase eller amplitude, der er estimeret forkert, er løsningen blot at summere de to toppes komplekse 
amplituder for at få en ny og korrigeret top. Ved forskelle i frekvens, så beregnes den nye frekvens som et 
vægtet gennemsnit, hvor de to toppes frekvenser vægtes i henhold til deres amplituder, og hvor bidraget var 
rest-signalet derudover vægtes med 1 hvis de to signaler er i fase, -1 hvis de er i modfase, og en glidende 
overgang mellem de to værdier ved andre faseforhold. Dette er tæt på beskrivelsen af cosinus, så jeg har 
valgt at bruge cosinus til vægtningen, uden at forsøge at argumentere yderligere for det. Det ville være et 
interessant emne at studere til bunds, men det er ikke det, der er emnet for dette speciale. 

I praksis kan sammensmeltningen af toppe fortsætte i meget lang tid med meget små forbedringer. Da det er 
en tidskrævende proces, har jeg valgt at sætte en grænse for, hvor mange gange, en top må deltage. 

I afsnit 3.4 vil det blive undersøgt, om denne trinvise forfining af estimater har en positiv effekt. 

3.3.3 Global algoritme for dannelse af spor 
PARSHLs algoritme er lokal i den forstand, at den arbejder fra blok til blok. Jeg har implementeret en 
alternativt algoritme for at se, om sporene bliver anderledes, hvis man tager et globalt kig på toppene. 
Algoritmen er som følger: 

1. Dan alle de mulige par af toppe, hvor der gælder, at toppene skal kommer fra naboblokke, og hvor 
forskellen i frekvens ikke må være over en tærskelværdi. 

2. Find det gyldige par med den laveste frekvensforskel. Kald toppen fra den tidligste blok for A og 
toppen fra den efterfølgende blok for B. Dan spor fra A til B, og marker parret som ugyldigt 

3. Marker alle andre par, hvor parret starter i A som værende ugyldige 

4. Marker alle andre par, hvor parret ender i B som værende ugyldige 
5. Gå til 3. indtil der alle par er ugyldige 

Med denne algoritme bygges sporene ikke kun forfra, men i begge retninger og i bidder, der vokser sammen. 
Algoritmen kan med passende datastrukturer implementeres, så køretiden ikke er noget problem. I 
modsætning til PARSHLs algoritme, vil den ikke kunne bruges i sand tid, da den kræver kendskab til alle 
toppe fra start af. 
En væsentlig forskel er, at min algoritme ikke kender til spor i dvale. Ses der bort fra denne forskel viser det 
sig, at de to algoritmer finder de samme spor i alt andet end konstruerede situationer, så konklusionen er, at 
der ikke er grund til at bruge en global algoritme, når den lokale løser problemet lige så godt. 

3.3.4 Optimering af ansats 
I PARSHL vil alle spor starte med en amplitude på 0, og da amplituden derefter interpoleres lineært fra top 
til top, vil alle spor ’fade’ ind i løbet af en blok. Dette er en let løsning for at undgå, at spor ikke starter 
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pludseligt med høj amplitude og med en diskontinuitet i det resyntetiserede signal som konsekvens, men 
løsningen har den konsekvens, at nogle ansatser bliver blødere end i det virkelige signal. Jeg har afprøvet et 
alternativ, hvor spor altid starter ved nulgennemgange, så der ikke opstår diskontinuiteter. Det betyder 
således, at spor kan starte mellem to toppe. 
Denne ansats-optimering fungerer således: 

1. For alle spor: 
Syntetiser signalet beskrevet ved sporet, og find den første nulgennemgang i det syntetiserede 
signal. Dette punkt er nu sporets start, og alle værdier inden nulstilles 

2. Træk alle de resyntetiserede signaler fra det oprindelige signal og beregn energien i residualet 
3. Vælg et spor og undersøge, om det vil mindske energien i residualet, hvis sporet forlænges en 
halvperiode bagud i tid. Hvis dette er tilfældet rykkes sporets start en halvperiode bagud i tid og der 
tilføjes om nødvendigt en ny tidligere top. 

4. Gå til 3. indtil ingen spor kan forlænges 
Dette lader to spørgsmål stå ubesvarede: Hvordan vælges frekvens og amplitude for de halvperioder, og i 
hvilken rækkefølge skal sporene vælges i punkt 3? I min implementation ekstrapoleres amplituden 
eksponentielt og frekvensen lineært, og sporene gennemløbes efter amplitude, så det spor med størst 
amplitude først får chancen for at blive forlænget. Bliver blot ét spor forlænget i løbet af et gennemløb, så 
tages et fuldt gennemløb mere. 
Strategien er meget simpel, og kan tage meget lang tid, men resultaterne har vist sig at være gode, som vi 
skal se i det følgende 

3.4 Sammenligning af estimatorer og analyseparametre 
Allerede i en PARSHL-lignende metode til sinusoidal modellering er der flere parametre at skrue på: 

• Vindueslængden 

• Vinduesfunktionen 

• Transformationslængden 

• Estimatoren 

• Hvor lang afstand mellem hver blok 

Med de udvidelser/variationer, der er foreslået ovenfor bliver der yderligere muligheder 

• Skal toppe elimineres iterativt 

o Skal der i så fald også anvendes trinvis forfining 
� Maksimalt antal sammensmeltninger for hver top 

� Grænse for hvor tætte toppe skal være i frekvens for at sammensmeltning er tilladt 

• Skal der anvendes ansats-optimering 

I et forsøg på at komme med et bud på hvilke parameterkombinationer, der er gavnlige, har jeg forsøgt mig 
med et ’brute-force’ angreb. Jeg har taget tre forskellige lyde: 

• Et syntetisk signal med 10 eksponentielt aftagende harmoniske overtoner. 

• En optagelse af den dybeste tone fra en guitar 

• En optagelse af et A på den lyse E-streng 

For hver lyd er der prøvet samtlige kombinationer af: 

• Vindueslængder fra 2.5 til 3.5 gange grundtonens periode i skridt af 0.1 

• Hann, Hamming, Blackman, Nuttall og BlackmanHarris vinduesfunktionerne 

• Transformationslængder på 1, 1.5, 1.7 og 2.0 gange vindueslængden 

• Parabolsk interpolation eller phase vocoder som estimator 

• Blok afstande på 0.25, 0.5 og 1.0 gange grundtonens periode 

• Med eller uden iterativ eliminering. 
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• Med eller uden trinvis forfining, hvis der anvendes iterativ eliminering 

• Grænser på 1 eller 3 sammensmeltninger pr. top 

• Maksimale afstande på 0.5, 0.7 og 1.0 gange afstanden mellem frekvensbånd 

• Med og uden ansatsoptimering 

Dette giver totalt 2400 analyser af hver af de tre toner, hvor de langsomste af analyserne tog mere end 200 
gange så lang tid som de hurtigste5. Efter hver analyse blev signalet resyntetiseret, og RMS værdien af 
differensen mellem det oprindelige signal og det syntetiske blev beregnet. 

Med RMS værdien som mål for hvor præcis analysen var, kunne der udledes nogle træk: 

• Ansats-optimeringen virker 

• Iterativ eliminering giver en stor forbedring i præcisionen mod en voldsomt forøget køretid 

• For guitar-optagelserne virker phase vocoder estimatoren bedst, mens parabolsk interpolation giver 
det bedste resultat for det syntetiske signal 

• Den trinvise forfining forbedrer analysen af guitar optagelserne, men har ikke nogen effekt for det 
syntetiske signal 

Resten af parametrene kunne jeg desværre ikke udlede noget klart om. 

3.5 Eksempler på analyse/syntese 
Som en hurtig demonstration af systemet til analyse/syntese, har jeg taget et sample af en guitartone (�1) og 
analyseret det. De fundne amplitude-spor ses i figur 8. 
 

 
Figur 8: Amplitude-spor fundet ved analyse af ����1 

Ud over at analysere lyden, har jeg resyntetiseret den ud fra sporene (�2) og dannet et sample med 
differensen (�3) mellem den oprindelige lyde og den resyntetiserede. Kurveformerne for de første fem 
perioder af alle tre lyde er at se i figur 9. Den sorte kurve er den oprindelige lyd, den blå er den 
resyntetiserede og den røde er differensen. I den første periode af svingningen er der en del afvigelser 
mellem den oprindelige lyd og den resyntetiserede, men allerede efter tre perioder er overensstemmelsen 
god. 

                                                      
5 Det tog 6 PCer 3 fulde weekends at gennemføre opgaven 
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Figur 9: Kurveformer for analyseret lyd (sort), resyntetiseret lyd (blå) og differens (rød) 
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4 Guitarens historie og opbygning 
Her vil jeg kort gennemgå guitarens historie og opbygning, så det i de følgende kapitler vil være klart hvad 
jeg mener, når jeg skriver om guitarens dele. 

4.1 Historie 
Der findes i dag en hel familie af instrumenter, som alle kaldes guitarer. Der er den spanske/klassiske guitar 
og flamencoguitaren, som er akustiske guitarer med strenge af nylon (oprindeligt (katte)tarme). Der er folk-, 
western- og jazzguitarerne, som også er akustiske, men hvor strengene er metal, og som ofte er udstyret med 
mikrofoner eller pickupper med henblik på elektrisk forstærkning. Og endelig er der den elektriske guitar, 
der på grund af sin massive krop og dermed ringe lydudstråling er helt afhængig af forstærkning. 
Alle disse instrumenter er nye set i forhold til mange andre instrumentgrupper, da de har fundet deres 
nuværende form indenfor de seneste 100 år – den elektriske guitar indenfor de sidste 50. 

4.1.1 Den spanske guitar 
Den akustiske guitar tilhører gruppen af strengeinstrumenter, hvor de tidligste menes at have været buer, 
hvor buens streng blev anslået, og hvor der enten var en resonator som en del af instrumentet, eller det blev 
holdt mod en – f.eks. musikerens kind.  

Buen har ikke mange musikalske muligheder, men ved at anvende flere strenge af forskellig længde eller 
strenge som er spændt forskelligt, kan man spille flere toner på et sådant instrument. I instrumenter af 
harpefamilien har strengene forskellige længder, hvor lyrefamiliens instrumenter har strenge af samme 
længde men forskellig spænding. I antikkens Grækenland var der to lyre-lignende instrumenter: Lyra og 
kithara, hvor sidstnævnte har givet navn til guitaren [Evans]. En kithara, som kan ses i figur 10, bestod af en 
klangkasse, som via en stol stod i forbindelse til en række strenge, som kunne stemmes individuelt. 

 
Figur 10: Kithara 

Under navne som cithara og fidicula (som har givet navn til bl.a. violin  og vihuela) spredte romerne de 
græske instrumenter til Europa og Mellemøsten. Fra det ottende til det tolvte århundrede udviklede der sig i 
Europa en række langhalsede varianter af lyren, hvor musikeren kunne variere strengenes længde (eller i 
hvert fald længden af den del af strengen, som slås an og skaber tonen), ved at presse strengen mod 
instrumentets hals. I Spanien blev vihuela og firskifte guitar (eng. Four course guitar) populære 
instrumenter, som der blev skrevet mange værker for. I Sammenligning med dagens akustiske guitar, så var 
kroppen meget smallere, og båndene på halsen var ikke faste, men var stykker af samme materiale som 
strengene – (katte)tarme – som blev bundet rundt om instrumentets hals. Vihuelaen havde seks par strenge, 
og var større end firskifte guitaren, som havde fire par strenge. I det sekstende århundrede blev femskifte 
guitaren meget populær i Spanien, og der findes i dag mange velbevarede eksemplarer. Sidst i det attende 
århundrede begyndte fremstillingen så af guitarer med seks sæt af strenge, og i modsætning til de tidligere 
instrumenter blev dækket (oversiden af guitaren) nu afstivet indvendigt, hvilket muliggjorde større kroppe på 
guitaren og dermed kraftigere lyd. Det er spanieren Antonio de Torres, der tilskrives æren for udformningen 
af dagens guitar, om end der er sket ændringer siden. Antonio de Torres opfandt omkring 1850 den syvdelte, 
vifteformede afstivning af dækket, som gør det muligt at bygge store guitarer med kraftig lyd, og som 
samtidig giver den ønskede klang. Han arbejdede meget med forskellige afstivninger, og demonstrerede på et 
tidspunkt, ved at bygge en guitar med sider og bagplade i papmâché, at det var dækket og dets afstivning, der 
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var afgørende for guitarens klang. Hans guitarer standardiserede også strenglængden til ca. 64 centimeter, de 
havde seks strenge i stedet for seks par af strenge som tidligere guitarer og vihuelaen havde, og de havde 
faste bånd. 

Siden Antonio de Torres har der kun været få ændringer til den spanske guitars form, som ikke har ændret 
sig siden starten af det tyvende århundrede, og den eneste væsentlige ændring er at dagens spanske guitarer 
er udstyret med nylonstrenge, som blev introduceret i 1946. 

4.1.1.1 Opbygning og fysik 
Dagens spanske guitar er vist i figur 11. Materialerne til sider, bund, hals og gribebræt er typisk træsorter 
som mahogni eller rosentræ, hvor dækket er gran eller cedertræ. Strenglængden er 65 centimeter, strengene 
er af nylon eller (for de tre dybeste strenge) nylon omvundet med bronze eller nikkel, og gribebrættet er 
forsynet med 18 bånd af stål. Ved guitarens hoved løber strengene over en sadel til stemmemekanikken, hvor 
spændingen – og dermed stemningen – af strengene reguleres. Den anden ende af strengene er hæftet til 
broen, som er et træstykke, der er limet på guitarens dæk. Kroppen er ca. 10 cm dyb, og dækket, som har en 
tykkelse på 2 til 2,5 mm, er forsynet med et lydhul med en diameter på omkring 7 cm, placeret under 
strengene. 

 
Figur 11: Klassisk spansk guitar 

En guitarist spiller på guitaren ved at anslå strengene med sine fingre, og strengene vil så svinge i en 
tilnærmet harmonisk svingning, som dæmpes med tiden. En streng i sig selv kobler ikke særlig godt til 
luften, men dens svingning sætter broen og dermed dækket i svingninger, og dækket kan sætte luften i 
svingninger, og derved skabe den lyd der opfattes. Dækket kan også sætte guitarens bund og den luft, der er i 
guitaren i svingninger, som kan undslippe – og derved høres – via lydhullet. 
Lydhullets og dækkets effektivitet til at omsætte strengens svingninger til lyd er forskellig ved forskellige 
frekvenser. Generelt udstråler lydhullet mest lyd ved lavere frekvenser, mens dækket overtager ved højere 
frekvenser, men både lydhul/krop og dæk har en række resonansfrekvenser, hvor de er mere effektive end 
ellers.  

4.1.2 Den elektriske guitar 
Den elektriske guitar opstod som resultatet af fremkomsten af elektrisk forstærkning. Med elektrisk 
forstærkning kunne guitaren ’hamle op’ med andre instrumenter med større lydstyrke i f.eks. bigbands og 
jazz-comboer. De første elektrisk forstærkede guitarer var akustiske guitarer, hvor der blev monteret en 
mikrofon på/i guitaren eller i dens umiddelbare nærhed, men denne løsning var ikke uproblematisk, da der 
meget let opstod feedback, hvor den forstærkede lyd fra højttalerne blev opfanget af guitarens mikrofon med 
en ubehagelig hyletone til følge. 

Det store skridt for den elektriske guitar – eller solid-body guitaren, som den også kaldes – skete, da den 
akustiske guitars krop blev erstattet af en massiv træplade, der var udstyret med en eller flere 
elektromagnetiske pickupper. Den elektromagnetiske pickup, som beskrives i detaljer i afsnit 5.4, omdanner 
strengens svingning til et elektrisk signal, som kan sendes direkte til en forstærker. I den akustiske guitar er 
det, som beskrevet ovenfor, kroppen og lydhullet, der står for langt hovedparten af den udstrålede lyd, og når 
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disse dele erstattes med en massiv træplade, som det er meget svært at sætte i svingning, sammenlignet med 
den akustiske guitars tynde dæk, så får man en stort set lydløs guitar – hvis den altså ikke forstærkes. Til 
gengæld får man også en guitar, som stort set er fri for akustisk tilbagekobling, da signalet fra guitaren ikke 
opfanges af en mikrofon, og der skal meget høje lydtryk til for at skabe feedback gennem den elektrisk 
guitars krop og strenge. I 1923 skabte Loyd Loar uden større succes den første pickup og i 1931 blev den 
forbedret kraftigt af George Beauchamp, som lavede pickuppen til Rickenbackers ”Frying pan” lap-steel 
guitar. Hos Gibson fik Les Paul udviklet den første massive guitar – først kendt som ’brændeknuden’ (eng.: 
’The Log’) – hvor strenge og pickupper var monteret på ét stykke træ. 
Så selv om den elektriske guitar ikke har én skaber, men er udviklet over et stykke tid, så er der ingen tvivl 
om, hvem der stod bag dens store gennembrud: Leo Fender, som med Telecasteren6 i 1949 og Stratocasteren 
i 1954 skabte velspillende kvalitetsguitarer i et tiltalende design – og til en pris, som var til at betale. Det 
bedste bevis for kvaliteten af disse to modellers design er, at de fremstilles (og kopieres af andre 
producenter) stort set uændret den dag i dag7. 
Hos Gibson stod udviklingen heller ikke stille, og fra 1952-61 introduceredes modeller som Les Paul, ES-
335 og SG, som ligeledes er blevet klassikere, og med disse modeller havde den elektriske guitar fundet sin 
form. Flere producenter og modeller er kommet til, men siden starten af 1960erne har der i langt højere grad 
været tale om evolution frem for revolution, og de fleste guitarer, der laves i dag, er enten en af de nævnte 
modeller eller kopier af dem. 

 
Figur 12: Tre klassikere: Fender Stratocaster (venstre), Fender Telecaster (midtfor) og Gibson Les Paul (højre) 

Figur 12 viser de tre guitarmodeller, som jeg vil bruge som eksempler i resten af teksten: Fender Stratocaster, 
Fender Telecaster og Gibson Les Paul.  

4.1.2.1 Opbygning 
De vigtigste dele af guitaren og deres navne er vist i figur 13 herunder. Guitarens krop består typisk af 2-4 
stykker træ som er limet sammen og savet eller fræset ud til den ønskede facon. Halsen er limet eller skruet 
fast på kroppen, og både hals og krop fremstilles af træsorter som ask, poppel og mahogni. Hals og gribebræt 

                                                      
6 Oprindeligt kaldet ’Broadcaster’ 
7 Ud over Telecaster og Stratocaster stod Fender bag en lang række andre modeller af elektriske, halvakustiske og 
akustiske (western) guitarer samt nyskabelser indenfor guitarforstærkere og udviklingen af den elektriske guitars 
følgesvend: Elbassen. Imponenrende – ikke mindst i betragtning af, at han ikke var musiker men radiomekaniker, og 
dårligt nok kunne spille på sine egne instrumenter [Achard]. 
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kan være samme stykke træ eller to forskellige, hvor gribebrættet så er et ca. 4mm tykt lag af f.eks. rosentræ 
eller palisander. På tværs af gribebrættet løber båndene, som er metalstykker, hvis overside er rundet af, som 
er hamret ind i gribebrættet. Guitarens seks strenge løber fra broen (også kaldet stolen) til hovedet, og 
afstanden mellem gribebræt og strenge varierer fra omkring 1 til 3mm. På kroppen er guitarens pickupper 
monteret under strengene, og den synlige del af elektronikken i guitaren består af en omskifter, hvor man kan 
vælge mellem de forskellige pickupper eller kombinationer af pickupper, samt guitarens tone- og 
volumenkontrol. 

 
Figur 13: Guitarens komponenter 

 

Guitaristen anslår en tone ved at røre en af strengene med et plekter eller en finger. For at styre hvilken tone, 
der skal spilles, vil guitaristen presse strengen ned ved et af båndene, hvorved længden af den svingende del 
af strenge ændres, og dermed tonen. Holdes strengen ikke nede ved et bånd, men svinger i sin fulde længde, 
siger man, at der spilles på den åbne streng. Den åbne strengs tone afhænger af strengens diameter og 
densitet smat hvor hårdt den er spændt. Det sidste kan ændres for at stemme guitaren, hvilket sker ved at 
dreje på stemmeskruerne. 
Guitarens strenge er af stål eller nikkel legeringer, og har diametre fra 0.2 til 1.3 mm . For at de tykke strenge 
ikke skal være for stive, men samtidig have en passende masse, er de fremstillet som en massiv kerne, der 
minder om de tyndere strenge, som er omvundet med et metalbånd. 
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5 Guitarmodellen 
I dette kapitel vil jeg opstille fire modeller, som til sammen udgør en model af guitarens fysik. Formålet er at 
blive i stand til at forklare og forudsige guitarens lyd – eller i hvert fald de væsentligste kendetegn – ud fra 
modellen. 
Modeller er altid en afvejning mellem detalje og abstraktion, og der er ikke én model, der vil være den rette 
til alle formål. I de modeller, som jeg vil præsentere, har jeg forsøgt at finde en balance, så modellerne fanger 
væsentlige træk af guitaren, men samtidig ikke er mere komplekse, end at de kan forklares og implementeres 
indenfor dette speciale. 

De fire modeller er: 

• Kroppen og halsen 

• Strengen og anslaget 

• Pickupperne 

• Elektronikken 

I den eksisterende litteratur er de to første emner bearbejdet grundigt. I modsætning til den elektriske guitars 
fysik, så er den akustiske guitars fysik veldokumenteret [Fletcher & Rossing kap. 2, 4 og 9][Tolonen], og der 
er væsentlige paralleller imellem de to instrumenter på flere områder – men som vi skal se, så er der også 
interessante forskelle. 

Pickupperne er kun meget overfladigt beskrevet i litteraturen, så jeg har fokuseret ekstra på dette emne. 
Elektriske kredsløb og filtre er der ikke noget nyt i, men jeg har ikke kunnet finde nogen gennemgang af 
guitarens elektroniks betydning for guitarens lyd, derfor har jeg også her søgt at gøre min gennemgang så 
meget desto grundigere. 
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5.1 Guitarens krop og hals 
Den elektriske guitars krop adskiller sig ikke blot i sin udformning fra den akustiske guitars, men i høj grad 
også i sin funktion. I den akustiske guitar skal strengenes svingninger sætte dækket (’forsiden’ af guitarens 
krop) i svingninger, så dét så kan sætte den omgivende luft i svingninger. På grund af strengens ringe 
kobling til luften frembringer den ikke i sig selv megen lyd. I den elektriske guitar ønsker man ikke, at 
kroppen bliver sat nævneværdigt i svingninger, da det ikke tjener noget formål med hensyn til 
lydudbredelsen, og hvis kroppen svingede meget med, ville det betyde, at strengens svingninger hurtigt blev 
drænet for energi, da energien ville gå til at bevæge guitarens krop. Dette ville betyde, at tonerne hurtigt døde 
ud, hvilket i høj grad er uønsket. 
Min model af kroppens og halsen betydning for guitarens lyd er simpel. Den består af tre komponenter: 

• En beregning af strenghøjden over pickupperne, når strengen presses ned ved forskellige bånd.  

• Et bidrag til strengmodellens dæmpning af strengens svingninger for at modellere det tab der er til 
guitarens krop og hals. 

• Strengens længde og intonation af guitarens bånd 

5.2 Strenghøjden 
Når en streng ikke er holdt nede ved et af gribebrættets bånd, så er den en ret linie8 mellem dens to 
endepunkter ved broen og hovedet, og gribebrættet er stort set parallelt med strengen. Afstanden mellem 
strengene og gribebrættet kaldes guitarens ’action’, og kan justeres på de fleste elektriske guitarer. En lille 
action betyder at strengene er lette at presse ned, og gør det derfor lettere at spille på guitaren, specielt når 
det drejer sig om at spille meget hurtigt. Til gengæld bliver risikoen for at strengen skal rasle mod bånd i 
nærheden af det, som strengen er holdt nede ved, større, når der er en lav action. 
Guitarens action har også betydning for guitarens klang – specielt for toner spillet ved bånd tæt på guitarens 
krop. Som vi skal se i afsnit 5.4 har strengens højde over pickupperne en stor betydning for klangen, og 
guitarens action har betydning for, hvor meget strenghøjden ændrer sig, når strengen spilles ved forskellige 
bånd. 
Figur 14 viser to (kraftigt fortegnede) guitarer med hver sin action, og det er tydeligt, at ændringen i højde 
over pickuppen er størst med en stor action. Da pickuppens egen højde kan justeres betyder lav action ikke 
nødvendigvis, at højden over pickuppen er tilsvarende lav. 

 
Figur 14: Betydningen af guitarens action for ændring i strenghøjden over pickupperne 

Strengens højde over pickuppen, h, når strengen er holdt nede ved et bånd, kan beregnes med: 

 pickup

åben action

bånd

L
h h h

L
= −  (2.1) 

hvor håben er strengens højde over pickuppen, når den ikke er holdt nede ved et bånd, haction er guitarens 
action, Lpickup er pickuppens afstand fra broen og Lbånd er afstanden fra broen til det bånd, som strengen holdes 
nede ved. 

                                                      
8 I hvert fald meget tæt på ret. Tyngdekraftens påvirkning er strengen er lille i forhold til de kræfter der virker på et 
stykke af strengen, hvis stykket er forskudt blot 1µm fra den rette linie. 
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5.2.1 Tab til krop og hals 
Som nævnt er det ønskværdigt, hvis den svingende strengs energi ikke forlader strengen via dens 
endepunkter. For at undgå dette, bliver guitaren bygget af massive stykker af hårde træsorter, som er svære at 
sætte i svingninger, og på mange guitarer er broen monteret på en metalklods, som også gør konstruktionen 
mere rigid. Det kan alligevel ikke undgås, at noget af strengens svingning tabes gennem dens endepunkter, 
og det viser sig, at konstruktionen af guitarens hals samt den måde, den er monteret på kroppen, har stor 
betydning. Der findes tre forskellige konstruktioner: 

• ’Bolt on’. Dette er den måde, som Fenders guitarer er bygget på. Halsen ender i en udfræsning i 
kroppen, hvor den fra undersiden bliver skruet fast til kroppen med 3 til 4 skruer. Denne 
konstruktion gør det muligt at skifte halsen, hvis den skulle blive beskadiget. 

• ’Set neck’. Her er krop og hals limet sammen, og samlingen er lavet med en serie V-formede 
udfræsninger i krop og hals, der sikrer, at overfladen hvor de to dele mødes er stor. Gibson anvender 
denne konstruktion. 

• ’Neck through’. Halsen og det midterste af kroppen er et og samme stykke træ, så der er ikke nogen 
samling. Det er en dyr løsning, og ved skader på halsen er der ikke noget at gøre. 

’Bolt on’ guitarer har det største tab, ’neck through’ det mindste. Og da forskellen i praksis er stor, i den 
forstand af samme streng klinger mærkbart længere på en ’neck through’ guitar end på en ’bolt on’, må 
konklusionen være, at tabet til guitarens krop og hals er en væsentlig del af det samlede tab, og at det derfor 
må modelleres. Dette sker i strengmodellen, hvor tabet til krop og hals indgår i det samlede tab som også 
inkluderer andre kilder til dæmpning. 

Jeg har ikke opstillet nogen model, der tillader beregning af tabet, da dette er grænsende til umuligt. Dette 
skyldes, at tabet afhænger af resonansforhold i krop og hals, og at det for alt andet end meget simple 
geometriske figurer er meget svært at regne på, om end metoder som finite element method giver 
muligheden for numerisk at approksimere tabet. For at komplicere det yderligere er det derudover sådan, at 
blot fordi en guitars krop og hals har en given resonansfrekvens, er det ikke ensbetydende med, at det vil 
påvirke alle toner, hvor resonansfrekvensen ligger tæt på en af tonens partialtoner. Dette er lettest at forstå ud 
fra et billede som figur 15. Guitaren i billedet har en resonans ved 430Hz, og farverne viser, hvor meget de 
forskellige områder af krop og hals svinger. Det er tydeligt, at nogle områder på halsen svinger meget mere 
end andre, hvilket er ganske rimeligt, da en resonans jo betyder, at der ved resonansfrekvensen er en stående 
svingning i træet ved den frekvens, og at der derfor er nogle nulpunkter for svingningen, hvor træet ikke 
bevæger sig. Nulpunkterne kan ikke sættes i bevægelse af resonansfrekvensen, så hvis en tone, der 
indeholder en partialtone nær resonanfrekvensen, bliver spillet ved et bånd nær et nulpunkt, så vil resonansen 
ikke medføre dæmpning af denne partialtone, men hvis samme tone spilles på en anden streng og dermed et 
andet bånd, så kan der være større dæmpning dér. 

 
Figur 15: Vibrationer i en Stratocaster ved en 430Hz svingning. Illustration fra [Fleischer]. 
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Dette forklarer problemet med ’dead spots’ i guitarer, hvor nogle guitarer har det uheldige problem, at nogle 
toner dør ud meget hurtigt [Fleischer]. Dette kan dog som regel løses ved at spænde noget tungt – ofte en 
metalklods – fast på guitarens hoved, da dette ændrer resonansforholdene, og hvis kan flytte 
resonansfrekvenser og nulpunkter, så de ikke længere falder sammen med de forskellige toners placering på 
gribebrættet. Er man uheldig, kan der dog opstå nye ’dead spots’ andre steder. 

En interessant forskel mellem den akustiske guitar og den elektriske er, at hvor det i den akustiske er broen 
og kroppen, der har stor betydning for tabet [Fletcher & Rossing, kap. 9], så er det primært halsen for den 
elektriske guitar. Dette skyldes, at den elektriske guitars hals er let at sætte i svingninger i forhold til dens 
massive krop, hvor det for den akustiske guitar er omvendt, da broen her sidder på en 2 - 3 millimeter tynd 
træplade. 

To guitarer af samme konstruktion kan godt have større forskelle i deres resonansfrekvenser på grund af 
forskelle i træet, så det er ikke muligt at lave en model, hvor i det mindste alle guitarer af samme model kan 
behandles ens. At lave en analyse af blot en enkelt guitar kræver adgang til instrumenter som impulshamre 
eller laservibrometre, hvilket jeg ikke har. I stedet har jeg, som det vil fremgå i afsnit 5.7.1, valgte at måle 
udklingningstiderne for partialtonerne på en normalt stemt guitar. Dette giver et billede af det samlede tab, 
men kun en ringe ide om de forhold, der er diskuteret ovenfor. En klar forbedring af modellen ville være, 
hvis den indeholdt oplysninger om guitarens resonanser, da den så også kunne forudsige tab ved f.eks. en 
anden stemning af guitaren. 

5.2.2 Længde og intonation 
Strengens længde har betydning for mange af strengmodellens komponenter, og afhænger meget klart af 
guitarens konstruktion. Fenders guitarer har en strenglængde på 648mm, hvor Gibsons strenge er omtrent 20 
mm kortere, men deres længde har varieret en del gennem tiden. 

Båndenes placering på halsen bestemmer længden af den svingende del af strengen, når strengen presses ned 
ved båndet. Derved bestemmes hvilket forhold der vil være mellem frekvensen, den åbne streng svinger ved, 
og frekvensen når strengen presses ned ved båndet – og dermed om guitaren spiller rent. Modellen er lavet, 
så det er muligt at ændre båndenes placering, så det er muligt at beskrive en båndfalsk guitar. 
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5.3 Strengene og anslaget 
Kilden til guitarens lyd er strengene, som bliver sat i svingninger, når guitaristen anslår dem. I dette kapitel 
bliver strengens svingning og anslagets betydning gennemgået. Først vil jeg gennemgå teorien for 
harmoniske svingninger på en streng og hvordan forskellige materialeegenskaber påvirker svingningen. 
Derefter vil jeg beskrive, hvordan forskelle i guitaristens anslag påvirker strengens svingninger, og dermed 
guitarens lyd, og til sidst vil jeg beskrive, hvordan jeg i Anycaster har modelleret strengene, og hvordan jeg 
har forsøgt at verificere, at modellen er i god overensstemmelse med virkeligheden. 

5.3.1 Harmonisk svingning 
Svingninger – hvad enten der er tale om elektriske svingninger, bevægelse i fast materialer eller i luft – er 
kilden til lyd. Mange genstande er i stand til at vibrere og har det til fælles, at de har en 
fjedrende/genoprettende egenskab, der påvirker dem med en kraft rettet ind mod en hvilestilling, når de 
flyttes væk fra hvilestillingen, og en inerti der gør, at de ikke blot når hvilestillingen, men også fortsætter 
forbi den i bevægelsen ind mod hvilestillingen. 

Et simpelt eksempel er et lod der hænger i en fjeder. Den samlede kraft der virker på loddet afhænger af, 
hvor meget fjederen er strukket og er summen af tyngdekraften på loddet og fjederkraften. 

 res tyngde fjederF F F m g K x= + = ⋅ − ⋅  (1.1) 

 
hvor m er loddets masse, g er tyngdeaccelerationen, K er fjederkonstanten for den pågældende fjeder og x er 
den længde fjederen er udvidet med. Ved positionen 

 hvile

m g
x

K

⋅
=  (1.2) 

og med loddet i ro, har vi hvilestillingen, hvor den samlede kraft på loddet er nul. Ved at forskyde loddet 
vertikalt til en ny position tilfører vi loddet en potentiel energi, hvis størrelse afhænger af størrelsen af 
forskydningen x′ og fjederkonstanten. 

Ifølge Newtons anden lov er kraften lig med massen gange accelerationen , og når loddet slippes vil loddet 
blive accelereret ind mod hvilestillingen med accelerationen a: 

 
( )res hvileF m g K x x K x

a
m m m

′ ′⋅ − ⋅ + − ⋅
= = =  (1.3) 

Når hvilestillingen nås, vil den potentielle energi være nul og omsat til kinetisk energi i form af loddets 
bevægelse. Bevægelsen vil forsætte på den anden side af hvilestillingen, hvor fjederen først vil bremse 
loddet, indtil al energi igen er omsat til potentiel energi og derefter atter accelerere loddet ind mod 
hvilestillingen. Accelerationen er den anden afledte af loddets bevægelse mht. tiden: 

 
2

2

x
a

t

′∂
=

∂
 (1.4) 

Hermed kan loddets bevægelse beskrives ved differentialligningen: 

Ffjeder 

Ftyngde 
 m 

K 

Figur 16: Lod ophængt i fjeder 
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Indfører vi
K

m
ω = er differentialligningen så: 
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Løsningen til denne ligning, som beskriver loddets harmoniske svingning, er velkendt: 

 cos( )x A tω φ′ = +  (1.7) 

Så længe loddet ikke påvirkes yderligere, vil det således svinge i en sinus-formet svingning. Det samme 
gælder for kassen i figur 17 (hvor det antages, at fjedrene er spændt så stramt, at fjederkræfterne langt 
overskygger tyngdekraften), hvad enten den forskydes horisontalt eller vertikalt [Fletcher & Rossing, p.17].  

 
Figur 17: Kasse ophængt mellem to fjedre 

Kassen og de to fjedre er en simpel model af en streng, hvor kassen repræsenterer strengens masse, og 
fjedrene svarer til den elasticitet, fjederen har. I virkeligheden er massen fordelt ligeligt over hele strengen, 
så vi kan forbedre modellen, ved at opdele massen yderligere som i figur 18. 

 
Figur 18: Forbedret strengmodel med tre fjedre og massen fordelt på to kasser 

Som nævnt kan masserne både svinge i strengens længderetning (kaldet de longitudinale svingninger), og på 
tværs af denne (transversale svingninger). Derudover kan der også være torsionale svingninger på en streng, 
hvor svingningen består i strengens rotation om sin længdeakse. I det følgende vil jeg kun beskæftige mig 
med de transversale svingninger, da det er dem, som guitarens pickupper kan registrere, og dermed dem, som 
har betydning for guitarens lyd. 
Med to masser som i figur 18 viser det sig, at strengen kan svinge i to forskellige ’modes’. I den ene mode 
vil de to masser bevæge sig op og ned sammen, mens de i den anden mode vil svinge modsat hinanden. I den 
første mode vil svingningens frekvens være lavere end i den anden, og strengen kan svinge i begge modes på 
én gang, forstået således, at massernes samlede bevægelse kan beskrives med summen af bevægelser 
hørende til hhv. den ene og den anden mode. Ved at dele strengen op i mindre og mindre bidder får vi en 
mere og mere tro model af strengen. Det viser sig, at i et system med N masser, vil strengen kunne svinge i N 
forskellige modes [Fletcher & Rossing, p. 34 ff]. Og det er vel at mærke så længe, vi kun kigger på 
transversale svingninger, hvor masserne bevæger sig op og ned i papirets plan. Tilsvarende findes der 
uafhængige transversale svingninger vinkelret på dette plan – altså ind og ud af papiret i figurerne ovenfor. I 
figur 19 er de forskellige modes vist i modeller, hvor strengen deles i flere og flere led, og efterhånden som 
de enkelte led bliver små og mindre tydelige, så ligner de bølger på en streng. 
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Figur 19: Modes ved finere og finere inddeling af strengen 

I virkeligheden er massen kontinuert fordelt, og i næste afsnit beskrives det, hvorledes de harmoniske 
bevægelser, vi her har beskrevet ud fra en simpel model, opfører sig i det kontinuerte tilfælde.  

5.3.2 Den ideelle streng 
I fysikken beskrives den ideelle streng som en streng af et perfekt elastisk materiale uden stivhed, som 
svinger uden hverken indre tab eller tab til omgivelserne, og strengens masse er ligeligt fordelt over hele 
strengen. At strengen er perfekt elastisk betyder, at den, lige meget hvor meget den strækkes eller 
komprimeres, efterlever Hookes lov om en lineær sammenhæng mellem fjederkraft og udvidelse, og at den 
vender tilbage til sin opringelige længde, når den ikke længere påvirkes af en ydre kraft. At den er uden 
stivhed betyder, at den ikke gør nogen modstand mod at blive bøjet i længderetningen. 
Hvis vi kigger på et udsnit ds af en ideel streng, der er spændt med en kraft (tension) T, og som har masse µ 
pr. længdeenhed, kan kræfterne der virker på hver ende af ds beskrives. Hvis ds er forskudt en afstand y fra 
strengens hvilestilling, vil der virke en genoprettende kraft på ds, der vil accelerere dette udsnit af strengen 
ind mod hvilestillingen. Strengens bevægelse vil være beskrevet ved bølgeligningen: [Elbek92b p.15-16] 

 
2 2

2 2

y T y

t xµ

∂ ∂
=

∂ ∂
 (1.8) 

Et punkt på strengen vil altså opleve en acceleration ind mod hvilestillingen svarende til strengens krumning 
i punktet. Jo hårdere strengen er spændt, des større vil accelerationen være, og jo tungere strengen er, des 
lavere acceleration. 
Der findes en generel løsning til (1.8) – kaldet d’Alemberts løsning – som består af to bølger beskrevet af 
funktionerne f og g, der bevæger sig hver sin vej på strengen: 

 ( , ) f( ) g( )y x t x t x tα α= − + +  (1.9) 

Funktionerne f og g kan være vilkårlige og kan vælges, så de giver en hvilken som helst kurveform på et 
givet tidspunkt. Hvis vi begrænser os til at der skal være tale om harmoniske bevægelser, og at strengens 
endepunkter ikke må bevæge sig, så viser det sig, at løsningen bliver [Fletcher & Rossing, p. 40]: 

 ( , ) sin( )sin( )n n n n

n

y x t C t k xω φ= +∑  (1.10) 

Denne løsning består af summen af en række bølger, som hver er et produkt af to sinus-funktioner, hvor den 
ene varierer med tiden t, den anden med placeringen x langs strengens længderetning. For hver bølge er der 
fire konstanter:    

• Cn: Bølgens amplitude 
• ωn: Bølgens frekvens: 

 n

n T

L

π
ω

µ
=  (1.11) 

 Der gælder således at 1n nω ω=  
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• nφ : Bølgens startfase 

• kn: nk n Lπ= , hvor L er strengens længde. Sørger for, at der vil være præcis n halvperioder i 

strengens længderetning, og sin(knx) leddet garanterer, at de enkelte bølger – og dermed også deres 
sum – ikke har nogen bevægelse i strengens endepunkter. 

Bølgerne kan beskrives som summen af to sinusformede bølger, der bevæger sig i hver sin retning på 
strengen, men selv bevæger de sig ikke – i den forstand, at deres nulgennemgange ikke bevæger sig hen ad 
strengen, og disse bølger kaldes derfor stående bølger.  

 

Figur 20: Stående bølger på en streng 

Figur 20 viser svingningen for de stående bølger med n=1 og n=4, og viser hver af de to bølger til forskellige 
tidspunkter (dog ikke samme tidspunkter for de to bølger). Ligheden mellem de stående bølger og de modes, 
som blev vist i figur 19 er tydelig, og kan ikke undre. 

5.3.3 Den stive streng 
Virkelighedens strenge er ikke ideelle. De har stivhed, så de yder modstand mod at blive bøjet. Hvis en 
metalstreng bøjes meget, vil den blive deformeret vedvarende, men ved mindre bøjninger vil den yde 
modstand mod bøjningen, og fjedre tilbage mod sin oprindelige form, når den kraft som bøjede den bliver 
mindre. (1.8) kan udvides med et led, der beskriver dette [Fletcher & Rossing, p. 64]: 

 
2 2 4

2
2 2 4

y y y
T ESK

t x x
µ

∂ ∂ ∂
= −

∂ ∂ ∂
 (1.12) 

Her er E Youngs modul for strengen. Dette er et mål for elasticiteten af strengen og angiver den relative 
forlængelse af strengen, når strengen strækkes med en given kraft pr. arealenhed af strengens tværsnitsareal. 
For stålet i guitarstrenge er E i omegnen af 2*1011 N/m2. S er arealet af strengens tværsnit, og K er strengens 
gyrationsradius, som for en rund, massiv streng er halvdelen af strengens radius. Som nævnt i 4.1.2.1 er de 
dybe guitarstrenge ofte lavet af en massiv kerne, hvorom der er vundet et metalbånd eller en metaltråd, for at 
give strengen større masse uden at påvirke dens stivhed for meget. For disse strenge er det diameteren af den 
indre kerne, der bør regnes med. Den vil typisk være lig med diameteren af den tykkeste ikke-vundne streng 
på guitaren. 
Under de samme betingelser som før, er løsninger til (1.12) stadig stående bølger, men deres frekvenser 
bliver ændret af stivheden. Frekvenserne bliver ’strukket’ således at de ikke længere er i harmoniske forhold, 
men i lidt større intervaller. Dette kan forstås ud fra et argument om at de høje frekvenser vil give de 
skarpeste bøjninger af strengen, og derfor vil påvirkes mest af den ekstra genoprettende kraft. Frekvenserne 
for de stående bølger på en streng med stivhed findes i [Fletcher & Rossing, p. 64-65]. Der er to sæt af 
frekvenser, der er udledt under to forskellige forudsætninger. I (1.13) er antagelsen, at strengens ender er 
spændt fast på en måde, så der ikke er nogen stivhed i overgangen til ophænget, og enderne således kan 
’vippe’ frit, mens det i (1.14) antages, at der er stivhed også i overgangen. I begge udtryk er fn frekvensen for 
den n’te stående bølge, når der tages højde for stivhed, hvor f ′  er frekvensen af den første stående bølge i 
den løsning, hvor der ikke blev taget højde for stivhed. I begge udtryk indgår B, som er givet ved (1.15). 

 21nf nf Bn′= +  (1.13) 

 2
2

2 4
1 (1 )nf nf Bn B B

π π
′≈ + + +  (1.14) 
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Tabellen herunder viser effekten af stivheden beregnet ud fra (1.13) for de første 10 stående svingninger på 
en stålstreng med længden 648 mm og en diameter på 0.91 mm, opspændt med en kraft på 86.7 N. Disse 
værdier svarer til en normalt stemt A streng på en guitar. Med (1.14) i stedet for (1.13) vil man få lidt højere 
frekvenser, men fn/f1 ville være det samme. 

N Uden stivhed (1.13) fn/f1 

1 110 Hz 110.10 Hz 1.000 

2 220 Hz 220.80 Hz 2.005 

3 330 Hz 332.70 Hz 3.022 

4 440 Hz 446.38 Hz 4.054 

5 550 Hz 562.41 Hz 5.108 

6 660 Hz 681.34 Hz 6.188 

7 770 Hz 803.69 Hz 7.300 

8 880 Hz 929.98 Hz 8.447 

9 990 Hz 1060.66 Hz 9.634 

10 1100 Hz 1196.18 Hz 10.864 

De første par partialtoner er ikke voldsomt påvirket af stivheden, men længere nede i tabellen ses effekten 
tydeligt. Så ledes er 9. partialtones frekvens regnet med stivhed tættere på frekvensen af 10. end på 9. 
partialtones frekvens regnet uden stivhed.  

5.3.4 Anslaget 
Guitaristen sætter en streng i bevægelse ved at trække strengen væk fra sin hvilestilling og slippe den. Dette 
afsnit belyser, hvordan detaljer omkring anslaget påvirker klangen af den tone, der bliver slået an. 
Guitaristen kan variere: 

• Hvor hårdt strengen bliver slået an. 
• Hvor strengen bliver slået an 
• Hvad strengen bliver slået an med. En finger eller et plekter9. 

For at undersøge effekten af disse parametre, vil jeg starte med en simpel model: Strengen er den ideelle 
streng, og anslaget sker ved at strengen trækkes væk fra hvilestillingen af et uendeligt smalt plekter, og når 
strengen slippes igen, er hele strengen i ro. 
I denne model er strengen i det øjeblik den slippes således to rette linier – én fra strengens ene endepunkt til 
plektret og én fra plektret til det andet endepunkt. Svingningen, der starter, når strengen slippes, kan 
beskrives enten ud fra d’Alemberts løsning med to bølger, der bevæger sig hver sin vej – og reflekteres ved 
strengens endepunkter, eller ud fra (1.10) med en sum af sinus funktioner. Vælger vi det sidste, kan vi finde 
amplituderne og startfaserne med Fourier analyse, da basisfunktionerne dér er harmoniske sinusoider lige 
som i (1.10). Forskellige anslagspunkter vil give forskellige spektre, og dermed en anden klang. Figur 21 og 
figur 22 viser amplituderne for de ti første partialtoner ved fire forskellige anslag på en 648 mm lang streng. 
De tre første anslag er ved positionerne 50mm, 162mm og 324mm, hvor strengen bliver trukket 1mm væk 
fra hvilestillingen. I det fjerde anslag sker anslaget ved 50mm – ligesom i det første anslag, men strengen 
bliver trukket 3mm væk fra hvilestillingen. �7 

                                                      
9 Andre muligheder som at spille med tænderne, med bæltespændet eller lignende er også mulige, men vil ikke blive 
behandlet her, da de mere drejer sig om show-off end om at spille guitar… 
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Figur 21: Partialtonernes amplituder for anslag ved 50 og 162mm på en 648 mm lang streng 

 
Figur 22: Partialtonernes amplituder for anslag ved 324 og 50mm på en 648mm lang streng. 

Overordnet set så aftager partialtonernes amplituder med nummeret på partialtonen, men der er forskelle, der 
afhænger af hvor på strengen, den bliver slået an. Hvis anslaget sker nær en af en partialtones 
nulgennemgange, vil partialtonen ikke blive exciteret meget, og i figurerne er det tydeligt, at der er 
partialtoner, der ’falder ud’. I de to figurer, hvor anslaget sker ved 162 hhv. 324mm er anslagene således ved 
en fjerdedel hhv. halvdelen af strengens længde, og derfor bliver hver fjerde hhv. hver anden partialtone ikke 
exciteret. 

Sammenligner man de figurer, hvor anslaget sker ved 50mm, men med forskellige styrker, så ses den samme 
fordeling af overtonerne. Dette bør ikke undre, når man tænker på, at de to bølger blot er skalerede udgaver 
af hinanden, men det passer ikke med den oplevelse af en ændring i klangen, når en streng anslås hårdere. En 
del af forklaringen er strengens stivhed som gør, at strengen ikke blot opfører sig som to rette linier. Specielt 
vil strengen ikke knække skarpt i punktet hvor anslaget sker, men vil bøje rundt om det. 

Kubiske splines er velegnede til at modellere dette aspekt af strengen. Ved et hårdt anslag vil strengens 
tension stige, og ved at lade anslagets hårdhed styre splinens parametre, kan man opnå at ’knækket’ ved 
anslagsstedet bliver skarpere ved hårdere anslag. En sådan model er anvendt i figur 23, hvor strengen er slået 
an tre gange 162mm inde på strengen ved tre forskellige styrker. Det ses, at fordelingen af partialtonerne 
ikke længere er den samme. �8 

 
Figur 23: Partialtonernes fordeling ved anslag af forskellig hårdhed 
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Generelt er de højere partialtoner stærkest for det hårdeste anslag, men for hver fjerde partialtone er det ikke 
tilfældet. Det var disse partialtoner, der i den første model forsvandt helt, og ved det hårde anslag er 
situationen tættest på den oprindelige model, da ’knækket’ ved anslagspunktet her er skarpest. 

Spline-modellen kan også bruges til en simpel model, der kan beskrive forskellen mellem anslag med et 
plekter og en finger. Ovenfor antog vi, at anslaget skete i ét punkt, men spidsen af et plekter griber fat i 3-5 
mm af strengen, og ved anslag med fingeren, er 10-15mm af fingeren i kontakt med strengen. 

 
Figur 24: Forskellige plektre 

I spline-modellen kan dette modelleres ved at lade strengen have to (bløde) knæk – et ved det punkt, hvor 
berøringen starter, og et hvor den slutter. Effekten af dette er vist herunder. 

 
Figur 25: Partialtonernes fordeling ved forskellige plekterbredder 

Det ses, at dykkene for hver fjerde partialtone nu er blevet endnu mere udviskede, og at et bredt plekter 
(finger) reducerer indholdet af de højere partialtoner. Spline-modellen tager dog ikke højde for, at når 
strengen slås an af et blødt objekt som en finger, at så vil fingeren også blive formet af trykket fra strengen, 
så trykket bliver fordelt og formentlig ende med en endnu blødere runding af strengen og en større 
dæmpning af de højeste partialtoner. �9 
Modellerne ovenfor bygger alle på to antagelser, som ikke er i overensstemmelse med den virkelige verden: 

• Strengen antages at være i ro, når den slippes. Dette er normalt ikke tilfældet, da tonerne ofte slås an 
i en bevægelse, hvor plektret rammer strengen, trækker den med sig et stykke, og så slipper den. 
Mens plektret trækker i strengen, vil forskellige dele af strengen blive accelereret afhængigt af deres 
placering i forhold til plektret, og vil således have en hastighed i det øjeblik strengen slippes. 
Antagelsen er således, at anslaget kan beskrives med en ’plucked string’ model, men reelt vil der 
også være aspekter fra ’struck string’ modellen. Dette betyder formentlig, at amplituden af 
partialtonerne ikke aftager helt så hurtigt med stigende frekvens, som i den rene ’plucked string’ 
model, jeg har beskrevet [Fletcher & Rossing, p. 44-46] 

• Det antages at strengen slippes øjeblikkeligt. Dette er ikke tilfældet, da strengen vil glide ud over 
plektret/fingeren, som efterhånden som strengen slippes vil være i mindre og mindre kontakt med 
hinanden, så over et (kort) tidsrum vil påvirkningen af strengen ændre sig, men det sker ikke 
momentant. 
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5.3.5 Dæmpning 
Ved anslaget bliver strengen tilført energi, og denne energi vil efterhånden blive afgivet til strengens 
omgivelser, så svingningen vil klinge ud og ende med en streng i ro. I det foregående afsnit blev det vist, 
hvordan energien ved anslaget bliver fordelt mellem de forskellige partialtoner, og dette afsnit beskriver, 
hvorledes dæmpningen også er forskellig for forskellige partialtoner og hvilke materialeegenskaber med 
mere, der påvirker dæmpningen. 
Der er forskellige former for dæmpning, som vil fjerne energi fra den svingende streng: 

• Luftmodstand. Når strengen svinger, så sker der en gnidning mod den omgivende luft, hvor noget af 
svingningens energi bliver omdannet til varme 

• Kobling til den omgivende luft. Strengens svingninger vil også forplante sig til luften og sætte den i 
svingninger. 

• Indre tab i strengen. Strengen er ikke perfekt elastisk, så det er ikke al den energi, der bruges til at 
bøje strengen når den svinger, som bliver frigivet igen, når strengen rettes ud. 

• Tab til strengens endepunkter. I afsnit 5.3.2 var antagelsen, at strengens endepunkter ikke bevæger 
sig. Det gør de dog i praksis, og en del af svingningens energi tabes denne vej. 

• Berøring af strengen. Guitaristen kan dæmpe en anslået streng på flere forskellige måder, og dette 
kan anvendes til at styre en tones varighed eller til at ændre klangen og karakteren af det spillede. 

De fire først punkter i listen er behandlet i litteraturen, og jeg vil her give et sammendrag af deres betydning 
for en guitarmodel ud fra [Fletcher & Rossing, p. 53-56]. Efterfølgende vil jeg diskutere mulighederne for at 
modellere listens sidste punkt, og i afsnit 5.7.1 bliver dæmpningen studeret eksperimentelt. 

Hvis vi ser bort fra variationer i luftens tryk, temperatur og fugtighed, så afhænger luftmodstanden af 
strengens diameter og dens hastighed, hvor hastigheden i sig selv er knyttet til svingningens amplitude og 
frekvens. Kigger vi på en svingning bestående af blot én partialtone, er svingningens frekvens og strengens 
diameter konstante, så tabet afhænger udelukkende af amplituden. Det viser sig, at tabet er proportionalt til 
svingningens energi, så resultatet er, at amplituden aftager eksponentielt. Tidskonstanten for udklingningen 
er proportional med strengens densitet, men afhænger mere komplekst af strengens radius og frekvens. 

Således angives tidskonstanten til at være proportional med 2rρ  ved lave frekvenser og r fρ ved høje, 

hvor ρ , r og f er strengens densitet, radius og frekvens. 

Koblingen til luften er meget ringe på grund af strengenes lille diameter i forhold til svingningernes 
bølgelængder i luft. Så en trykforskel i luften frembragt af strengens svingning vil i meget høj grad 
’kortslutte’ rundt om strengen. 
Den indre dæmpning skyldes som nævnt at materialet ikke er perfekt elastisk, og giver også anledning til en 
eksponentiel udklingning af strengens svingning. Tidskonstanten for udklingningen forårsaget af dette tab er 
materialeafhængig men proportional med den inverse frekvens. Det anføres, at denne type tab er meget lille 
for metalstrenge. En anden form for indre tab findes i strenge som består af flere lag af forskellige materialer. 
Hvis materialernes elastiske egenskaber ikke er ens, vil der være en gnidning mellem lagene. Man må 
forvente, at der i de dybe, vundne strenge på en guitar forekommer denne form for tab. 

Tabet til strengens ophæng/endepunkter er proportionalt med amplituden, og vil således – lige som de andre 
tab – føre til en eksponentiel udklingning. Tabet afhænger af guitarens konstruktion, og har ikke nogen 
simpel relation til svingningens frekvens, men afhænger bl.a. af hvilket bånd strengen presses ned ved. 
Alt i alt har vi, at partialtonerne vil have en eksponentielt aftagende amplitude, men at dens tidskonstant ikke 
umiddelbart kan beregnes, om end der vil være en tendens til at høje frekvenser dæmpes hurtigst. 

5.3.5.1 Guitaristens dæmpning 
Typisk skal en tone, der spilles, ikke blot klinge ud til svingningen dør ud på grund af de tab, der er 
beskrevet ovenfor. Guitaristen vil derfor standse strengens svingninger tidligere. Hvis strengen er holdt nede 
ved et bånd, kan guitaristen standse dens svingninger ved at lette lidt på fingeren, der holder strengen nede. 
Så vil strengen slippe båndet og i stedet hvile mod fingerens bløde, kødfulde del, der hurtigt vil absorbere 
svingningens energi, og derved standse tonen. En åben streng kan tilsvarende dæmpes ved at lægge en finger 
blødt på strengen. Denne form for dæmpning kan modelleres ved blot at øge modellens eksisterende 
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dæmpning af alle partialtoner så meget, at svingningen bliver dæmpet til under hørbart niveau på ca. 0.1 
sekund. 
En anden form for dæmpning er ’palm mute’, hvor guitaristen blødt placerer kanten af sin ene hånd på 
strengene helt tæt på broen, men strengene slås an. �10 

 
Figur 26: Palm mute 

Palm mute dæmper de højere partialtoner meget hurtigere end lavere, hvilket giver en ’hul’ klang. Denne 
forskel i dæmpning skyldes at de lavere partialtoners udsving er meget lille nær enden af strengen, så de 
påvirkes ikke så meget. Således kan den første partialtone godt svinge hørbart i flere sekunder, mens de høje 
partialtoner dør ud lige så hurtigt, som når guitaristen standser hele tonen som beskrevet ovenfor. Dette kan 
modelleres ved en ekstra dæmpning, som afhænger af partialtonens nummer. 

5.3.6 Varierende tension 
Tensionen er ikke konstant for en svingende streng. Den korteste vej mellem strengens endepunkter er en ret 
linie, og så snart strengen svinger, så er den ikke længere en ret linie, og skal derfor forlænges, hvilket 
medfører at tensionen stiger. Således vil strengens længde Lbølge være: 
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hvor er Lhvile er strengens længde i hvile. Som i bølgeligningen er (x,y) et punkt på strengen, hvor x er 
punktets placering i strengens længderetning, og y er forskydningen væk fra hvilestillingen. Tensionen 
afhænger lineært af, hvor meget strengen forlænges, så tensionen Tbølge for en streng, der er forlænget til 
Lbølge, vil være givet ved: 
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hvor Thvile er tensionen i hvilestillingen, med E og S som i det foregående afsnit. 
For en svingning bestående af kun en partialtone er det oplagt, at der to gange for hver periode vil gælde 
Lbølge = Lhvile, og dermed Tbølge = Thvile, da strengen to gange for hver periode vil passere sin hvilestilling. 
Tilsvarende vil svingningen to gange pr. periode nå sit maksimale udsving, så Tbølge vil således svinge med 
den dobbelte frekvens af strengens svingning. Generelt vil en harmonisk svingning på en streng ikke 
nødvendigvis have strengen i sin hvilestilling et sted i løbet af sin periode, men den vil have sine minimale 
og maksimale forlængninger mindst to gange for hver periode, og tensionen vil derfor svinge med mindst 
den dobbelte frekvens.  
Tensionssvingningerne har (i hvert fald) to konsekvenser: 

• Amplitudeafhængig frekvensstigning. Tager man den gennemsnitlige tension hen over en periode af 
strengens svingning, er det klart, at den vil være højere end Thvile, og at partialtonernes frekvenser 
derfor vil være højere end beregnet med (1.11) ud fra Thvile [Tolonen m.fl. 00]. Øger man amplituden 
af strengens svingning er det klart, at den gennemsnitlige tension også vil stige, om end ikke 
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proportionalt. Da amplituden er størst ved anslaget og derefter dæmpes, så giver dette anledning til at 
frekvensen vil være højest ved anslaget, og derefter falde ned mod frekvensen beregnet ud fra Thvile. 

• Kobling mellem ’modes’. Gennem ændringer i tensionen kan de enkelte partialtoner modulere 
hinandens frekvenser, og denne frekvensmodulation kan introducere nye partialtoner eller ændre 
amplitude og fase for de eksisterende partialtoner [Legge & Fletcher] 

For to strenge af samme materiale og med samme tension, men med forskellige diametre, vil den relative 
frekvensstigning være størst for den tykke streng, hvis begge strenge svinger med samme bølgeform (men 
med forskellige frekvenser på grund af den tykke strengs større masse). Dette skyldes at strengens 
tværsnitsareal S har betydning for tensionsstigningen, som det fremgår af (1.17). Forholdet mellem S for 
guitarens tykkeste og tyndeste streng kan være større end en faktor 20, så det er ikke sikkert, at effekten 
behøver at blive modelleret for tynde strenge. 

I [Järveleinen & Välimäki] undersøges det via lytteforsøg, hvor kraftig effekten skal være, før en syntetisk 
tone, hvor der er et ’initial glide’, adskiller sig perceptuelt fra en tone, hvor der ikke er et. Deres resultater 
viser, at grænsen ligger indenfor det interval af størrelse af effekten, som kan frembringes med en guitar, så 
for nogle kombinationer af streng og anslagshårdhed vil det perceptuelt ikke betyde noget, om modellen 
tager højde for effekten, for andre vil det. �11 

Beregningen af Lbølge er problematisk. Jeg har ikke kunnet udlede nogen løsning til integralet i (1.16) for en 
bølge beskrevet ved (1.10), men en numerisk løsning kunne være en vej. I [Tolonen m.fl. 00] præsenteres 
der, i en model baseret på en digital waveguide, metoder til at approksimere størrelsen af Lbølge hurtigere end 

ved en sum svarende til en diskret udgave af (1.16). De kræver dog alle, at man for hver tidsskridt kender
y

x

∂

∂
 

for et antal punkter langs strengen, hvilket er uproblematisk i en waveguide model, men som vil være en 
beregningtung opgave i forbindelse med andre former for syntese.  
Beregningen af Lbølge kunne foretages ud fra interpolation i en tabel, hvor (1.16) er løst numerisk for 
forskellige kombinationer af partialtonernes amplituder. En sådan tabel vil dog kun kunne have indgange for 
få partialtoner og få værdier for hver partialtones amplitude, hvis den skal kunne holdes indenfor en rimelig 
størrelse.  

Følgende kan indses ud fra geometriske overvejelser: 

• Lbølge vil være større end længden af den partialtone, der har den største længde 

• Lbølge vil være mindre end ( )hvile n hvileL L L+ −∑ , hvor Ln er længden af den n’te partialtone alene. 

• For heltalligt n og vilkårligt a gælder: 

 ( ) ( )
2 2
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1 cos( ) 1 cos( )na x dx a nx
π π

+ = +∫ ∫  (1.18) 

Indholdet af (1.18) er, at den n’te partialtone alene vil have en længde på n gange den første partialtones, 
hvis de to partialtoner har samme amplitude. 
I afsnit 5.3.4 så vi, at partialtonernes amplituder ved anslaget aftog hurtigt med stigende frekvens, og fra 
5.3.5 ved vi, at det samtidig er de højeste partialtoner, der dæmpes hurtigst. Til trods for (1.18) vil det således 
hele tiden være ganske få partialtoner, der bidrager mærkbart til den samlede længde. 
På baggrund af det ovenstående har jeg valgt at anvende følgende approksimation af Lbølge:  
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hvor Ln er længden af den n’te partialtone alene og Lmax er længden af den partialtone med størst længde. 
Rationalet bag formlen er, at når vi kender en øvre og en nedre grænse for Lbølge og har argumenteret for, at 
der ikke er langt imellem de to grænser, så er deres gennemsnit nok et godt bud. Vi skal senere se, om denne 
approksimation virker i praksis, eller om den er for grov. 

I kraft af (1.18) kan længderne af alle partialtoner hver for sig findes ved interpolation i en endimensionel 
tabel med et rimeligt antal indgange. 
Når Lbølge og Lhvile er kendt, kan forholdet mellem frekvensen Fbølge beregnet ud fra Tbølge og frekvensen Fhvile 
beregnet ud fra Thvile findes: 
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Som det ses, så elimineres partialtonenummeret n, så alle partialtonernes frekvenser stiger med den samme 
faktor.    

5.3.7 Guitaristens ændringer af tensionen 
Når en streng er monteret i en guitar, ligger strengens densitet, diameter og længde fast, så for at ændre på de 
frekvenser, den åbne streng vil svinge med – f.eks. for at stemme guitaren – må man ændre tensionen, hvor 
en højere tension giver en højere frekvens som beskrevet ved (1.11). Dette sker ved at stramme eller slække 
strengen ved at skrue på guitarens stemmenøgler. 

Guitaristen har dog andre muligheder for at ændre tensionen mens der spilles på guitaren. Ved at holde 
strengen nede ved et bånd og så trække/skubbe strengen langs båndet, kan tensionen øges, så tonen ’bendes’ 
til en højere frekvens. �12 

 
Figur 27: ’Bend’ af en tone 

Et ’bend’ forøger også længden af den svingende del af strengen, og skulle derved sænke frekvensen, men 
effekten af den øgede tension er større. Mange guitarer er også udstyret med en ’tremolo-arm’10, som 
ligeledes kan ændre tonernes frekvenser ved at ændre tensionen af strengene. 

5.3.8 Samlet model for streng og anslag 
Ud fra de foregående afsnit om strengen, anslaget og dæmpningen, har jeg i Anycaster valgt at gå ud fra en 
model, hvor: 

• De initielle amplituder og faser for partialtonerne findes ved diskret Fourier transformation af en 
spline-baseret bølge, hvor der tages højde for anslagets hårdhed og placering på strengen samt en 
eventuel bredde af plektret/fingeren 

• Frekvenserne bestemmes ud fra (1.14), hvor B beregnes ud fra længen af svingende del af strengen, 
dens tension og diameter.  

• Frekvenserne modificeres løbende for at tage højde for ’initial glide’ som beskrevet i 5.3.6 og for 
ændringer i tensionen som beskrevet i afsnit 5.3.7. 

                                                      
10 Tremolo-arm er et dårligt navn, da tremolo normalt betyder ændringer i amplitude og ikke i frekvens som her. Leo 
Fender, som udbredte denne misforståelse ved at bruge navnet i forbindelse med markedsføringen af Stratocasteren, var 
radiomekaniker og havde åbenbart ikke styr på musikkens begreber. 
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• Amplituden er eksponentielt aftagende med forskellige tidskonstanter for hver partialtone. 
Konstanterne afhænger af strengtype, guitarmodel og hvilket bånd, der spilles på. Afsnit 5.7.1 
forklarer, hvordan disse værdier kan findes. Dæmpningen kan forøges for at gengive de effekter, 
som er beskrevet i afsnit 5.3.5.1. 

Lige så væsentligt er det at beskrive, hvad modellen ikke indeholder, og hvor den kunne forbedres: 

• Effekten af den ulige massefordeling, som vil komme efterhånden som strengen bruges, og der 
samler sig skidt dér, hvor strengen berøres. Konsekvensen af denne ulige massefordeling er, at høje 
frekvenser dæmpes kraftigere end ved friske strenge. Sådanne ’døde’ strenge kunne godt modelleres 
som et ekstra sæt af tidskonstanter for partialtonernes udklingning, og kan måske modelleres ved en 
frekvensafhængig skalering af de allerede benyttede tidskonstanter. 

• De to (næsten) uafhængige plan af transverse svingninger. Der modelleres kun ét plan. Der er to 
årsager til dette valg: 

o Som vi skal se i afsnit 5.4, så er guitarens pickupper primært følsomme i et plan 
o Jeg har ikke kunnet konstatere nogen forskel mellem frekvenserne af de to plan eller nogen 

udveksling af energi imellem dem.  
• Som nævnt i tidligere er modellen af fingerens interaktion med strengen meget simplificeret. Det 

kunne være interessant at se, om teknikkerne præsenteret i [Cuzzocoli & Lombardo] kunne 
anvendes. 

• Kobling mellem strengene er ikke modelleret. Som nævnt forlader noget af den svingende strengs 
energi strengen via dens ophæng, fordi ophænget ikke er helt rigidt, men bliver bevæget af kræfterne 
fra strengen. Hvis andre strenge har partialtoner, der er nær den svingende strengs, så kan de blive 
sat i svingninger via ophængets bevægelser. 

• ’Fretsound’ og ’scarpes’, som er de lyde, der opstår, når guitaristen flytter sine fingre langs strengene 
eller lader plektret eller en negl skrabe langs strengene. Specielt på de vundne strenge giver dette 
anledning til at strengen sættes i bevægelse. Disse lyde har et højt indhold af støj, og har ikke en 
veldefineret tone.  

• Der er flere spille-teknikker, som formentlig kan rummes i modellen, men som jeg ikke har 
behandlet. Blandt disse teknikker er: 

o ’Hammer on, pull off’, hvor strengen slås an med samme hånd som presser strengen ned til 
gribebrættet. Anslaget sker ved at slå strengen ned mod gribebrættet eller at slippe den med 
en bevægelse, som hiver den ud fra hvilestillingen 

o ’Tapping’. Stort set samme teknik som ’hammer on’, men med begge hænder på 
gribebrættet 

o ’Glide’, hvor guitaristen flytter sin finger på gribebrættet uden at løfte den, så strengen 
fortsætter med at svinge, men med en ny tone 

o Flageoletter, som er toner der spilles ved at guitaristen meget let rører ved strengen ét sted, 
samtidig med at den anslås et andet. Berøringen sker i punkter på strengen, hvor nogle 
partialtoner har nulpunkter. Disse partialtoner vil ikke blive dæmpet af berøringen, mens alle 
andre vil. Ved f.eks. at dæmpe midt på en streng, så vil alle de ulige partialtoner forsvinde, 
og tonen vil derfor klinge en oktav over den åbne streng. Da det er hele strengen der svinger, 
bliver klangen anderledes end hvis man spillede oktaven på normal vis ved at holde strengen 
nede ved det 12. bånd. 

5.3.9 Verifikation af strengmodellen 
I de foregående afsnit blev der opstillet en samlet model af den svingende strengs opførsel ud fra modeller af 
forskellige detaljer. Her vil jeg prøve at se, om modellen stemmer overens med virkeligheden. 

5.3.9.1 Inharmonicitet 
Den inharmonicitet, som skyldes strengens stivhed, giver anledning til at partialtonernes frekvenser øges 
mere end i en rent harmonisk række. Jeg har analyseret to samples af samme streng, og fundet 
partialtonernes frekvenser efter at tonen har klinget et sekund. Det første sample er af den åbne streng, mens 
det andet er fra 12. bånd.  
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Figur 28: Partialtonernes afvigelser fra harmoniske frekvenser 

Der er god overensstemmelse, men især på den åbne streng afviger værdierne fra det teoretiske resultat 

5.3.9.2 Anslagsstedets betydning for fordelingen af overtonerne 
De tre spektrogrammer i figur 29 viser det spektrale indhold i tre optagelser, hvor jeg har forsøt at anslå 
strengen de samme steder som blev brugt i beregningerne til figur 21 og figur 22. Som man måtte vente, så 
er billedet ikke helt så klart som i de beregnede resultater. 

 
Figur 29: Spektrogrammer for anslag nær 324, 162 og 50mm 

Det er dog tydeligt, at hver anden partialtone er dæmpet – men ikke væk – i spektrogrammet for anslaget 
midt på strengen (324mm). Ved anslaget ved 162mm, kan man svagt ane, at 4. og 8, partialtone er dæmpet i 
forhold til de omgivende, men de er bestemt til stede. Det sidste spektrogram har ikke noget klart mønster 
overhovedet, men i det teoretisk spektrum er der heller ikke så klare træk som i de to andre. Jeg mener, at 
disse tre forsøg viser en fornuftig overensstemmelse med de teoretiske resultater. 

5.3.9.3 Sammenfatning 
Ud fra de to aspekter af strengemodellen som jeg har forsøgt et verificere, ser modellen ud til at stemme godt 
med virkeligheden. Jeg tror dog ikke, at min model af anslag med en finger er god, men jeg har ikke fundet 
nogen god måde at undersøge det på. 
 



Anycaster – analyse og syntese af den elektriske guitars lyd  Guitarmodellen  

 

- 41 - 

5.4 Pickupperne 
I en guitar er pickuppen det sted, hvor strengens svingninger omdannes til et elektrisk signal. En guitar er 
udstyret med en eller flere pickupper, og vi skal i det følgende studere hvordan de virker, og hvordan 
forskellige aspekter af pickuppernes konstruktion, placering mm. er medvirkende til at bestemme guitarens 
lyd. 
I de følgende afsnit vil jeg: 

• Gennemgå opbygningen af en simpel pickup og de fysiske principper den bygger på 

• Præsentere forskellige alternative designs 

• Studere magnetfeltet omkring en pickup og hvilken betydning det har 

• Vise hvilken betydning de ikke-lineariteter, der er i pickuppens omformning af strengens bevægelse 
til elektrisk signal, har for guitarens lyd 

• Beskrive effekten af forskellige placeringer af pickupper 

• Beskrive effekten af anvendelse af flere pickupper samtidig 

Selv om en pickup består af få dele og arbejder efter et simpelt princip, så er der mange små detaljer, der 
viser sig at have stor betydning for lyden. 

5.4.1 En simpel pickup 
En simpel pickup består af to dele: En permanent magnet og et stykke tynd, isoleret kobbertråd vundet som 
en spole rundt om magneten: 

 
Figur 30: Simpel pickup 

Magneten danner et magnetfelt i rummet omkring sig, og da guitarstrengene er lavet af et ferromagnetisk 
materiale vil de påvirke feltet. Når strengen bevæger sig, vil der ske ændringer i feltet, og disse ændringer vil 
føre til, at der induceres en elektromotorisk kraft i spolen. Størrelsen af denne afhænger af antallet af 
vindinger og ændringshastigheden af den magnetiske flux gennem spolen. For én vinding gælder således 
induktionsloven [Elbek92, p.132] også kendt som Faraday-Henrys lov: 

 
d

dt
ε

Φ
= −  (2.1) 

 

hvor ε er den inducerede elektromotoriske kraft og Φ er fluxen gennem spolen, der i sig selv er defineret 
som: 

 B n daΦ = ⋅∫�  (2.2) 

altså overfladeintegralet af skalarproduktet mellem vektorfeltet B (den magnetiske fluxtæthed) og fladens 
normalvektor n [Elbek92, p. 122]. Fortegnet i (2.1) er et udtryk for Lenz’ lov: At den inducerede 
elektromotoriske kraft har en retning der gør, at den modvirker den fluxændring, som fremkalder kraften. 
For en spole med N vindinger gælder så: 



Anycaster – analyse og syntese af den elektriske guitars lyd  Guitarmodellen  

 

- 42 - 

 
d

N
dt

ε
Φ

= −  (2.3) 

Størrelsen af den inducerede spænding ved en bevægelse af strengen afhænger således af: 

• Antallet af vindinger i spolen 

• Spolens størrelse og udformning 

• Det magnetiske felts styrke og rumlige fordeling 

• Strengens hastighed og retning 

• Strengens evne til at påvirke feltet, hvilket i sig selv kommer an på: 

o De magnetiske egenskaber af det materiale, strengen er lavet af 

o Strengens diameter 
o Strengens afstand fra magnet og spole 

Antager vi: 
1. At strengen svinger i en harmonisk svingning, hvor strengens afstand til magnet og spole svinger 

med amplitude A og frekvens ω 

2. At fluxen gennem spolen ændrer sig lineært som en funktion af strengens afstand fra magneten 
3. At spolen består af én flad vinding 

så får vi ))sin(( 00 tAxk ω++Φ=Φ , hvor ox er strengens afstand fra magnet og spole, når strengen er i 

sin hvilestilling, og 0Φ er fluxen gennem spolen i hvilestillingen. Differentieres udtrykket med hensyn til 

tiden, så får vi et udtryk for den inducerede spænding: 

 ( ) cos( )t kA tε ω ω= −  (2.4) 

Som vi skal se senere, er antagelserne ikke holdbare, når vi går i detaljer, men noget af det, vi kan udlede af 
eksemplet ER holdbart: 

• En periodisk svingning af strengen giver anledning til en periodisk svingning i den inducerede 
spænding 

• Øges frekvensen af strengens svingning, vil amplituden af den inducerede spænding øges 
tilsvarende 

5.4.2 Rigtige pickupper 
Dette afsnit handler om forskellige måder at udforme pickupper på. En søgning hos USPTO (det 
amerikanske patent- og varemærkekontor) giver over 100 patenter med relation til udformningen af 
pickupper. Først vil jeg gennemgå konstruktionen af pickupperne i Fenders Tele- og Stratocaster og Gibsons 
Les Paul, og derefter præsenterer jeg nogle andre designs, der viser, hvor forskelligt pickupper kan udformes. 
Der er mange forskellige typer pickupper, der passer i en Telecaster, en Stratocaster eller en Les Paul, men 
når jeg skriver om f.eks. Stratocasterens pickupper, så mener jeg de pickupper, som Fender selv sætter på 
deres standardmodel, og ikke de mange forskellige pickupper fra 3. part, som kan monteres i stedet, eller de 
pickupper, som sidder i de mange kopier, forskellige guitarbyggere laver af Stratocasteren. 

Pickuppen i figur 30 er forsimplet i forhold til de pickupper, der sidder i Tele- og Stratocastere – men ikke 
meget. Figuren viser kun én magnet (og én streng), hvor de rigtige pickupper har 6 – en for hver af guitarens 
6 strenge. Spolen går rundt om alle 6 magneter og består af 7600-8300 vindinger11 af en formvar isoleret 
kobbertråd med en diameter på 0,056 – 0,064 mm.  
Magneterne og spolen er holdt sammen af træfiber- eller plasticforme, og en plastickappe beskytter spolen i 
den samlede pickup. De tidligste pickupper havde et problem, at lydbølger kunne få magnet og spole til at 
bevæge sig i forhold til hinanden, og derved fungere som en dynamisk mikrofon. I nyere pickupper er dette 
løst ved at støbe spolen ind i voks eller epoxy. Telecasterens to pickupper adskiller sig lidt fra 

                                                      
11 De tidligste Stratocastere fra 1954 havde omkring 8000 vindinger. I 1963 var tallet steget til 8300 og siden 1965 har 
det ligget på 7600. Telecasterens pickupper har ligget nogenlunde konstant på 8000 vindinger. 
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Stratocasterens: Hals-pickuppen har i stedet for en plastickappe et aluminiumsskjold, som i modsætning til 
plastickappen også dækker magneternes polstykker. Bro-pickuppen har en kobberbelagt stålplade monteret 
under sig, og som vi skal se, påvirker dette lyden af pickuppen (Denne kan skimtes på billedet nederst til 
højre i figur 31.) 

 
Figur 31: Fender pickupper (Skematisk, 'eksploderet' og Stratocaster (øverst), Tele hals (midt), Tele bro 

(nederst)) 

Denne type pickup kaldes ’single-coil’ og har et problem: Ikke bare er spolen god til at opfange de 
variationer i feltet, som fremkaldes af strengen, den er god til at opfange et hvilket som helst 
elektromagnetisk felt! Dette er typisk lysnettets 50Hz brum12, men i nogle tilfælde også langbølge radio og 
andet. Problemet er løst meget effektivt i den type pickup, som Gibson anvender i flertallet af deres guitarer: 
Humbuckeren, hvis navn netop stammer fra dens evne til at undertrykke brum. Princippet den virker efter er 
vist i figuren herunder, som stammer fra Seth Lovers patent på konstruktionen (US Patent 2896491): 

 
Figur 32: Seth Lovers illustration af princippet i humbuckeren 

Ideen i konstruktionen er, at pickuppen har to spoler, der er vundet hver sin vej. Hvis begge spoler udsættes 
for samme ændring i fluxen gennem dem, medfører det, at spændingerne induceret i de to spoler vil have 
modsatte fortegn. Hvis spolerne har lige mange vindinger, vil størrelsen af de inducerede spændinger være 
lige store, og derfor udligne hinanden, hvis de to spoler forbindes. I figuren er de serieforbundne, men 
princippet fungere også i, hvis de parallelforbindes. De to spoler er placeret tæt på hinanden, så felter fra 
kilder, der er placeret lidt væk fra pickuppen, vil have samme styrke i de to spoler. 

                                                      
12 Inkl. en del harmoniske overtoner, da mange elektriske apparater trækker ’skævt’ på forsyningsspændingen, så den i 
praksis IKKE er en 50Hz sinus, selv om dét er, hvad elselskaberne sender ud på nettet. Så det kan være meget hørbart 
og umuligt at filtrere væk 
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Årsagen til at de inducerede spændinger, der skyldes strengens bevægelse, ikke også udligner hinanden – og 
at konstruktionen således er anvendelig som pickup – er at feltet omkring strengen ikke er ens ved de to 
spoler. Dette er opnået ved at polstykkerne nær strengene har hver sin magnetiske polaritet for de to spoler, 
så alt i alt vil spændingerne induceret i spolerne være i fase med hinanden. I Figur 32: Seth Lovers 
illustration af princippet i humbuckerenfigur 32 er dette opnået ved at have én magnet (nr. 11 i figuren) 
liggende under de to spoler, så dens poler er under hver sin spole. Spolerne er så vundet om polstykker (13 
og 13A) af et magnetisk blødt materiale, som leder feltet gennem spolerne til strengen. 

Gibsons humbuckere (kendt som PAF – ’Patent Applied For’ – pickupper) kom på markedet i 1956. Antallet 
af vindinger og hvilket materiale, der blev anvendt til magneten, er skiftet flere gange siden, men antallet af 
vindinger pr. spole er lavere end på Fenders pickupper, og ligger typisk på omkring 5000. Da spolerne er 
forbundet i serie giver det samlet set 25% flere vindinger end i Fender pickupperne, hvilket er medvirkende 
til at PAF pickupperne har et højere output sammenlignet med Fenders. Ud over det, så er lyden fra PAF 
pickupperne mørkere i klangen end Fenders, hvilket skyldes flere faktorer, som vil blive forklaret i nogle af 
de følgende afsnit. 
Efter at Fender var begyndt at lave Stratocastere, hvor det var meningen at midterpickuppen skulle kunne 
vælges i parallel med en af de andre pickupper, begyndte Fender at fremstille midterpickupper med omvendt 
polaritet og vindingsretning, så Stratocasteren i to ud af dens fem mulige pickup-kombinationer også fik 
reduceret følsomheden for brum mm. 

 
Figur 33: PAF skematisk, 'eksploderet', med og uden cover 

Figur 33 viser PAF pickuppen i detaljer. Det ene sæt af polstykker er justerbart i højden, hvilket gør det 
muligt at tilpasse den til de valgte strengtykkelser, gribebrættets radius eller et særligt lyd-ideal. PAF 
pickupper har et metal-cover, hvis formål dels er at beskytte vindingerne, så den tynde kobbertråd ikke rives 
over, og dels at skærme pickuppen elektrisk. Indtil 1961 var produktionen af PAF pickupperne ret tilfældig, 
hvad angår valget af materiale til magnet og den præcise formgivning af formene, som spolerne er vundet 
om. Derfor kan to pickupper fra perioden 1956 til 1961 lyde ret forskelligt. 

Før Seth Lover udviklede PAF pickuppen for Gibson, havde de flere singlecoilmodeller, hvor den kendeste 
er P-90, som sad på alle Gibsons bedste modeller, indtil PAF pickuppen blev indført. Derefter var P-90 
henvist til billigmodellerne, da den (og andre singlecoils) er billigere at fremstille end en humbucker. P-90 
har et andet design og en anden lyd end Fenders singlecoils. Som det ses i 
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Figur 34:  Konstruktionstegning og tværsnit af P-90 pickup. Gibson Les Paul med 2 P-90 pickupper og et sæt P-

90 pickupper f ra 1950 

figur 34, så er polstykkerne udformet som skruer, så de er justerbare. Skruerne og den metalblok, de skrues 
ned i er af blødt jern. Magnetfeltet skabes af to stangmagneter, som støder op til midterblokken. 
Sammenlignet med Fenders singlecoils, så er spolen fladere, bredere og har flere vindinger – omkring 10000. 
Lyden af en P-90 beskrives ofte som et sted imellem en Fender singlecoil og en PAF. 
Pickuppernes betydning for guitarens lyd er stor, og samme guitar kan have meget forskellig klang, hvis 
pickupperne bliver udskiftet til en anden model. Det er ikke kun pickuppen, der gør forskellen mellem lyden 
af f.eks. en Fender Telecaster og en Fender Stratocaster, men den har stor betydning. 
�4-6 

5.4.2.1 Andre modeller 
Pickupperne, der blev beskrevet ovenfor, er ’klassikere’. Ganske vist er der en stor forskel mellem single-
coils og humbuckere, men alligevel er Gibsons og Fenders pickupper konstrueret på måder, så de har mange 
træk til fælles. I det følgende vil jeg beskrive en håndfuld andre pickupper for at give et indtryk af, hvor 
forskelligt pickupper kan være udformet. 
Den tidligste pickup, jeg vil kigge på, er den, der blev brugt på Rickenbackers ’Frying Pan’ hawaii-guitar. 
Pickuppen blev udviklet af G. Beauchamp (US Patent 2089171), og adskiller sig fra andre pickupper ved at 
magneten er en hesteskomagnet, som går rundt om strengene. 
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Figur 35: Rickenbacker 'frying pan' og illustrationer fra Beauchamps patent. 

Konstruktionen med to hesteskomagneter fungerer som en delvis afskærmning af spolen, og de giver et 
magnetfelt omkring strengene, som er tæt på homogent, og derved adskiller sig fra feltet over andre 
pickupper, der bliver svagere, jo længere strengen er fra pickuppen. 
Mange har forsøgt at lave pickupper af samme størrelse/udseende og med samme klang som Fenders 
singlecoils, men med humbuckerens evne til at undertykke brum og anden støj. To af de mere vellykkede er 
Kinmans AvN pickupper og ’Holy Grail’ fra AGI-Lace. 
Kinmans AvN pickupper er konstrueret som en normal singlecoil, hvor der er placeret endnu en spole (med 
modsat vindingsretning) under den første spole. De to spoler er forbundet, så støj der induceres i begge 
spoler elimineres. Den nederste spole er udstyret med polstykker af samme materiale som den øverste spoles, 
men i modsætning til i en humbucker, er de ikke magnetiseret. De to sæt af spoler og polstykker er 
magnetisk set delvist afskærmet fra hinanden, og det er så meningen, at den nederste spole kun skal opfange 
støj fra omgivelserne, og ikke noget signal, der skyldes strengens bevægelser – i modsætning til en 
humbucker, hvor begge spoler bidrager. 

 
Figur 36: Kinman AvN (fra US Patent 6103966) 
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‘Holy grail’ pickupper fra AGI-Lace har også to spoler, og i denne type pickup arbejder de som i en 
humbucker. Der er dog det utraditionelle, at de to spoler står på højkant på hver sin side af pickuppens 
magneter. På denne måde kan de også opfange feltet fra strengen, da en del af fluxen vil have retning 
igennem spolerne, og derved inducere en spænding. På denne måde undgås behovet for en ekstra spole, der 
ændrer pickuppens elektriske egenskaber, da de to spoler i en ’Holy grail’ konstruktion kan have samme 
antal vindinger og omtrent samme elektriske egenskaber som de Fender singlecoils, som AGI-Lace gerne vil 
sælge den som erstatning for. 

 
Figur 37: AGI-Lace 'Holy grail' (fra US Patent 6111185) 

Et endnu mere utraditionelt design – også fra AGI-Lace – er deres ‘Transsensor’ pickup. I denne pickup 
kommer magnetfeltet fra én stangmagnet, og der er ingen polstykker. Der er to spoler, koblet sammen som 
en transformator. Den primære spole, som er den, der opfanger feltændringerne forårsaget at strengenes 
svingninger, har kun én vinding, der samtidig fungere som den ene side af en transformator. Transformatoren 
har så en sekundær vinding, hvorfra pickuppens signal tages.  

 
Figur 38: AGI-Lace 'Transsensor' (fra US Patent 5831196) 

Ideen bag dette design er, at én vinding kan opfange feltændringerne lige så godt som mange vindinger, og 
med transformator-koblingen, kan den inducerede spænding så transformeres op til en lige så høj spænding, 
som der normalt ville komme ud af en pickup. Sekundær-spolen skal altså have lige så mange vindinger som 
normalt, men de skal kun vindes rundt om transformator-kernen, ikke om hele pickuppen. Ledningen bliver 
derved kortere, og spolen får en lavere impedans, hvilket gør det lettere at drive den belastning, som guitar 
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forstærker, kabel mm. udgør. Samtidig kan sekundær-spolen afskærmes bedre end i en traditionel singlecoil, 
så ’Transsensor’ pickuppen ikke er så følsom for noget af den uønskede støj. 
Sidst bør det også nævnes, at der findes pickupper, som ikke benytter sig af magnetfelter til at opfange 
strengens bevægelser. Det er piezo-pickupper, hvor strengene løber hen over piezo-elektriske krystaller i 
guitarens stol, og trykpåvirkningen af krystallerne giver anledning til en elektrisk strøm. Disse pickupper 
anvendes ikke på særligt mange guitarer, og fungerer ofte som et supplement til almindelige 
elektromagnetiske pickupper. Da de har en helt anden lyd (ofte beskrevet som mere ’akustisk’ – altså i stil 
med en akustisk guitar), vil jeg ikke beskæftige mig yderligere med dem.  

5.4.3 Magnetfeltet omkring en pickup 
Magnetfeltet omkring en pickup er bestemt af form, placering og materiale af pickuppens magnet/magneter 
og af ferromagnetiske objekter, som indgår i pickuppen eller findes i umiddelbar nærhed af den. Alle 
materialer påvirker et magnetfelt via dia- og paramagnetiske effekter [Becker p. 186ff], men disse er meget 
små sammenlignet med de ferromagnetiske, som f.eks. magnetiseringen af strengen, så jeg vil se bort fra 
dem i det følgende. 

Magnetfeltet omkring pickuppen har betydning for magnetiseringen af strengen. Da det er strengens felt, der 
inducerer en spænding i spolen, når strengen svinger, så har magnetfeltets styrke, retning og rumlige 
udstrækning/form betydning for, hvordan pickuppen omsætter strengens bevægelse til elektrisk signal, og 
dermed guitarens lyd. 
Jeg vil i det følgende studere forskellige pickuppers magnetfelter på to måder: Dels ud fra matematiske 
modeller i form af Finite Element Method modeller, og dels eksperimentelt ved at måle feltet omkring rigtige 
pickupper ved hjælp af et Hall-element. 

5.4.3.1 FEM modeller 
Finite Element Method (FEM) er en numerisk metode til at finde tilnærmede løsninger til systemer af 
partielle differentialligninger. Reglerne for et magnetfelts udbredelse kan beskrives ved differentialligninger, 
og med FEM løses de numerisk for en model, hvor rummet er opdelt i små enheder, som hver er beskrevet 
med en række materiale-afhængige konstanter og funktioner. 
Jeg har anvendt programmet FEMM (Finite Element Method Magnetics), som er udviklet af David 
Meeker13. FEMM er rettet specielt mod magnetostatiske og lavfrekvens magnetiske problemer i 2D eller 
axisymmetrisk 3D. FEMM kan desværre ikke håndtere generelle 3D modeller, så jeg har begrænset mig til at 
kigge på 2D tværsnit, hvilket kan give en udmærket forståelse af det problem, der modelleres, så længe man 
er klar over modellens begrænsninger. Jeg har valgt at bruge FEMM til trods for dets begrænsninger, da det 
er gratis at anvende og let at gå til. 

Herunder er der vist den beregnede fluxtæthed for tværsnit i strengens retning ned igennem forskellige 
pickup-typer. De mål og materialer, der er anvendt i modellerne, er taget fra konstruktionstegningerne til 
Stewart-MacDonalds14 kopier af ’50´er vintage’ pickupper.  

                                                      
13 Program og dokumentation kan hentes fra http://femm.foster-miller.net 
14 http://www.stewmac.com 
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Figur 39: FEMM modeller af de fire 'klassikere' 

Stålpladen under magneterne i telecaster bro-pickuppen ligner et pilehoved, der peger mod guitarens hals, og 
har således ikke samme profil under de enkelte magneter. Det viste tværsnit svarer til magneten for 2. og 5. 
streng. Som det ses, er der forskelle i fluxtæthedens styrke og form. Forskellene i feltets udbredelse langs 
strengen har betydning for, hvor stort et udsnit af strengen pickuppen ’ser’. En pickup registrerer således 
ikke kun bevægelsen af et punkt på strengen lodret over sig, men et udsnit af strengen, hvor bevægelser af 
strengen i området umiddelbart over magnet/spole resulterer i en større induceret spænding end samme 
bevægelser af strengen andre steder. For at se, hvordan fluxtætheden varierer langs strengen, har jeg lavet en 
række grafer, der viser fluxtætheden langs de røde linier i figuren ovenfor. For hver pickup har jeg plottet 
størrelsen af fluxtætheden langs to lodrette linier hhv. 3 og 5 mm. over pickuppernes polstykker i et 10 cm. 
langt udsnit, der er centreret over polstykkerne samt et lodret plot fra polstykket og op. For PAF pickuppen 
er der lavet tre lodrette plot: Et over hvert polstykke og et midt imellem dem. De to vandrette snit giver en 
ide om pickuppens felt langs strengen ved to forskellige strenghøjder (eller ved strengen presset ned ved 
forskellige bånd), og som det ses i figur 40, er der forskelle både mellem de forskellige pickupper og mellem 
de to højder for hver pickup. I modellerne er strengen ikke taget med, så figuren viser fluxtætheden 
forårsaget af pickuppen alene, og ikke det felt, som tilsammen skabes af pickuppen og den magnetiserede 
streng15. 

                                                      
15 FEMM kan ikke bruges til at lave realistiske modeller, hvor strengen er med, da den pga. FEMMs 2D begrænsning 
ville komme til at fungere som en opdeling af rummet, som feltet fra pickuppen ikke ville kunne passere, hvilket er 
langt fra virkeligheden 
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Figur 40: Feltstyrker langs strengen ved to forskellige strenghøjder 

Nogle umiddelbare forskelle, man kan se ud af figur 40 er, at Fenders pickupper har et smallere, mere 
fokuseret felt end Gibsons, og at PAF pickuppen har så langt det bredeste. For bedre at kunne sammenligne 
udbredelsen langs strengen, har jeg i figur 41 lagt kurverne ovenpå hinanden og normaliseret dem, så de alle 
har samme maksimale værdi. 

 
Figur 41: Normaliseret fluxtæthed 

Ud over de træk, som kunne ses i den foregående figur, er det nu også tydeligt, at 3mm kurverne er smallere 
end 5mm kurverne, hvilket også forekommer rimeligt, og også kan ses ved at feltlinierne i figur 39 ikke er 
lodrette, men breder sig ud fra magneter og polstykker. 

Fluxtætheden aftager forskelligt med afstanden fra polstykkerne, og figur 42 viser plots af størrelsen af 
fluxtætheden langs de lodrette røde linier i figur 39. Fenders pickupper har den største fluxtæthed nær 
pickupperne, men også den hastigst aftagende. Umiddelbart er det svært at skelne, om kurverne for 
Stratocaster-, Telecaster- og P-90 pickupperne blot er skalerede udgaver af det samme forløb. I figur 43 er de 
samme kurver vist med en logaritmisk skala for fluxtæthedens størrelse, og det ses, at kurverne ikke forløber 
helt parallelt, og derfor ikke blot er skalerede udgaver af samme funktion, selv om de forløber meget ens. 
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Figur 42: Fluxtæthed over pickupperne 

 
Figur 43: Fluxtæthed over pickupperne (logaritmisk skala) 

For at få en bedre beskrivelse af fluxtætheden over pickupperne, har jeg forsøgt at fitte data fra den del af 
kurven, som strengen bevæger sig i (1-8 mm over pickuppen), med funktionen: 

 
3 2

1
ax bx cx d+ + +

 (2.5) 

Med mindste kvadraters metode blev der fundet følgende koefficienter til polynomiet i nævneren: 

Kurve a b c d 

Strat -0.03926 0.8946 0.9048 14.6 

Tele -0.03022 0.6405 0.8276 11.35 

P-90 -0.03756 0.8758 1.828 21.63 

PAF venstre -0.01586 0.4116 2.549 17.81 

PAF midt 0.002588 0.2126 1.523 20.55 

PAF højre -0.02086 0.4649 2.283 18.4 
Tabel 1: Koefficienter til fittede fluxkurver 

Figur 44 viser FEMM data og fittede kurver, og overensstemmelsen mellem kurverne er meget god. Så god, 
at de to kurver er svære at skelne i figuren, og jeg kan derfor i de følgende afsnit bruge (2.5) og de fundne 
koefficienter til at beregne størrelsen af fluxtætheden over pickuppen. 
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Figur 44: FEMM fluxtætheder og fittede kurver 

5.4.3.2 Målte felter 
For at forsøge at bekræfte de modeller, der blev præsenteret i det foregående kapitel, har jeg målt på 
fluxtætheden over to rigtige pickupper med et Hall-element. Hall effekten viser sig som en spændingsforskel 
mellem siderne af en tynd elektrisk leder, når der passerer en strøm igennem lederen, og lederen befinder sig 
i et magnetfelt. Spændingsforskellen skyldes, at de ladningsbærende elektroner i lederen bliver påvirket af 
Lorenz-kraften [Becker p. 164], og derved bliver presset ud på den ene side af lederen. Hall-elementer kan 
udformes, så spændingsforskellen er lineært afhængig af fluxen gennem Hall-elementet over et stort interval. 
Et Hall element er derfor velegnet til at måle fluxtætheden over en pickup. 

Måleopstillingen ses i figur 45. Det anvendte Hall-element (Honeywell SS94A1) var fastgjort over et 
ophæng, hvori den pickup, der skulle undersøges, var monteret, og hvis højde kunne ændres. Hall-elementet 
blev så forbundet til en strømforsyning og et voltmeter. Pickuppen blev først placeret så tæt på Hall-
elementet som muligt, og blev derefter sænket i små trin, hvor spændingen fra Hall-elementet blev noteret 
for hvert trin. 

 
Figur 45: Opstilling til måling af flux over pickupper 

Denne opmåling af fluxen over en pickup er tidskrævende, så jeg har kun udført den for fire pickupper: 

• Bill Lawrence L-250. Singlecoil af ’blade’ type. Ét langt polstykke med en keramisk magnet under 
sig. Den kan ses i billederne af måleopstillingen.  
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• Singlecoil pickup fra en Fender Japan Stratocaster fra 80erne. Opbygget som en klassisk Stratocaster 
pickup. 

 
• Singlecoil fra min Hohner ST Special – en discount kopi af Fender Stratocaster. Polstykkerne er af 

umagnetisk blødt jern, hvor der er limet to keramiske magneter på undersiden. 

 
• Powered By LACE (PBL) Humbucker. PAF-lignende design, hvor de to pickupper i et sæt dog er 

forskellige (den, der skal monteres ved broen, har flere vindinger og stærkere magneter), for at opnå 
balance mellem de to pickuppers output. Der blev målt på bro-pickuppen 

 
For alle fire pickupper blev feltet målt direkte over den dybe E-strengs polstykke. 

Resultaterne af denne opmåling ses i figuren herunder, hvor kurverne for modellerne af Telecaster- og P-90 
pickupperne også er taget med til at sammenligning. 

 

 
Figur 46: Målte og modellerede fluxtætheder 

Kurverne for L-250, Japan Stratocaster og PBL pickupperne minder tilstrækkeligt om kurverne fra FEMM 
modellerne, til at jeg tør sige, at de bekræfter modellerne. Hohner pickuppen falder dog udenfor, så jeg har 
også lavet en FEMM model af den, men da jeg ikke har andre oplysninger om magnet-materialet, end at det 
er keramisk, er modellen ikke så sikker. I figur 47,figur 48 og figur 49 er denne model sammenlignet med 
Stratocaster-modellen og de målte data. Også i dette tilfælde bekræfter målingerne modellen – men man kan 
også se, at det billige kopi-produkt bestemt ikke opfører sig som originalen. Og så alligevel lidt – i 
diagrammet med den normaliserede fluxtæthed kan man se, at 3mm kurven for kopien falder sammen med 
5mm kurven for Fenders, og i det logaritmiske plot af fluxtætheden over de to pickupper kan man se, at den i 
kopien har samme forløb som originalen, blot dæmpet med en konstant faktor. Så med kopi-pickuppen 
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rykket to mm. tættere på strengen og med lidt ekstra forstærkning, så vil de – måske – minde om hinanden. 
Dog ville der opstå et problem på guitarens højeste bånd, hvor strengen tit er mindre end to mm. fra 
pickuppen på en Fender Stratocaster. 

 
Figur 47: Sammenligning af beregnet felt for modeller af Fender og Hohner pickupperne 

 
Figur 48: Sammenligning af feltets udbredelse langs strengen for Fender og Hohner pickupperne 

 
Figur 49: Sammenligning af feltet over Fender og Hohner pickupper 

Vi skal i det følgende se på, hvordan guitarens lyd påvirkes af de to faktorer – feltets størrelse langs strengen 
hhv. væk fra pickuppen – vi her har beskæftiget os med. 

5.4.4 Feltet fra strengen 
Feltet fra en magnetisk dipol er beskrevet med formlen: 

 0
5 3

3( )
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4
B

r r
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π
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m r r m
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hvor systemets nulpunkt er lagt i magneten, 0µ er vakuum permeabiliteten, m er magnetens dipolmoment, r 

er stedvektoren for det punkt, vi ønsker at beregne og r er afstanden mellem magnet og punkt, dvs. r = r . 

[Elbek92, p. 109ff]. Hvis man ønsker at beregne feltet fra en permanent magnet i et punkt p, kan det 
approksimeres med et dipolfelt, hvis afstanden mellem magneten og p er meget større end magnetens 
dimensioner. Hvis afstanden er mindre, kan magnetens volumen deles op i dele, som så behandles som 
dipoler, og det samlede felt findes som summen af dipolerne. Jo mindre dele, magneten deles i, des mere 
korrekt resultat, og går man mod en opdeling, hvor hver del er infinitesimalt lille, kan feltet beregnes som et 
volumenintegral. 

Afstanden mellem pickup og streng er lille i forhold til magneternes og polstykkernes størrelser, så vi kan 
ikke bruge dipolformlen i den sammenhæng. Forholdet mellem afstanden og strengens diameter er meget 
forskelligt. Med en typisk montering af pickupperne kan der være alt fra 1,8 mm til 9 mm mellem streng og 
pickup, afhængigt af om der spilles en åben tone, eller hvilket bånd strengen er presset ned ved. 
Strengdiametre går fra 0,2 mm til 1,4 mm, så forholdet mellem afstand og strengdiameter kan være alt fra ca. 
1,3 til 45. I den lave ende af det interval vil dipolformlen formentlig være en dårlig approksimation, men for 
at få en simpel model, så vil jeg alligevel bruge den i en første, meget forsimplet model. 

I denne model er strengen repræsenteret af en magnetisk dipol, som er polariseret, så dens poler ligger på en 
akse, der går midt igennem spolen. Derfor er m og r parallelle, når der regnes på punkter beliggende på 
spolens midterakse. Spolen antages at bestå af en serie flade vindinger, hvor hver af vindingerne er lige store 
og udspænder et plan, der er ortogonalt på spolens midterakse. Samtidig antages spolen at være så tynd, at vi 
kan tillade os at regne med at fluxtætheden er konstant over hele det areal, som udspændes af hver vinding. 
Derudover ser vi bort fra resten af pickuppens dele. 
I denne model kan vi ved hjælp af dipolformlen beregne fluxtætheden i spolens indre, og derved den 
spænding, der induceres i hver enkelt vinding. Da spolens længde er betragtelig i forhold til afstanden 
mellem spolen og strengen, kan vi ikke tillade os at antage, at feltet er det samme i alle vindinger, men må 
finde et udtryk for summen af fluxændringerne i de enkelte vindinger for at beregne den inducerede 
spænding, når strengen bevæges. 
I kraft af antagelserne og dipolformlen får vi et simplere udtryk for B-feltet i en vinding, hvis midte har 
afstanden r fra strengen: 

 0
3

2
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4
B r
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π
=

m
 (2.7) 

Da fluxtætheden er antaget konstant og ortogonal over hele vindingen, vil fladeintegralet i beregningen af 
fluxen i (2.2) reduceres til produktet af fluxtæthedens størrelse og arealet: 
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hvor m = m og a er vindingens areal. Med N vindinger med indbyrdes afstand l og r0 lig med afstanden fra 

strengen til den nærmeste vinding fås følgende udtryk for summen af fluxen gennem alle vindinger 
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Vi kan trække konstanterne ud af summen, og får så: 
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Da en typisk pickup har mange vindinger med meget lille afstand mellem vindingerne kan vi erstatte 
summen med et integral: 
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hvor L = (N-1)l er spolens længde. Ved integration fås så: 
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som kan reduceres til: 
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Ved at anvende (2.1) fås så et udtryk for spændingen induceret over hele spolen: 
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Spørgsmålet er så, hvor god en model dette er. For at undersøge dette, må vi kigge på konsekvenserne af de 
antagelser, der blev gjort for at få et udtryk, der var til at regne på. Antagelserne var: 

• En række af plane vindinger 
Antagelsen var at spolen består af en række plane vindinger med afstanden l mellem hver vinding. 
Virkelighedens pickupper har mange lag vindinger og vindingerne er ikke plane. I en moderne 
maskinfremstillet pickup er vindingerne tæt på plane, da tråden er meget tynd og vindingerne ligger 
pænt side ved side. En håndfremstillet pickup er typisk ’scatter-wound’, hvilket vil sige at 
kobbertråden mens den blev vundet har zig-zagget betydeligt mere op og ned ad spolen i dens 
længderetning. På denne måde kommer de enkelte lederstykker ikke til at ligge vinkelret på feltet, så 
en spole med den samme længde kobbertråd vil formentlig være mindre følsom, hvis den er ’scatter-
wound’. Effekten vil være nogenlunde lige fordelt over hele spolen, og giver således anledning til, at 
der bør ganges en konstant faktor c1,0 < c1 ≤ 1, på udtrykket. Der er så mange lag vindinger, at 
arealet af de enkelte vindinger er mærkbart forskelligt fra de indre til de ydre lag. Hvis vi stadig 
holder fast i antagelsen om at fluxtætheden er konstant over hele arealet, kan vi erstatte a i udtrykket 
med en a′ , som er det gennemsnitlige areal gange antallet af lag. 

• Konstant fluxtæthed for hver vinding 
Vi antog, at spolen var så tynd, at B-feltet kunne antages konstant hen over arealet udspændt af en 
flad vinding. Reelt er hverken størrelse eller retning af B feltet konstant over arealet, da der dels vil 
være en lidt større afstand fra strengen til randen af spolen end til dens midte, og dels vil arealets 
normalvektor og feltet kun være parallelle midt i spolen. Afvigelserne vil være størst når strengen er 
tæt på magneten, og når strengens udsving er stort. 
Der er to faktorer, der mindsker problemets omfang: Dels er strengen ikke en dipol, og er således 
ikke kun magnetiseret i ét punkt, så forskellen mellem spolens midte og rand vil ikke være så stor. 
Dels er det kun i situationer, hvor strengen er presset ned ved et bånd tæt på pickuppen, at strengen 
afstand til pickuppen bliver lav, og i disse situationer vil strengens udsving være lille  

• Dipolfelt 
Som også nævnt i punktet ovenfor er strengen ikke kun magnetiseret i ét punkt, men over et 
volumen, hvor man kunne forbedre modellen ved at integrere over hele det magnetiserede volumen 
og hele arealet udspændt af hver vinding. Dette kræver dog detaljeret kendskab til magnetiseringen. 
Én simpel forbedring af modellen er at sige, at magnetiseringen er konstant over et udsnit af 
strengens højde, og så integrere over det. Betegner vi udsnittets højde med h fås: 
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• Konstant magnetisering 
Strengens magnetisering blev antaget konstant. Styrken af det magnetiserende felt blev undersøgt i 
afsnit 5.4.3, hvor vi så, at det aftog med afstanden fra pickuppen. Om magnetiseringen vil aftage 
tilsvarende afhænger af de magnetiske egenskaber af det materiale, strengen er lavet af. 
Ferromagnetiske materialer kan inddeles i magnetisk bløde og hårde materialer. Alle materialerne 
har en hysterese eller træghed i deres magnetisering, således at en ændring i det magnetiserende felt 
ikke nødvendigvis fører til en ændring i magnetiseringen [Elbek92, p. 155ff]. Magnetisk bløde 
materialer som rent jern er stort set fri for hysterese, og for dem vil sammenhængen mellem 
størrelserne af det magnetiserende felt og magnetiseringen være stort set lineær indenfor de 
feltstyrker, der er tale om i pickupper. Magnetisk hårde materialer – som f.eks. magnetstål – har stor 
hysterese.  
Strenge er lavet af forskellige stål- og nikkellegeringer, og for at undersøge om der er hysterese i 
deres magnetisering, har jeg taget forskellige strengtyper og magnetiseret dem med en permanent 
magnet. Derefter blev magneten fjernet, og med Hall-element, som blev brugt til målingerne i afsnit 
5.4.3.2, målte jeg, om der var en remanent magnetisering af strengen, hvilket ville være et tegn på 
hysterese. Alle de strengtyper, jeg undersøgte, havde en remanent magnetisering, så de har alle 
hysterese, men for nikkelstrengene var remanensen væsentligt mindre end for stålstrengene. For 
yderligere at undersøge det lavede jeg endnu et forsøg, som hvis det var lykkedes også ville have 
kunnet afkræfte eller understøtte overvejelserne om feltet fra strengen. Jeg placerede Hall-elementet 
direkte ovenpå et af en pickups polstykker og målte fluxen med en streng opspændt i forskellige 
højder over pickuppen. Ganske som man kunne forvente, så blev ændringen i fluxen størst, når 
strengen var nær pickuppen, men måleusikkerheden var så stor, at resultaterne ikke kan bruges til så 
meget. Dels var det svært at placere strengen nøjagtigt (da en afvigelse på 0.5 mm er meget stor i 
denne sammenhæng) og dels var strengens bidrag så lille i forhold til det samlede felt, at allerede 
ved en afstand mellem pickup og streng på ca. 6 mm kunne måleinstrumentet ikke længere skelne 
nogen ændring. 
På baggrund af det ovenstående har jeg valgt at arbejde videre med to modeller: 

o Stålstrengsmodellen 
Så stor hysterese, at magnetiseringen er konstant 

o Nikkelstrengsmodellen 
Helt uden hysterese. Benytter (2.5) til beregning af det magnetiserende felt. 

• Pickuppens dele 
Det blev antaget, at man blot kunne se bort fra resten af pickuppen – dvs. fra magneter og 
polstykker. Spolen er vundet om nogle af disse dele, og da de er lavet af ferromagnetiske materialer, 
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påvirker de spolens induktion. Ved de feltstørrelser, der er tale om, vil effekten være lineær med en 
materialeafhængig konstant. 

Ud fra det ovenstående er det min opfattelse, at (2.15) sammen med et antal konstanter og evt. kombineret 
med (2.5) giver en brugbar model for den inducerede spænding in pickuppen. Det er tydeligt, at spændingen 
fra pickuppen ikke afhænger lineært af strengens bevægelser. 

Indtil videre er det kun den inducerede spænding som følge af strengbevægelser op og ned over pickuppen, 
der er blevet behandlet, men en strengbevægelsen kan også have en komponent, der er vinkelret på dette plan 
– altså frem og tilbage i samme højde over pickuppen. Jeg har undladt at behandle pickuppens følsomhed for 
bevægelserne frem og tilbage af den årsag, at man kan overbevise sig om, at følsomheden for bevægelser i 
dette plan er meget ringe i forhold til bevægelser i op/ned planet. I figur 41 kan vi se, at ændringen i det 
magnetiserende felt er lille, så længe den sidelæns bevægelse er under 2mm, hvor figur 42 til sammenligning 
viser, at en bevægelse af samme størrelse op eller ned kan ændre magnetiseringen meget. Da spolens 
diameter er væsentligt større end amplituden af strengens svingninger, vil fluxen gennem spolen ikke ændres 
mærkbart ved de sidelæns bevægelser, så alt i alt mener jeg, at det er rimeligt kun at modellere pickuppen 
som beskrevet ovenfor. 

5.4.5 Ikke-linearitetens betydning 
I det foregående afsnit blev (2.15) opstillet til at beskrive den inducerede spænding i pickuppen, når strengen 
bevæger sig over pickuppen. Da funktionen ikke er lineær, vil en streng, der svinger i en sinus-formet 
svingning, ikke blot give en sinus-formet spænding. I stedet vil den resulterende kurveform være en sum af 
en sinus og et antal harmoniske overtoner i varierende forhold. 
Først skal vi se på fluxen gennem spolen gennem en periode af en sinusformet svingning. Herunder er et 
antal figurer, hvor der i hver er 4 grafer: 

1. Sinus 
Én periode af en sinusformet svingning. Denne kurve er ’inputtet’ til de tre andre grafer. 

2. Dipol 
Udtrykket i (2.8) anvendt på sinuskurven. Fluxen fra en dipol gennem én flad vinding. 

3. Spole 
I denne graf er det (2.12) der ses på. Fluxen fra en dipol gennem en spole med mange vindinger 
under hinanden. 

4. Streng 
Her er der taget i betragtning, at strengen har en højde, så det er (2.14), der anvendes 

De fire grafer er normaliseret, så de er lette at sammenligne. Der er anvendt strenghøjden h=1.0mm i alle 
figurerne, og svingningens amplitude er sat til 2.0mm, mens både spolens højde (L) og afstanden til 
vindingerne (r eller r0) varierer som vist ved de enkelte figurer. 

 
Figur 50: En periode af fluxen gennem spolen. L=12, r0=6 (til venstre) og L=12, r0=8 (til højre)  
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Figur 51: En periode af fluxen gennem spolen. L=6, r0=6 (til venstre) og L=12, r0=4 (til højre) 

 
Figur 52: En periode af fluxen gennem spolen. L=2, r0=4 (til venstre) og L=2, r0=6 (til højre) 

Effekten af ikke-lineariteten er tydelig: Sinus-kurven bliver forvrænget, så den ene halvperiode bliver 
strukket, og den anden bliver presset sammen. Forvrængningen bliver stærkere, jo tættere strengen er på 
pickuppen, og ’Dipol’ kurven er mere forvrænget end de to, hvor der er taget højde for spolens højde. 
’Spole’ og ’Streng’ kurverne kan kun skelnes fra hinanden, når strengen er tæt på pickuppen, og effekten af 
at ændre spolens højde er meget lille, så længe spolen er højere end afstanden mellem spole og streng. 
Anvender vi (2.1) på udtrykkene for fluxen får vi de inducerede spændinger, som er vist i figur 53 til figur 55 
herunder. 

 
Figur 53: En periode af den inducerede spænding. L=12, r0=6 (til venstre) og L=12, r0=8 (til højre) 

 
Figur 54: En periode af den inducerede spænding. L=6, r0=6 (til venstre) og L=12, r0=4 (til højre) 
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Figur 55: En periode af den inducerede spænding. L=2, r0=4 (til venstre) og L=2, r0=6 (til højre) 

Da signalet efter forvrængning stadig er periodisk med samme periode som den sinus der bliver forvrænget, 
så må det forvrængede signal have samme grundtone som det oprindelige. Da kurveformen i de mest 
forvrængede tilfælde er ganske forskellig fra sinuskurven, må man forvente, at signalet efter forvrængning 
indeholder en del forvrængningsprodukter i form af harmoniske overtoner til grundtonen.  

Forvrængningsprodukterne af en enkelt sinus vil således være en harmonisk serie 
I praksis er det kun svingningens amplitude der varierer, mens en anslået tone klinger ud, så for at undersøge 
forvrængningens betydning for guitarens lyd, har jeg beregnet spektret af det resulterende signal som 
funktion af sinus-svingningens amplitude ved afstandene 4, 6 og 8mm mellem spolen og streng. Resultatet 
ses i figur 56 - figur 58. 

 
Figur 56: Grundtonens og forvrængningsprodukternes amplituder som funktion af amplituden af strengens 

svingning. Strenghøjde 4mm. 
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Figur 57: Grundtonens og forvrængningsprodukternes amplituder som funktion af amplituden af strengens 

svingning. Strenghøjde 6mm. 

 

Figur 58: Grundtonens og forvrængningsprodukternes amplituder som funktion af amplituden af strengens 
svingning. Strenghøjde 8mm. 

Som det ses, så indeholder det resulterende signal ganske mange overtoner og i et betragteligt omfang. Som 
man måtte forvente, er indholdet af overtoner størst, når strengen svinger med en stor amplitude og når 
afstanden til pickuppen er lille. Hvad der er interessant er, at amplituden af de enkelte partialtoner 
tilsyneladende afhænger meget direkte af strengens amplitude og af partialtonens nummer. Der er således for 
hver partialtones amplitude en lineær afhængighed af strengens amplitude, og jo højere en partialtone, des 
hurtigere aftager partialtonens amplitude, når strengens amplitude dæmpes. For hver amplitude af strengen er 
der tilsyneladende et fast forhold mellem amplituderne af partialtonerne – hver gang man går en partialtone 
op, så falder amplituden med en fast faktor, som ud over strengens amplitude også afhænger af afstanden 
mellem streng og pickup. 
Resultaterne her er for en model, hvor magnetiseringen er konstant. I stedet kan vi lade magnetiseringen 
afhænge af afstanden som beskrevet med (2.5). Der er så to forskellige afstande, som varierer med strengens 
bevægelse, i spil: Afstanden mellem strengen og spolen og afstanden mellem strengen og 
magneten/polstykket. I det følgende har jeg sat afstanden mellem streng og magnet til at være 2mm mindre 
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end afstanden mellem streng og spole, og jeg har i (2.5) brugt konstanter svarende til en Fender Stratocaster 
pickup. Gentager man beregningerne ovenfor med disse forudsætninger, får man graferne i figur 59 til figur 
61. 

 
Figur 59: Grundtonens og forvrængningsprodukternes amplituder som funktion af amplituden af strengens 

svingning. Strenghøjde 4mm. Fender Stratocaster magnetiseringsmodel anvendt. 

 

Figur 60: Grundtonens og forvrængningsprodukternes amplituder som funktion af amplituden af strengens 
svingning. Strenghøjde 6mm. Fender Stratocaster magnetiseringsmodel anvendt. 
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Figur 61: Grundtonens og forvrængningsprodukternes amplituder som funktion af amplituden af strengens 

svingning. Strenghøjde 8mm. Fender Stratocaster magnetiseringsmodel anvendt. 

Der ser stadig ud til at være en lineær sammenhæng mellem strengens amplitude og amplituderne for de 
enkelte overtoner, og for fastholdt amplitude af strengens svingning aftager partialtonernes amplituder lige 
som tidligere, men ikke længere med en fast faktor. Så resultatet af at indføre den varierende magnetisering 
ser ud til at være, at nogle af forvrængningsprodukternes amplitude øges, mens andre dæmpes. Denne effekt 
ser ud til at aftage, når afstanden mellem pickup og streng øges. 

Strengens svingning består ikke kun af én partialtone, og når en sum af flere partialtoner forvrænges, så er 
forvrængningsprodukterne ikke kun harmoniske serier af overtoner for hver af partialtonerne i det 
oprindelige signal. Der opstår også sum- og differenstoner, som er svingninger med frekvenser, der er 
summer og differenser mellem heltallige multipla af de oprindelige frekvenser. Figur 62 viser resultatet af at 
forvrænge et signal, der består af to frekvenser f1 og f2. Frekvensen af f2 er 1.5 gange frekvensen af f1, så 
samlet fås en svingning hvis periode er dobbelt så lang som perioden af f1. Amplituden af f2 aftager på 
sammen måde som i figurerne ovenfor, mens amplituden af f1 er holdt konstant på et niveau der er 10 % af 
den amplitude, som f2 starter på. Resultatet er i figuren vist som en serie partialtoner ud fra en frekvens med 
perioden af det oprindelige signal. Som det ses, så opstår der både en første og en femte partialtone ud fra f1 
og f2 (som optræder for anden hhv. tredje partialtone i figuren). Disse to nye partialtoner har frekvenser, der 
er differensen hhv. summen af f1 og f2s, og findes ikke som harmoniske overtoner til hverken f1 eller f2. 
Specielt er differenstonens frekvens lavere end såvel f1s som f2s. 

Det kan ses, at selv når amplituderne af f1 og f2 er meget forskellige, er det sum- og differenstonerne 
tydelige. 
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Figur 62: Forvrængningsprodukter for en svingning med to frekvenser i varierende forhold. 

5.4.6 Pickuppernes placering og bredde 
I dette afsnit bliver betydningen af pickuppernes placering undersøgt. Først ud fra en antagelse om at 
pickuppen kun registrerer bevægelserne af ét punkt på strengen, og derefter diskuteres effekten af, at 
pickupper reagerer på bevægelserne af et udsnit af strengen. 
De fleste guitarer er udstyret med mere end én pickup, da der er forskel på lyden fra en pickup, alt efter hvor 
den er placeret. For at forstå hvorfor, kan vi kigge på figuren nedenfor, som viser de stående bølger for første 
og fjerde partialtone på en streng. Under strengen er der 3 pickupper placeret så det svarer nogenlunde til 
placeringerne på en Fender Stratocaster. 

 
Figur 63: Pickupplaceringens betydning 

Alle tre pickupper ’ser’ de samme svingninger, men der er forskel på den amplitude, svingningerne har over 
de tre pickupper, og det er ikke kun de absolutte amplituder, der ændrer sig, forholdet mellem partialtonernes 
amplituder ændrer sig også med placeringen. Ser vi på pickupperne fra venstre mod højre, så stiger 
amplituden for første partialtone. Fjerde partialtone har nogenlunde samme amplitude ved de to pickupper 
længst til venstre, men ved den sidste er amplituden nul. 
Hvis vi lader L være strengens længde og l pickuppens placering, så vil pickuppen for partialtone n se en 
svingning med en amplitude på A´, hvor partialtonens egentlige amplitude er A: 

 sin
n l

A A
L

π 
′ =  

 
 (2.16) 

hvor en svingning med negativ amplitude skal forstås som samme svingning med positivt fortegn, men i 
modfase. 
Det er værd at bemærke, at L er længden på den svingende del af strengen, og derfor vil variere alt efter 
hvilket bånd strengen presses ned ved. Figur 64 viser de relative amplituder for de ti første partialtoner for 
hver af de tre pickupper, og figur 65 viser det samme, men den midterste pickup med varierende L. �13 
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Figur 64: Partialtonernes amplituder ved forskellige pickupplaceringer 

 
Figur 65: Partialtonernes amplituder ved forskellige pickupplaceringer 

Som det fremgik i afsnit 5.4.3, så er fluxtætheden langs strengen ikke konstant, men er stærkest lige over 
pickuppen og aftager hurtigt, jo længere man bevæger sig væk fra pickuppen. I 5.4.3 var det kun feltet fra 
pickuppen, der blev studeret, mens strengens magnetisering og hvordan denne påvirker det samlede felt, ikke 
blev gennemgået.  
På makroskopisk plan magnetiseres et ferromagnetisk materiale i små enheder kaldet domæner, som hver 
især opfører sig stort set som magnetiske dipoler. Lidt forsimplet kan man tænke på domænerne som en 
masse små stangmagneter inde i materialet. Når materialet ikke er magnetiseret vender magneterne i 
forskellige retninger, og samlet set vil deres magnetfelter ophæve hinanden. Når materialet påtrykkes et felt 
udefra, vil magneterne vende sig efter feltet som små kompasnåle, og når de i større områder af materialet 
alle vender samme vej, vil materialet være magnetiseret. 

Figur 66 viser, hvordan domænerne i strengen vil indrette sig, når de påvirkes af feltet fra pickuppen under 
strengen. Lige hen over pickuppen vil strengen blive magnetiseret i samme retning som pickuppens 
magnet/polstykker, men bevæger man sig lidt væk, vil magnetiseringens retning meget hurtigt skifte til at 
være vinkelret på pickuppens magnetisering. 

 
Figur 66: Magnetisering af strengen 

Det hurtige skift i retningen af magnetiseringen skyldes dels at retningen af pickuppens felt ændrer sig langs 
strengen, og dels domænernes indbyrdes påvirkning af hinanden. Hvis man sammenligner med Stratocaster 
modellen i figur 39, kan man se, hvordan feltlinierne bliver parallelle med strengen, når man langs strengen 
bevæger sig lidt væk fra pickuppen. 
Kigger vi alene på de vandrette magneter i strengen i figur 66, så vil de inducere ingen eller kun en meget 
lille spænding i spolen, når strengen bevæger sig. Dels fordi de er vinkelrette på spolens akse, dels fordi 
afstanden til dem hurtigt bliver stor i for til afstanden mellem spolen og de magneter, som er lige over 
spolen, og sluttelig fordi magnetiseringen af strengen er svagere, jo længere væk fra pickuppen man 
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kommer. Så alt i alt kan man konkludere, at spolen ikke kun påvirkes af ét punkt på strengen som vist i figur 
63, men at det stykke af strengen, som påvirker pickuppen er ret skarpt afgrænset. Hvor bredt det stykke – 
også kaldet pickuppens ’aperture’ eller vindue – er, kommer an på feltet fra pickuppen og svarer godt til 
kurverne i figur 41. Figur 67 svarer til figur 63, men med pickuppernes vinduer vist. 

 
Figur 67: Pickuppernes aperture 

Følsomheden kan variere hen over vinduet, og vil formentlig være størst i midten af vinduet. Vi kan beskrive 
vinduet med funktionen v(x), hvor x=0 er midten af pickuppen. Vinduesfunktionen har positive værdier 
indenfor pickuppens vindue og er nul udenfor. Derudover kræves at integralet af vinduesfunktionen er lig 
med 1. For at korrigere (2.16), så den tager højde for pickuppens aperture kan vi lave den om til integralet 
over produktet af v og partialtonen: 

 
( )

sin v( )
n l x

A A x dx
L

π + 
′ =  

 
∫  (2.17) 

Da vi før konstaterede, at vinduet formentlig er skarpt afgrænset, har jeg valgt udelukkende at kigge på det 
rektangulære vindue, som hvis vi lader vinduet have positive værdier på intervallet [a;b] er givet ved: 

 

1
v( )

0

a x b
x b a

x a x b


≤ ≤

= −
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 (2.18) 

Og vi har så: 
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− −      
∫  (2.19) 

Effekten af vinduet kan ses i figur 68, hvor der for fire forskellige L (0., 3., 5., og 12. bånd) og l svarende til 
midterpickuppen er vist de relative amplituder for de 10 første partialtoner. For hver kombination er der vist 
de relative amplituder for fire forskellige vinduesbredder: 0mm, 10mm, 20mm og 40mm. 
Ser man på effekten af vinduet som et filter for signalet fra pickuppen, så er det et filter, som tager et 
gennemsnit af signalet over et interval af svingningen, og så er det ikke overraskende, at jo kortere 
bølgelængder og jo bredere interval, des mere vil filteret dæmpe. 
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Figur 68: Effekten af pickuppens aperture 

5.4.7 Implementation af pickupmodel 
På baggrund af mine undersøgelser af pickuppen, har jeg valgt at implementere en model for pickuppen, 
hvor fluxen beskrives med (2.14), og magnetiseringen kan vælges til at være enten stål- eller 
nikkelstrengsmodellen fra afsnit 5.4.4. 

For at modellere effekterne af placering og bredde anvendes (2.19) til at modificere amplituden af de enkelte 
partialtoner fra strengmodellen inden de samlet præsenteres for ikke-lineariteten i pickuppen. Efterfølgende 
beregnes spændingen ved at danne differensen sample for sample, hvilket giver en fornuftig approksimation 
af (2.1) når sampleraten er høj nok. 
For ved eksperimenter at kunne undersøge ikke-linearitetens betydning for guitarens klang, har jeg i 
implementationen gjort det muligt at erstatte (2.14) med en række andre funktioner, heriblandt (2.12) og 
(2.8), og i nikkelstrengsmodellen kan koefficienterne vælges frit. 

I alt tager modellen således parametrene: 

• Strengens afstand til toppen af magneten/polstykket. 

• Hvilken model af ikke-lineariteten, der skal anvendes 

• De fire koefficienterne til (2.5) 

• Strengens afstand til toppen af spolen 

• Spolens højde 

• Strengens højde 

• Placeringen af pickuppen  

• Pickuppens aperture 

Til én pickup kan alle parametrene angives for hver af de seks strenge, da en pickup kan monteres på skrå og 
med højdeforskelle mellem dens ender, ligesom strengtykkelserne varierer og polstykkernes højder kan være 
forskellige og justerbare. 
Lige som det i strengmodellen var en mulig forbedring at udvide modellen til at håndtere to vinkelrette 
transversale svingninger, så ville det være muligt at forbedre pickupmodellen til at omfatte følsomhed for 
begge disse to plan af svingninger. 
En anden mulig forbedring ville være at håndtere hysteresen i magnetiseringen mere nuanceret end valget 
mellem konstant magnetisering eller ingen hysterese. 
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Beregningen af effekten af pickuppens aperture kan også forbedres. Dels ved at benytte andre vinduer end 
det rektangulære, og dels ved at beregne den samlede flux igennem spolen som vægtede bidrag fra et antal 
punkter på strengen indenfor pickuppens aperture, hvor magnetisering og flux så beregnes separat for hvert 
punkt, i stedet for løsningen i den nuværende model, hvor der beregnes ud fra en række gennemsnitlige 
udsving over hele vinduet. 

5.4.8 Verifikation 
Ikke-lineariteten i pickuppen er vigtig for guitarens klang, da den ændrer på forholdet mellem de enkelte 
partialtoner, og kan skabe frekvenser, som ikke findes i strengens svingning. Med det udstyr, jeg har til 
rådighed, har jeg kun kunnet foretage et simpelt eksperiment: Jeg placerede en pickup præcis under midten 
af en streng, og så på indholdet af 2. partialtone og forholdet mellem 1. og 2. partialtone i signalet fra 
pickuppen. Hvis en pickup ellers er symmetrisk i sin følsomhed, skulle amplituden af 2. partialtone være nul 
midt på strengen, dersom signalet fra pickuppen var en lineær afbildning af strengens svingning. Som ventet 
sås 2. partialtone i signalet, og forholdet mellem 1. og 2. partialtone ændrede sig, så 2. partialtones amplitude 
steg i forhold til 1. partialtones, når pickuppen blev flyttet tættere på strengen. 2. partialtone klingede 
hurtigere ud end 1., og jo længere pickuppen var fra strengen, des større blev forskellen. 
Alle disse observationer stemmer overens med analysen i afsnit 5.4.5, men er ikke nok til at garantere, at 
analysen er korrekt. 

Havde jeg haft mulighed for at måle strengens bevægelse præcist – f.eks. med en optisk afstandsmåling – 
mens den svingede, samtidig med en optagelse af signalet fra en pickup, kunne jeg have beskrevet ikke-
lineariteten ud fra dette. 
Betydningen af pickuppens aperture er ikke lige til at verificere eksperimentelt, da det ikke umiddelbart er 
muligt at ændre en pickups aperture uden at ændre andre af dens egenskaber samtidig. Effekten af 
placeringen lader sig derimod let undersøge, og jeg har prøvet med otte forskellige placeringer af samme 
pickup og undersøgt forholdet mellem de tre første partialtoner. Der er meget god overensstemmelse mellem 
resultatet af dette eksperiment og modellen i (2.16).  
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5.5 Elektronikken 
Ud over pickupperne består elektronikken i en guitar som regel af ganske få komponenter. Dette afsnit 
handler om: Hvad er formålet med kredsløbene, hvordan kan de beskrives matematisk, hvordan kan de 
implementeres i Anycaster og til sidst: Hvordan det kan verificeres, at model og virkelighed stemmer godt 
overens. 

5.5.1 Kredsløbene 
De kredsløb, der er i almindelige guitarer, har typisk tre forskellige formål: Valg af pickup (eller 
pickupkombination), tonekontrol og volumenkontrol.  

Valget af pickup går ud på at vælge hvilken eller hvilke af guitarens pickupper, der skal anvendes. Hvis der 
skal bruges mere end én pickup, så kan de forbindes i serie- eller parallelkobling og enten i fase eller 
modfase med hinanden. I nogle tilfælde er det også muligt at vælge kun at bruge én af en humbucker-pickups 
to spoler (coil-splitting), eller at benytte et udtag midt i spolen, så kun en del af vindingerne kobles ind i 
kredsløbet (coil-tapping). 

I praksis er de fleste guitarer ikke udstyret med andre muligheder end at vælge pickupperne hver for sig eller 
en parallelkobling af to pickupper. Måske er det for at holde guitarerne så simple som muligt eller måske 
fordi der i praksis ikke er den helt store forskel på hvordan mange af de mulige kombinationer lyder. 
Tone- og volumenkontroller er ligeledes ofte meget simple: Én knap hvor det er muligt at dæmpe diskant og 
den øvre mellemtone og én til at skrue op eller ned for hele signalet. 

Herunder er vist diagrammerne for Gibson guitarer, Fender Stratocaster og Fender Telecaster:  

 

Figur 69: Forskellige guitarers elektronik. Gibson (til venstre), Fender Stratocaster (midt for) og Fender 
Telecaster (til højre) 

Gibson-diagrammet viser elektronikken, som den ser ud som standard i alle de Gibson modeller, der er 
udstyret med to humbucker pickupper – og dermed de fleste Les Paul, SG, Explorer og Flying V modeller. 
Det består af to ens kredsløb omkring hver sin pickup, og kigger vi på kredsløbet omkring den øverste 
pickup, så består den af selve pickuppens spole (L1), en tonekontrol (potentiometeret Rt1 og capacitoren Ct1) 
og en volumenkontrol (potentiometret Rv1). Vippekontakten (S1) gør det muligt hurtigt at vælge mellem de to 
kredsløb eller begge sammen. Når S1 står i sin neutrale stilling og begge kredsløb derved er koblet sammen, 
så fungerer de to volumekontroller ikke bare som volumenkontroller, men styrer også ’blandingsforholdet’ 
mellem signalerne fra de to pickupper. 
Stratocasteren har tre pickupper og en dobbelt tre-stillings omskifter, hvor den ene del af omskifteren vælger 
én af de tre pickupper, og den anden vælger forskellige potentiometre ind i tonekontrolkredsløbet. Hver 
pickup har således sin egen indstilling i tonekontrollen – bortset fra pickuppen tættest på stolen, som slet 
ikke har en tonekontrol. De guitarister der spillede på de første Stratocastere fandt hurtigt ud af, at de ved 
forsigtigt at sætte armen på omskifteren i en stilling mellem valg mellem to af pickupperne kunne få begge 
pickupper koblet i parallel, og Fender begyndte hurtigt at lave guitarerne, så omskifterne havde fem stillinger 
(L1, L1+L2, L2, L2+L3 og L3), men reelt stadig var en tre-pols omskifter. Volumenkontrollen er fælles for alle 
indstillingerne, så det er ikke muligt at indstille blandingsforhold. 
Telecasterens elektronik minder meget om Stratocasterens. Den har kun 2 pickupper og én tonekontrol der er 
fælles, men til gengæld havde Fender fra start af givet mulighed for at man kunne vælge begge pickupper på 
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én gang. Den eneste reelle forskel fra Stratocasteren er capacitoren Cv, som tillader en smule af diskant delen 
af signalet at ’smutte udenom’ volumenkontrollen når der skrues ned for volumen. Dette opfattes som en 
mere lineær dæmpning af signalet. 

Sammenligner man volumenkontrollerne i Gibson-og Fenderdiagrammerne, kan man se, at de hos Fender er 
lavet som en spændingsdeler mellem potentiometerets to dele, hvor Gibsons er ’omvendt’. Det er nødvendigt 
for Gibson, da det skaber en vis isolation mellem de to kredsløb, når der er skruet blot lidt ned for det ene, så 
den enkelte tone- og volumenkontrol kun påvirker den pickup, de hører til. 

5.5.2 Ikke-ideelle og udeladte komponenter 
Før vi begynder at analysere kredsløbene nøjere, er der en komplikation, vi må tage højde for: Ikke alle 
komponenter i kredsløbene er ideelle eller fremgår direkte af diagrammerne. En ideel komponent har kun de 
egenskaber, som man placerer den i kredsløbet for: En ideel modstand er en rent ohmsk resistor uden 
induktans eller capacitans, en ideel spole har kun netop induktans osv. Men ingen komponenter er ideelle. 
Tilledningerne til en modstand udgør f.eks. en (ganske vist meget meget lille) induktans. Oftest kan man 
ignorere disse problemer, da komponenterne er tæt på ideelle, men der er to steder, hvor vi ikke kan ignorere 
problemet uden at det vil påvirke analysen væsentligt: Pickup-spolerne er langt fra ideelle induktanser, og 
forstærkeren (og det kabel man forbinder den med) er også en del af kredsløbet, og har dermed også 
betydning for dets opførsel.  

Spolerne i pickupperne består af en meget tynd og meget lang kobbertråd, som er vundet mange gange om 
pickuppen. Hvert eneste lille stykke af lederen har ud over induktans (og gensidig induktans overfor alle 
andre lederstykker) også en resistans og en capacitans i forhold til resten af lederen. Skulle man således 
forklare spolens opførsel med stor præcision, ville man være nødt til at opfatte den som et netværk af ideelle 
induktorer, resistorer og capacitanser. En ganske god tilnærmelse i analysen af kredsløbet er dog at 
substituere kredsløbet i figur 70 i stedet for de enkelte pickupper. Dette kredsløb består af tre (nu ideelle) 
komponenter: En spole, der repræsenterer induktansen, i serie med pickuppens resistans og så i parallel med 
spolens capacitans. Denne model fungerer som regel fint når der arbejdes med frekvenser i det hørbare 
område. 

 
Figur 70: Pickup tilnærmet med kredsløb af ideelle komponenter 

En ideel forstærker belaster ikke det kredsløb, den får sit signal fra, og kan beskrives som en uendeligt stor 
resistans. I diagrammerne ovenfor er der symbolet for et jack-stik, der hvor kabel og forstærker tilsluttes 
guitaren, men når vi skal analysere kredsløbet må vi erstatte stikket med en repræsentation af den (ikke-
ideelle) belastning, som kabel og forstærker udgør. Kablet består grundlæggende af to parallelle ledere, og 
fungerer derfor som en capacitor i parallel med forstærkeren, hvor størrelsen af capacitansen afhænger af 
kablets længde og type. Forstærkeren belaster signalet, og kan repræsenteres som en resistor. Så vi kan 
erstatte jack-stikkene i diagrammerne med komponenterne i figur 71.  

 
Figur 71: Belastningen i form af kabel og forstærker 

Spændingen over de to komponenter vil så være at betragte som udgangssignalet fra guitaren. Og det bringer 
så et spørgsmål: Hvor stammer signalet fra? Som diagrammerne er vist ovenfor, er der ikke vist nogen kilde 
til signalet. Vi ved godt, at signalet induceres i pickupspolen, når fluxen gennem spolen ændrer sig, men det 
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er ikke tydeligt at se i diagrammet, så for at gøre det klart tilføjes der en vekselspændingsgenerator i serie 
med pickup-spolen. 
Tager vi nu diagrammet for en Stratocaster og forsimpler det, så der kun er én pickup, erstatter 
potentiometrene med faste modstande og udfører de ændringer, som er beskrevet i dette afsnit, så fås 
diagrammet i figur 72. 

 
Figur 72: Forsimplet Stratocaster diagram 

For yderligere at forsimple diagrammet kan vi sætte volumenpotentiometeret til højeste volumen så Rv1 
forsvinder. Så er de to capacitorer Cl og Co parallelkoblede og kan erstattes af én (Clo), og tilsvarende kan Rv2 
og Ro erstattes af én (Rvo). Så får vi diagrammet nedenfor, som vil være udgangspunktet når vi i næste afsnit 
studerer hvordan kredsløbet påvirker signalet og dermed guitarens lyd. 

 
Figur 73: Yderligere forsimpling af Stratocaster kredsløbet 

5.5.3 Analyse af kredsløbene 
Vi kan udtrykke spørgsmålet om hvordan kredsløbet påvirker guitarens lyd ved at udtrykke signalet fra 
guitaren (Vo) som en funktion af signalet induceret i pickuppen (Vg) og af komponenternes værdier. Så kan 
vi få både et generelt billede af, hvad mulighederne er med det givne kredsløb og specifikke oplysninger om 
hvordan kredsløbet opfører sig med givne komponentværdier og indstillinger af tone- og volumenkontroller. 
Det er muligt [Sherrick, p. 33] at beskrive strøm og spænding i et kredsløb ved hjælp af ligninger, der 
beskriver de enkelte komponenters opførsel mht. spændingen over dem hhv. strømmen gennem dem. Så 
længe at strøm og spænding holdes indenfor de værdier, komponenterne er beregnet til at arbejde med, og 
således ikke forårsager gennemslag i capacitorerne eller mætning af spolerne, så er ligningerne simple: 
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• Capacitanser 
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Ud fra disse ligninger og Kirchhoffs love for kredsløb [Sherrick, p. 32] kan man opskrive maskeligninger for 
hvert delkredsløb og få et system af ligninger, der til sammen beskriver hele kredsløbet. Der er dog det 
problem, at det på grund af de indgående ligninger bliver integral-differential ligninger. De kan så 
differentieres, så de bliver til almindelige differentialligninger, men problemet er stadig at finde en løsning til 
systemet. Vi kan heldigvis forsimple problemet, hvis vi forudsætter, at vi kun betragter spændinger hhv. 
strømme på formen: tieVV ω

0= hhv. tieII ω
0= - altså sinusformede (komplekse) vekselspændinger og -

strømme. I dette tilfælde reduceres differentialligningssystemerne til algebraiske ligninger, og ved at indføre 
begrebet impedans som det frekvensafhængige forhold mellem (kompleks) spænding og strøm i et kredsløb, 
kan vi regne på kredsløbet med regneregler der er helt ækvivalente til Ohms lov, hvor vi blot erstatter 
resistans med impedans [Elbek93, p. 210]. 
Indfører man s=iω fås følgende udtryk for komponenternes impedans Z: 

• Resistorer: Z=R 

• Induktorer: Z=Ls 

• Capacitanser: 
Cs

Z
1

=  

Tager vi kredsløbet i figur 72 og indfører strømmene I1 til I3 i de tre masker fra venstre mod højre fås 
følgende maskeligninger, når vi regner i impedanser: 
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Ved at isolere udtryk for strømmene, indsætte dem i hinanden og omskrive når man så frem til følgende 
udtryk: 

 
3 2( ) ( )

o t vo t vo

g lo t vo t t t lo t vo l t t vo lo vo t vo l lo vo l t lo t t vo t vo l

V C R Rs R

V C C R RLs C RL C C R RR C R L C R L s L C R R C R R C R R C R R s R R

+
=

+ + + + + + + + + + +
(3.1) 

Vi kan betragte Vg som signalet ind i et filter og Vo som signalet ud. Så er brøken filterets 
overførselsfunktion (eng.: transfer function), og vi kan plotte overførselsfunktionen som funktion af s hvis vi 
indsætter komponenternes værdier. I graferne nedenfor er der anvendt typiske værdier for en Fender 
Stratocaster, hvor tonekontrollen er sat til 0 (altså Rt = 0). 



Anycaster – analyse og syntese af den elektriske guitars lyd  Guitarmodellen  

 

- 73 - 

 
Det kan måske overraske, at et kredsløb med kun passive komponenter kan øge signalets amplitude, men 
samspillet mellem induktion og capacitans i kredsløbet gør det muligt. Filtre af formen herunder er kendt 
som ’anden ordens resonant lavpas’: 

 
Figur 74: Resonant anden ordens LC lavpas 

Og det er præcis denne struktur, der er i guitar-elektronikken. Ved frekvenser under resonansfrekvensen 
kommer signalet stort set uændret igennem filteret, men omkring resonansfrekvensen (som i grafen ovenfor 
er ved ca. 4*103 rad/s) vil samspillet mellem faseforskydningen i spole og capacitor forårsage en 
forstærkning af signalets amplitude. Ved frekvenser over resonansfrekvensen vil signalet blive dæmpet med 
12 dB/oktav. Højde og bredde af toppen omkring resonansfrekvensen er styret af dæmpningen i filteret, og er 
i guitarelektronikken primært styret af spolens indre modstand (Rl) og af tonekontrol potentiometeret (Rt). 
Kigger vi på grafen for faseændringen af signalet kan vi se at inden resonansfrekvensen er fasen stort set 
uændret, mens der ved resonans er 90 graders fasedrej, og over resonansfrekvensen er signalet i modfase 
efter filteret (180 graders fasedrej). 

Elektronikken i guitarerne er mere kompleks end det LC filter, der er vist i figur 74, hvor resonansfrekvensen 
kan beregnes med formlen [Elbek93, p.217]: 

 
1

res
LC

ω =  (3.2) 

I filteret fra figur 73 er der to capacitorer, som hver især kan være med til at styre resonansfrekvensen og 
opførslen omkring den. Ct har normalt en capacitans på 20-500 gange capacitansen af Clo, og vil derfor give 
en resonansfrekvens der er lav og en meget stor dæmpning af frekvenser, hvor Clo får indflydelse. Men med 
tonekontrolpotentiometret (Rt) kan opførslen ændres. I de to grafer nedenfor er Rt sat til hhv. 250kΩ og 
20kΩ. I det første tilfælde er Ct reelt koblet ud af kredsløbet, og resonansfrekvensen styres udelukkende af 
spolen og Clo, og der ses tydeligt en top omkring 2*104 rad/s. I det andet tilfælde er resonansen styret af Ct så 
dæmpet, at der ikke ses nogen top omkring den.  
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Figur 75: Filterets opførsel for Rt = 250kΩ 

 
Figur 76: Filterets opførsel for Rt = 20kΩ 

5.5.3.1 Komponentværdier 
Med formlerne fra det foregående afsnit kan vi finde størrelses- og faserespons (eng. ’magnitude and phase 
response’) af kredsløbet, dvs. finde forholdet mellem størrelse og fase af Vg og Vo, som funktion af 
frekvensen, hvis vi ellers kender værdierne af komponenterne i kredsløbene. Dette afsnit indeholder 
oplysninger om komponenterne samlet fra en lang række kilder – værdier jeg selv har målt, oplysninger fra 
producenternes salgsmateriale, guitarbøger og –tidsskrifter og websider lavet af vintage-guitar entusiaster. 
Specielt for ældre pickupper gælder der, at der kan være meget stor variation mellem de enkelte eksemplarer 
af samme model, men også for capacitorer kan være så store tolerancer som ±20%. For pickuppernes 
vedkommende skyldes de store variationer primært, at spolerne blev vundet med meget simpelt udstyr, så 
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antallet af vindinger og det mønster de blev lagt i (hvor sidstnævnte har stor indflydelse på pickuppens 
capacitans) blev forskelligt fra pickup til pickup. 

 

Pickupper 

Fabrikat/type/årgang Induktans (H) Resistans (kΩ) Capacitans (pF) 

Stratocaster ’54 2,0 5,5 100 

Stratocaster ’72 2,2 5,8 110 

Stratocaster ’04 2,6 6,1 90 

Telecaster halspickup 2,5 8,0 250 

Telecaster bropickup 2,9 7,2 160 

Gibson 490 humbucker 3,8 7,5 130 

Gibson P90 6,6 8,1 95 

Lace Gold 2,4 5,8 170 

Lace Silver 3,4 7,1 220 

Lace Red  8,1 15,1 340 

Lace HotGold 2,2 6,0 160 

Lace HolyGrail 3,0 10,0 135 

PBL hals 4,8 8,5 100 

PBL bro 5,2 10,5 110 

Seymour Duncan 59 5,0 6,5 120 

Seymour Duncan SSL-1 2,7 6,5 80 
Tabel 2: Forskellige pickuppers elektriske egenskaber 

Komponenter 

Guitar Beskrivelse Betegnelse i diagram Værdi 

Volumenpotentiometer Rv  250 kΩ Stratocaster 
Telecaster Tonepotentiometer Rt, Rt1, Rt2 250 kΩ 

Tidlig Stratocaster Tonecapacitor Ct 100 nF 

Nutidig Stratocaster 

Telecaster 

Tonecapacitor Ct 22 nf 

CBS Telecaster Volumenpotentiometer Rv 1 MΩ 

Telecaster ’Treble bleed’ capacitor Cv 100 pF 

Volumenpotentiometer Rv1, Rv2 500 kΩ 

Tonepotentiometer Rt1, Rt2 500 kΩ 

Gibson 

Tonecapacitor Ct1, Ct2 47 nF 
Tabel 3: Komponentværdier for forskellige guitarer 

Belastninger 

Beskrivelse Betegnelse i diagram Værdi 

Kabel af høj kvalitet Co 20 pF/meter 

Kabel af lav kvalitet Co 100 pF/meter 

Linieindgang Ro 10 kΩ 

DI-box/effektenhed Ro 100 kΩ 

Guitarforstærker af god kvalitet Ro 1 MΩ 
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Tabel 4: Elektriske egenskaber ved forskellige typer belastninger 

5.5.3.2 Udvidede kredsløb 
I eksemplet i afsnit 5.5.3, hvor overførselsfunktionen for kredsløbet i figur 73 blev udledt, var det ud fra et 
forsimplet kredsløb, som var valgt for at gøre eksemplet overskueligt, men som ikke giver det fulde billede 
af, hvad der sker i guitarer. Til brug i Anycaster har jeg udledt overførselsfunktionerne for fire filtre – tre 
filtre svarende til diagrammerne i figur 69 samt et Telecaster-lignende, hvor pickupperne er forbundet i serie 
med hinanden, hvilket er en populær modifikation af Telecastere (vist i figur 77). Der er i alle fire taget højde 
for belastningen og ikke-idelle pickup-spoler. De tre førstnævnte er alle udledt i to udgaver: En med én 
pickup alene, og en med to pickupper koblet ind. Man kan mene, at jeg burde have lavet endnu en version af 
Stratocaster-filteret for tilfældet hvor stol-pickuppen er valgt alene, og der derfor ikke er nogen tonekontrol 
koblet ind, men det kan opnås med det normale Stratocaster kredsløb, hvis man blot sætter Rt1/Rt2 til meget 
høje værdier. 

 
Figur 77: Telecaster med serieforbundne pickupper 

Betragter vi formlerne der beskriver komponenternes egenskaber kan vi se, at de alle er lineære. Dette har to 
konsekvenser: 

1. Vi har indtil videre arbejdet ud fra at der kun var ét sinusformet signal gennem filteret. Lineariteten 
tillader at alle periodiske signaler kan behandles som summen af signalets fourier-komponenter 
filtreret uafhængigt af hinanden 

2. I kredsløb med mere end én pickup kan det samlede signal beregnes som summen af signalerne fra 
de enkelte pickupper filtreret hver for sig. I dette tilfælde bruges så flere filtre, hvor der kun er én 
signalgenerator i hver, svarende til at man i diagrammerne blot fjerner de signalgeneratorer, man 
ikke er ved at regne på. 

Kompleksiteten af koefficienterne for de enkelte potenser af s stiger voldsomt når flere detaljer tages med i 
filtrene. Af hensyn til læsbarheden af teksten vil jeg derfor ikke gengive de fundne overførselsfunktioner her. 
I stedet er de at finde i Matlab-notation i bilag b. 

Når to pickupper er koblet sammen, kommer der en dæmpning af nogle partialtoner, hvor dæmpningen ikke 
skyldes filterelektronikken. Den opstår som en konsekvens af, at pickupperne er placeret forskelligt, og 
derfor vil de to pickupper ’se’ nogle partialtoner i ens fase i de to pickupper, mens andre vil være i modfase. 
Denne effekt afhænger desuden af hvilket bånd en streng er holdt nede ved, da det ændrer den relative 
placering af pickupperne i forhold til den svingende del af strengen. 

En anden måde at ændre på hvilke partialtoner, der vil være i fase, og hvilke, der vil være i modfase, er at 
udvide filterkredsløbet i guitaren med en omskifter, der kan vende fasen af en af pickupperne, simpelthen 
ved at bytte om på de to ledninger til pickuppen. 

5.5.4 Sammenligninger 
For at studere og illustrere effekterne af forskellige komponentværdier og valg af pickupper har jeg beregnet 
frekvensresponsen for en række kombinationer af de pickupper og kredsløb, der er beskrevet i de foregående 
afsnit. De følgende afsnit vil beskæftige sig med: 

• Forskellige pickupper 

• Forskellige indstillinger af tonekontrollen 
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• Forskellige indstillinger af volumenkontrollen 

• Forskellige belastninger 

5.5.4.1 Forskellige pickupper 
Forskellen mellem forskellige pickupper er markant. Nedenfor er vist den beregnede frekvensrespons for 5 
forskellige pickupper. Fælles for alle beregningerne er, at hver af pickupperne er sat ind som den eneste 
pickup i et Stratocaster-lignende kredsløb, hvor de værdier, som ikke bestemmes af pickuppen er valgt 
således: 

Komponentnavn Værdi 

Rt 250kΩ 

Ct 22nF 

Rv1 0Ω 

Rv2 250kΩ 

Co 100pF 

Ro 1MΩ 

Dette svarer til standardværdier for en Stratocaster med volumen- og tonekontrol sat til ’10’ samt et 
højkvalitets 5 meter kabel til en ’rigtig’ guitarforstærker. 

 
Figur 78: Sammenligning af pickupper 

De 5 pickupper viser tydelige forskelle i deres resonansfrekvenser og forløbet omkring resonansen. Størst er 
forskellen mellem Stratocaster ’54 og Lace Red pickupperne, og i de følgende afsnit, er det de to, der vil 
blive brugt. 

5.5.4.2 Forskellige indstillinger af tonekontrollen 
For både Stratocaster ’54 og Lace Red er der lavet 4 plot med forskellige værdier af Rt, vist i figur 79. Resten 
af komponentværdierne er som i afsnit som ovenfor. 
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Figur 79: Frekvensrespons ved forskellige indstillinger af tonekontrollen 

Som det ses giver tonekontrollen adgang til ret forskellige frekvensresponser. I yderstillingerne er der en top 
omkring resonansfrekvensen. Højere frekvenser dæmpes med 12dB/oktav, mens de mellemliggende værdier 
af Rt giver en langsommere dæmpning, og resonansen er så flad, at der ikke ses nogen top. �14 

5.5.4.3 Forskellige indstillinger af volumenkontrollen  
Her er frekvensresponsen plottet for forskellige værdier af Rv2 (og dermed Rv1). Det nederste plot er lavet ud 
fra et kredsløb, som er blevet udvidet med Telecasterens ’treble-bleed’ capacitor (Cv = 100pF). 

 
Figur 80: Effekt af volumenkontrol og 'treble-bleed' 

Volumenkontrollen virker som man måtte forvente. Med ’treble-bleed’ kan man se, at resonansen bliver 
tydeligere, des mere, der bliver skruet ned for volumen, og jo lavere volumen, des mindre er den relative 
dæmpning af frekvenser over resonansfrekvensen. 

5.5.4.4  Sammenligning af forskellige belastninger 
I figur 81 er vist frekvensrespons ved forskellige belastninger. Det er tydeligt, at jo mindre ideel belastningen 
bliver, des mere skæres der i de højere frekvenser. Det er værd at bemærke, at de fleste effektpedaler til 
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guitarer ikke har en højere indgangsimpedans end ca. 100kΩ, hvilket i sig selv er nok til at der tabes en del i 
forhold til en højimpedant indgang. Og helt galt bliver der, hvis en guitar forbindes direkte til en 
linieindgang, som normalt er en 10kΩ belastning. Dårlige eller lange kabler kan som det fremgår også koste 
noget i toppen.  

 
Figur 81: Frekvensrespons ved forskellige belastninger 

5.5.5 Implementation af filtre 
Én ting er at kende det analoge kredsløbs opførsel, en anden er at implementere filteret i digital form. Den 
valgte repræsentation af filteret i s-domænet har den meget store fordel, at man med den bilineære 
transformation [Sherrick, p. 252]: 
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 (3.3) 

bringer udtrykket over i z-domænet.  

Substituerer man ovenstående udtryk for s i de fundne ligninger og bringer dem på en form af to polynomier 
i z delt med hinanden, kan man, efter at have normaliseret dem så koefficienten for den højeste grad af z i 
nævneren er 1,umiddelbart aflæse koefficienterne til et IIR filter af ’direct form 1’ typen, som meget simpelt 
kan implementeres. 

Konstanten k er som udgangspunkt 2 gange den samplerate filteret skal anvendes ved, men det er muligt at 
’prewarpe’ frekvenserne, og derved sikre, at der er en frekvens, hvor der er præcis overensstemmelse mellem 
det analoge filter og det digitale. Det ville være oplagt at bruge resonansfrekvensen, men da det ikke er 
trivielt at udlede den for de mere detaljerede filtre, har jeg ikke benyttet denne mulighed.  

Indfører man: 
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i s-domæne overførselsfunktionen fra (3.1) og indsætter udtrykket for s fra (3.3), får man følgende: 
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Dette kan så omformes til: 
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Og efter lidt omskrivning: 
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Og vi ender så med koefficienterne: 
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til dette IIR filter: 

 
Figur 82: IIR filter 

Ligesom for s-domæne repræsentationerne af filtrene i det foregående afsnit er z-domæne repræsentationen 
af de udvidede filtre lagt i bilag b. 

Alle to-pickup udgaver af filtrene er desuden blevet udstyret med muligheden for at fasevende den ene 
pickup, hvilket i alt sin enkelhed består i at skifte fortegnet for signalet fra pickuppen. 
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5.5.5.1 Verifikation 
For at sikre, at den valgte model af pickup og komponenterne omkring den, er i god overensstemmelse med 
virkeligheden, har jeg lavet en forsøgsopstilling med det formål at sammenligne responsen beregnet ud fra 
modellen af pickupkredsløbet med den målte respons fra det virkelige kredsløb. Opstillingen er vist 
skematisk nedenfor i figur 83 (Figuren er af hensyn til overskueligheden tegnet med færre valgmuligheder 
end den virkelige ’fuglerede’). 

 
Figur 83: Måleopstilling for pickupper 

 
Figur 84: Fuglereder i bedste Stom-P stil - variabel belastning og sendespole 

I opstillingen bliver signalet fra en D/A converter sendt via forstærker ind i en sende-spole bestående af 150 
vindinger kobbertråd, hvor formen, som spolen er vundet om, er nogenlunde samme størrelse som en pickup. 
Mellem forstærker og spole var der en 1MΩ modstand som gør at sendespolens impedans (som er 
frekvensafhængig) ikke påvirker forstærkeren, som derved fungerer som en nær-ideel strømkilde. Sende-
spolen bliver monteret over de pickupper, der undersøges, så feltet dannet af spolen inducerer et signal i 
pickupperne. Ved hjælp af to omskiftere kan hvad der svarer til en tonekontrol konfigureres ved at vælge en 
capacitor og en modstand. En A/D converter bringer så det resulterende signal ind i det digitale domæne, så 
det kan analyseres. 

Den test, der blev udført, foregik ved at sende et 30 sekunder langt sweep af frekvenserne fra 20Hz til 15kHz 
gennem opstillingen. Amplituden i sweepet var aftagende, således at produktet af frekvens og amplitude var 
konstant. På denne måde blev der taget højde for at pickupper ikke reagerer på feltets styrke, men på 
ændringen i feltet. 

Nedenfor er der vist to sæt grafer med sammenligning af beregnet og målt respons for singlecoilen Lace 
Gold og humbuckeren PBL (bro). De valgte grafer for de to pickupper er for komponentværdier, der svarer 
til det, der typisk anvendes med den type pickup. For singlecoil pickuppen vil det sige en 22nF kondensator 
og et 250kΩ potentiometer, for humbuckeren 47nF og 500kΩ. 
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Figur 85: Målt og beregnet respons for Lace Gold pickup 

 
Figur 86: Målt og beregnet respons for PBL pickup 

Ud fra graferne mener jeg, at den valgte model er god, om end der er afvigelser. Specielt ses der afvigelser i 
de tests, jeg har kørt uden nogen belastning, hvor resonans-toppen er fladere og bredere end den beregnede 
top. Så min model af pickuppen har ikke tilstrækkelig dæmpning, og en mere korrekt model ville nok have 
en resistans i serie med pickupspolens capacitans. Da jeg for de fleste pickupper ikke kender denne resistans, 
har jeg dog valgt ikke at modellere den. Det har ikke den store betydning i praksis, da der i de filtre, jeg har 
modelleret, altid er en belastning. En anden fejlkilde, der kunne give noget af den samme effekt, ville være 
hvis A/D converteren ikke har så høj en indgangsimpedans som lovet. 

En anden afvigelse, der er tydelig i alle graferne, er at de målt værdier taber styrke under ca. 40 Hz. Dette 
skyldes formentlig filtre i converterne eller at forstærkeren ikke kan håndtere de lave frekvenser. For Lace 
Gold pickuppen ser det ud til, at resonansen ligger ved lidt højere frekvens i graferne for de målte værdier i 
forhold til de beregnede. Dette skyldes formentlig en afvigelse mellem de værdier, producenten har oplyst og 
de reelle værdier. PBL pickuppen rammer i den sammenhæng meget præcist. 
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5.6 Samlet model 
Der fire modeller beskriver hver sin del af guitaren, men der er træk af guitarens lyd, der først kan forklares, 
når de fire modeller holdes sammen. Jeg vil her prøve at trække de vigtigste resultater ud fra de enkelte 
modeller for at danne et samlet billede. 

Lyden fra guitaren har sin oprindelse i strengens svingning. Ved anslaget sættes strengen i svingninger, hvor 
anslagets placering på strengen samt dets hårdhed har betydning for den initielle fordeling af partialtonernes 
amplituder. De enkelte partialtoner vil have eksponentielt aftagende amplituder, hvor flere forskellige 
mekanismer i strengen og i guitarens krop og hals har betydning for, hvor hurtigt de enkelte partialtoner 
dæmpes. Dog ser det ud til, at det er tabet til guitarens krop og hals gennem strengens endepunkter, der er 
den dominerende faktor. På grund af stivhed i strengen, vil partialtonerne ikke være rent harmoniske, og på 
grund af den øgede tension ved store amplituder, vil frekvensen af strengens svingning falde efter anslaget. 
Størrelsen af de to sidstnævnte fænomener afhænger i høj grad af strengens diameter og længden af den 
svingende del af strengen, så deres indflydelse på guitarens lyd vil variere meget, afhængigt af hvilken tone 
der spilles. 

I pickupperne omdannes strengenes svingninger til et elektrisk signal. Der er en ikke-lineær sammenhæng 
mellem strengens bevægelser og den resulterende spænding, og denne forvrængning introducerer såvel 
harmoniske overtoner af de frekvenser, der er til stede i strengens svingning, og en række sum- og 
differenstoner. Forvrængningsprodukterne kan have ganske betragtelige amplituder, og i samspillet mellem 
forvrængningen og den inharmonicitet, der skyldes strengenes stivhed, sker der noget spændende, som ikke 
er tydeligt ud fra delmodellerne: Fra strengens svingninger kommer en let inharmonisk serie af partialtoner, 
hvor forvrængningen producerer frekvenser, der er rent harmoniske. Konsekvensen er, at der i det samlede 
signal vil være frekvenser, der er meget tæt på hinanden og med sammenlignelige amplituder. De vil på skift 
interferere konstruktivt og destruktivt, så resultatet er, at signalet vil bestå af en række amplitudemodulerede 
partialtoner. Modulationen vil både i frekvens og dybde være forskellig for hver partialtone, og da de 
forskellige bidrag til partialtonen ikke behøver at dæmpes lige hurtigt, vil effekten variere med tiden. 

Modulationen af forskellige partialtoner, og hvordan den ændrer sig med tid, ses tydeligt i sporene i figur 87. 

 
Figur 87: Amplitude-spor fra en guitar-tone 

Strengens svingning filtreres på flere forskellige måder: Pickuppens placering i forhold til længden af den 
svingende del af strengen bestemmer følsomheden overfor de forskellige partialtoner. Selv om mekanismen 
er let at beskrive, så er betydningen for guitarens klang kompleks, da filteret ikke behøver at behandle den 
samme frekvens ens, hvis den indgår i toner spillet ved forskellige bånd. Pickuppens aperture fungerer som 
en kombination af et lavpas og et kamfilter idet graden af dæmpning afhænger af frekvensernes 
bølgelængder på strengen. Hvis pickuppens aperture er et helt multiplum af en bølgelængde for en frekvens, 
vil frekvensen ikke slippe igennem filteret, mens frekvenser, der ligger imellem to fuldstændigt dæmpede 
frekvenser vil blive dæmpet, men ikke forsvinde helt. Kombinationer af flere pickupper gør det endnu mere 
komplekst, da samme frekvens opfattet af begge pickupper ikke nødvendigvis vil have samme fase ved 
begge pickupper – og endnu en gang er det noget, som vil variere alt efter hvilken tone der spilles. 
Tonekontrollen udgør et sidste filter, og er et lavpas, men kan ved nogle indstillinger have en kraftig 
resonans, der kan fremhæve et frekvensbånd.  
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5.6.1 Sammenligning med den akustiske guitar 
Det er interessant at se, hvorledes den akustiske og den elektriske guitar adskiller sig fra hinanden, og hvilke 
ligheder de vil have. 

Partialtonerne fra en akustisk guitar har også en grad af amplitudemodulation, men mekanismen er en helt 
anden. Koblingen mellem de to svingningsplan er kraftigere i den akustiske guitar end i den elektriske på 
grund af den akustiskes mindre rigide bro. Koblingen til broen og dækket er meget forskellig for forskellige 
svingningsplan, og da koblingen mellem de to svingningsplan under de rette forhold vil medføre, at 
amplituderne i de to plan varierer, vil amplituden af den udstrålede lyd ligeledes variere. 

Den akustiske guitars klangkasse har en række tydelige resonansfrekvenser, så lyden fra den akustiske guitar 
er også filtreret [Fletcher & Rossing, p. 245ff], men i modsætning til den elektriske guitar, så er filtrene 
konstante i den forstand, at de altid behandler samme frekvens ens. 

Da den elektriske guitar ikke behøver at sætte luften omkring sig i svingninger for at producere lyd, vil dens 
strenge kunne svinge med mindre tab end den akustiskes, så den elektriske guitars toner kan klinge længere. 
Der er her den forskel, at hvor det for den akustiske guitar primært er forhold omkring guitarens krop, der er 
afgørende for dæmpningen, så er det halsen, der er afgørende for den elektriske guitar.  

5.7 Syntese ud fra modellen 
Der findes mange forskellige metoder til digital syntese af lyde [Tolonen m.fl. 98], men de er ikke lige 
egnede til at syntetisere lyde med de træk, der blev beskrevet i de foregående afsnit. I den eksisterende 
litteratur, er der beskrevet flere systemer til syntese af strengeinstumenter, og det er tydeligt, at digitale 
waveguides er den foretrukne metode [Karjalainen m.fl][[Tolonen]. Jeg har dog valgt en additiv model, da 
kompleksiteten af bl.a. de TVFD (time varying fractional delay) filtre, der skal til for at kunne syntetisere en 
glidende frekvensændring som f.eks. ’initial glide’, er stor.  

Med en additiv model kan de fire delmodeller af guitarens fysik meget direkte omsættes til programkode til 
et syntese-program. Strengene bliver til en oscillator-bank, hvor hver oscillator genererer en eksponentielt 
aftagende sinussvingning svarende til en partialtone i strengens svingning. De initielle amplituder og faser 
for oscillatorerne bestemmes ved diskret Fourier transformation af en kubisk spline.  

Syntesen gennemføres et sample ad gangen, og i hver iteration beregnes et estimat af strengens tension, som 
bruges i den næste iteration til at påvirke oscillatorernes frekvenser, som ellers er bestemt ud fra oplysninger 
om strenglængde og tension, og hvor der  tages højde for den inharmonicitet, som strengens stivhed skaber. 

Værdierne fra oscillatorerne bliver skaleret med en faktor, der udtrykker effekten af pickupplaceringen, 
inden de summeres for at give værdien for strengens udsving væk fra sin hvilestilling for dette sample. Den 
reelle højde over pickuppen beregnes derefter ud fra udsvinget og halsmodellens værdi for strenghøjde. På 
baggrund af højde beregnes så magnetisering og flux, og signalet differentieres diskret ved at finde 
differencen i forhold til fluxen beregnet for det foregående sample.  

Denne værdi, der repræsenterer den inducerede spænding gives så som input til et IIR filter, og det output er 
syntesens produkt. 

5.7.1 Ekstraktion af parametre 
For at kunne benytte den ovenfor beskrevne syntese, skal man levere en del parameterværdier. De fleste er 
der givet eksempler på værdier for tidligere i dette kapitel, men udklingningstiderne står tilbage som et 
problem. Det er her sporene fra den sinusoidale analyse skal anvendes, da udklingningstiderne kan udledes 
ud fra sporenes hældning. 

Det var i hvert fald min ide, men det viser sig, at forvrængningsprodukterne fra pickuppernes ikke-linearitet 
er så kraftige, at det på denne måde kun er grundtonens udklingningstid, man kan udtrække med nogenlunde 
præcision. Jeg opdagede først dette så sent, at jeg ikke har haft mulighed for at forsøge at løse problemet, så 
jeg kan desværre ikke i denne opgave give gode parameterværdier. 
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5.7.2 Eksempler på syntetiserede lyde 
På den vedlagte CD er der lyde syntetiseret med den syntese, jeg har beskrevet ovenfor. Jeg har i 
eksemplerne varieret én parameter, mens jeg har holdt de andre fast. De anvendte udklingningstider er 
baseret på ekstraherede værdier, som jeg har modificeret til jeg fik noget, der mindede om en guitar. 

Parametrene der bliver varieret er: 

• Pickup placering: �15-�17. Placeringerne svarer til placeringerne påen Stratocaster, og 
rækkefølgen er: Bro pickup, midter pickup, hals pickup 

• Anslagets placering: �18-�20. Strengen bliver anslået samme steder, som blev valgt som 
pickupplacering ovenfor 

• Pickuphøjde: �21-�23: Pickuppen bliver flyttet tætter på strengen i de tre eksempler 

• Tonekontrol: �24-�26: Tonekontrollen i tre trin 

En rent subjektiv vurdering af disse lyde er, at lydene ændrer sig i nogenlunde overensstemmelse med, 
hvordan lydene fra en rigtig guitar ændrer sig, når samme parametre ændres. 

Lydene er ikke kørt igennem en guitarforstærker, og dette er også medvirkende til, at de ikke lyder som den 
guitarlyd vi kender fra rigtige guitarer, da guitarforstærkere i meget høj grad farver lyden. 
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6 Anycaster programmet 
Til brug ved analyse og syntese har jeg udviklet Anycaster applikationen. Det er et program til Microsofts 
.NET 2.0 platform og er skrevet i C#. Kildeteksten og de tilhørende VisualStudio 2005 projektfiler er at 
finde på CDen med titlen ’Dokumenter og kildetekst’. Applikationen består af fire separate dele: 

• Sinusoidal modellering og udtræk af parametre 

• Syntese af guitarlyde ud fra modellen 

• Forskellige værktøjer såsom den generering af spektrogrammer, der er brugt til at fremstille nogle af 
illustrationerne til denne tekst 

• Database til opbevaring og batch-behandling af samples 

Jeg vil herunder præsentere de to første, da det er dem, som er centrale for denne opgave. 

6.1 Analyse 
Kildeteksten til selve den sinusoidale analyse/syntese er at finde i filen ModularAnalysis.cs. Jeg har ikke 
selv implementeret den anvendte FFT, men benytter i stedet FFTW [Frigo] på grund af dette biblioteks høje 
ydelse og dets mulighed for at håndtere vilkårlige transformationslængder. 

For at analysere et sample, skal det først indlæses, hvorefter man skal sætte parametre til analysen i de 
dialoger, som er vist herunder: 

 
Figur 88: Parametre til analysen 

Efter analysen bliver resultaterne så præsenteret i en skærmbillede, hvor der vises udsnit af såvel de fundne 
amplitude- og frekvensspor som det det analyserede signal: 
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Figur 89: Resultat af den sinusoidale analyse 

Sporene kan derefter analyseres og bearbejdes efter ønske, og efter alle ændringer beregnes en resyntese ud 
fra sporene, og der dannes et differenssignal, som også vises. 

6.2 Guitarsyntese 
De centrale filer for guitarsyntesen er GuitarModel.cs, StringModel.cs, FretboardModel.cs, 
PickupModel.cs og FilterModel.cs. I modsætning til hvor omfangsrigt det var at beskriv modellerne 
og deres baggrund, så er kildeteksten til den endelige implementation kun nogle få hundrede linier, hvis man 
ser bort fra implementationen af filtrene med deres meget lange udtryk for filtrenes koefficienter. 

Parametre til syntesen kan sættes i skærmbilledet vist nedenfor, og applikationen indeholder en database med 
parameterværdier for pickupper, filtre og strenge. 

 
Figur 90: Dialog med parameterværdier 

Applikationen har (endnu) ikke nogen grænseflade, der tillader at man spiller ’direkte’ på guitarsyntesen, så 
alle toner eller melodier skal programmeres ind, i form af en beskrivelse af, hvilke strenge, der presses ned 
hvor på gribebrættet, og hvordan strengene anslås og dæmpes/standses. 

Implementationen af syntesen er ikke optimeret på nogen måde, da jeg ønskede at have en implementation, 
der lagde sig så tæt op ad modellerne som muligt. Dette betyder i praksis, at en masse beregninger gentages 
flere steder indenfor hver delmodel, med en dårlig ydelse til følge. På en moderne PC er det dog muligt at 
syntetisere lyden i sand tid. 
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7 Konklusion 
De mål, jeg i indledningen formulerede for dette speciale, var: 

• Jeg skulle undersøge guitarens fysik, så jeg kunne beskrive en model for dens lyd 

• Jeg skulle bruge modellen til at syntetisere guitarlyde med 

Er det lykkedes? Jeg har opstillet fire modeller, som tilsammen beskriver mange aspekter af guitarens lyd, og 
jeg har så vidt muligt vist, at modellen er i god overensstemmelse med virkeligheden. Ud fra modellen har 
jeg efterfølgende implementeret en guitarsyntese, som kan parametriseres med værdier, der beskriver en 
guitar. Så første mål er nået. 

Med hensyn til det andet mål, så har jeg stort set opnået det jeg ville. Jeg er således kommet så langt, at 
guitarsyntesen kan frembringe lyde, der ligner lyde fra en guitar, men jeg måtte opgive at udtrække 
parametre fra optagelser af rigtige guitarer. 

Jeg mener, at jeg selv har bidraget med en række nyskabelser, som ikke er set i litteraturen før. Vigtigst er 
modellen for pickuppen, da den i meget høj grad er med til at bestemme guitarens lyd, og en god forståelse 
af pickuppen er en nødvendig forudsætning for at kunne lave en model af den elektriske guitar. Modellen af 
filteret er ikke i samme grad nyskabende, da metoder til analyse af elektriske filtre er velkendte. Alligevel 
findes der mig bekendt ikke en gennemgang i litteraturen, hvor guitarens filtre beskrives. 

I mine eksperimenter med sinusoidal modellering mener jeg også at have bidraget med nyt. Således er både 
teknikken med sammensmeltning af toppe og algoritmen til optimering af ansatser mine egne ideer, og de ser 
begge ud til at fungere. 

Beskrivelsen af mine eksperimenter med sinusoidal modellering lider desværre også under det tidspres jeg 
endte med at være i før aflevering af dette speciale, og kapitlet er ikke så grundigt og uddybende som jeg 
ønskede at det skulle blive. 

 

Dette projekt startede som et hobbyprojekt og blev til speciale. Det er stadig et hobbyprojekt, og jeg har 
planer om at lave en egentlig guitarsynthesizer baseret på en mere effektiv implementation af syntese delen. 
Jeg er stadig ikke tilfreds med lydkvaliteten af guitarsynthesizer – heller ikke min egen synteses, men nu har 
jeg muligheden for at prøve at gøre noget ved det.  

 

Til trods for, at jeg ikke har nået at gøre alt det, jeg havde ønsket gøre i dette speciale, må jeg dog sige, at jeg 
er godt tilfreds med resultatet! 
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Bilag A Beskrivelse af lydeksempler 
For hvert lydspor på den vedlagte audio CD, er der herunder en kort beskrivelse 

�1: Et A spillet på en Fender Japan Stratocaster 

�2: Resyntetiseret udgave af �1 

�3: Differensen mellem �1 og �2 

�4: Kort frase spillet på en stratocaster med Seymour Duncan SSL-1 ’Vintage Staggered’ pickupper 

�5: Samme frase og guitar som i �4, men med Seymour Duncan SSL-4 ’Quarter Pound’ pickupper 

�6: Samme frase og guitar som i �4, men med Seymour Duncan SCR1 ’Cool Rails’ pickupper 

�7: Anslag forskellige steder på strengen. Fra lige ved broen til midt på strengen. 

�8: Anslag af forskellige hårdheder 

�9: Forskellen på anslag med plekter og med finger. Først plekter, så finger 

�10: Eksempel på ’Palm-mute’. Sammen frase spillet to gage – først uden ’palm mute’, derefter med 

�11: Et tydeligt initial glide. Tonen falder fra 272Hz til 267Hz. Tonen er spillet på det højeste bånd med en 
tyk streng 

�12: Frase med flere bends 

�13: Effekten af pickupplacering og pickupkombination. Alle 5 mulige kombinationer på en Stratocaster 

�14: Tonekontrollens påvirkning af lyden 

De resterende spor indeholder syntetiserede lyde og er beskrevet i afsnit 5.7.2 
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Bilag B Filtre 
Dette bilag indeholder s- og z-domæne repræsentationer af de implementerede filtre. For hvert filter er der et 
diagram for filteret med komponentnavne og en kort forklaring. Derefter kommer koefficienterne og 
polynomierne for de to repræsentationer af hvert filter. Signalet ind I filtrene leveres af de generatorer, der er 
I diagrammerne, og resultatet tænkes målt over belastningens resistans. 

B.1 Stratocaster 1 
Dette er filteret for en Fender Stratocaster, hvor én pickup er valgt. Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Pickuppens induktans 
Rl1 Pickuppens indre resistans 
Cl1 Pickuppens capacitans 
Rt1 Tonekontrol potentiometret 
Ct1 Tonekontrol capacitansen 
Rv11 Den øvre del af volumenpotentiometret 
Rv12 Parallelkobling af den nedre del af 

volumenpotentiometret og belastningens resistans 
Co Belastningens capacitans 

 
Figur 91: Stratocaster 1 diagram 

I s-domænet får vi: 
a = Cl1*L1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12 

b = 

L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv11+Cl1*L1*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Co*Rv11*Rv12+C

l1*Rl1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12 

c = 

L1*Ct1*Rv12+L1*Ct1*Rv11+L1*Ct1*Rt1+Cl1*L1*Rv11+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv11+Cl1*Rl1*Ct1*

Rt1*Rv12+L1*Co*Rv12+Cl1*L1*Rv12+Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Rl1*Ct1

*Co*Rv11*Rv12+Cl1*Rl1*Co*Rv11*Rv12 

d = 

L1+Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*Ct1*Rv11+Rl1*Ct1*Rv12+Rt1*Ct1*Rv12+Cl1*Rl1*Rv12+Rl1*Ct1*Rt1+

Co*Rv11*Rv12+Cl1*Rl1*Rv11+Rl1*Co*Rv12 

e = Rv12+Rv11+Rl1 

f = Rt1*Ct1*Rv12 

g = Rv12 
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a*s^4 + b*s^3 + c*s^2 + d*s + e 

------------------------------- 

        f*s + g 

 

og I z-domænet: 
A = f*K+g 

B = 2*f*K+4*g 

C = 6*g 

D = -2*f*K+4*g 

E = -f*K+g 

F = b*K^3+e+d*K+c*K^2+a*K^4 

G = 2*d*K-4*a*K^4+4*e-2*b*K^3 

H = 6*a*K^4-2*c*K^2+6*e 

I = -4*a*K^4-2*d*K+2*b*K^3+4*e 

J = e+c*K^2-d*K-b*K^3+a*K^4 

 

A*z^4 + B*z^3 + C*z^2 + D*z + E 

------------------------------- 

F*z^4 + G*z^3 + H*z^2 + I*z + J 

B.2 Stratocaster 2 
Dette er filteret for en Fender Stratocaster, hvor to pickupper er valgt. Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Den første pickups induktans 
Rl1 Den første pickups indre resistans 
Cl1 Parallelkoblingen af de to pickuppers capacitans 
L2 Den anden pickups induktans 
Rl2 Den anden pickups indre resistans 
Rt1 Tonekontrol potentiometret 
Ct1 Tonekontrol capacitansen 
Rv11 Den øvre del af volumenpotentiometret 
Rv12 Parallelkobling af den nedre del af 

volumenpotentiometret og belastningens resistans 
Co Belastningens capacitans 
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Figur 92: Stratocaster 2 diagram 

I s-domænet får vi: 
a = L1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12 

b = 

L1*L2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv11+L1

*Cl1*L2*Co*Rv11*Rv12+L1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*L

2*Ct1*Co*Rt1*Rv12 

c = 

L1*L2*Ct1*Rt1+Rl1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv11+L1*Cl1*L2*Rv12+Rl1*L2*Ct1*Co*Rt1*Rv12+L1*C

l1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv11+L1*L2*Co*Rv12+L1*L2*Ct1*Rv12+L1*Rl2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+L2*Ct1*

Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*Cl1*L2*Rv11+L1*L2*Ct1*Rv11+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+

L1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Rl2*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Rl1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Cl1*L

2*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*L2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Co*Rv1

1*Rv12 

d = 

L1*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Rt1*Rv11+L2*Ct1*Rt1*Rv11+L1*Rl2*Ct1*Rt1+L1*Rl2*Ct1*Rv11+R

l1*L2*Ct1*Rt1+Rl1*L2*Ct1*Rv11+L1*Ct1*Rt1*Rv12+L2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Rl2*Ct1*Rv12+L2

*Co*Rv11*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Rv12+L1*Rl2*Co*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Rv11+Rl1*L2*Ct1*Rv12+Rl1

*Cl1*L2*Rv12+Rl1*L2*Co*Rv12+Rl1*Cl1*L2*Rv11+L1*L2+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*C

t1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Rl2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*Rl

2*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Rl2*Ct1*Co*Rt1*Rv12 

e = 

Rl1*Rl2*Ct1*Rt1+L1*Rv11+L2*Rv11+Rl2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Rl2+Rl1*L2+L1*Rv12+L2*Rv12+R

l1*Rl2*Ct1*Rv11+Rl1*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*Rl2*Ct1*Rv12+Rl2*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*Co*Rv11*R

v12+Rl1*Cl1*Rl2*Rv12+Rl1*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Cl1*Rl2*Rv11+Rl1*Rl2*Co*Rv12+Rl2*Co*Rv

11*Rv12 

f = Rl1*Rv12+Rl1*Rv11+Rl1*Rl2+Rl2*Rv11+Rl2*Rv12 

g = L2*Ct1*Rt1*Rv12 

h = L2*Rv12+Rl2*Ct1*Rt1*Rv12 

k = Rl2*Rv12 

 

a*s^5 + b*s^4 + c*s^3 + d*s^2 + e*s + f 

---------------------------------------- 

        g * s^2 + h*s + k 

 

og I z-domænet: 
A = g*K^2+k+h*K 
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B = 3*h*K+g*K^2+5*k 

C = 2*h*K-2*g*K^2+10*k 

D = -2*h*K-2*g*K^2+10*k 

E = -3*h*K+5*k+g*K^2 

F = h*K+g*K^2+k 

G = b*K^4+e*K+f+d*K^2+a*K^5+c*K^3 

H = 3*e*K-5*a*K^5+5*f-3*b*K^4+d*K^2-c*K^3 

I = 10*f+10*a*K^5-2*d*K^2+2*b*K^4+2*e*K-2*c*K^3 

J = 2*b*K^4-2*e*K-10*a*K^5-2*d*K^2+10*f+2*c*K^3 

L = d*K^2+c*K^3+5*a*K^5+5*f-3*b*K^4-3*e*K 

M = d*K^2+f+b*K^4-c*K^3-a*K^5-e*K 

 

A*z^5 + B*z^4 + C*z^3 + D*z^2 + E*z + F 

--------------------------------------- 

G*z^5 + H*z^4 + I*z^3 + J*z^2 + L*z + M 

 

B.3 Telecaster 1 
Dette er filteret for en Fender Telecaster, hvor én pickup er valgt. Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Pickuppens induktans 
Rl1 Pickuppens indre resistans 
Cl1 Pickuppens capacitans 
Rt1 Tonekontrol potentiometret 
Ct1 Tonekontrol capacitansen 
Rv11 Den øvre del af volumenpotentiometret 
Rv12 Parallelkobling af den nedre del af 

volumenpotentiometret og belastningens resistans 
Cb Treble-bleed capacitansen 
Co Belastningens capacitans 

 
Figur 93: Telecaster 1 diagram 

I s-domænet får vi: 
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a = 

L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv

12 

b = 

Cl1*L1*Co*Rv11*Rv12+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Co*Rv12*R

v11*Cb+L1*Ct1*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Cl1*R

l1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12+L1*Ct1*Rv12*Rv11*

Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv11 

c = 

Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Ct1*Rv11+Rt1*Ct

1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv11+Rl1*Co*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Rv12+

Rl1*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv11+Cl1*Rl1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Co*Rv12+L1*Rv11

*Cb+Rl1*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Ct1*Rt1+Cl1*L1*Rv12 

d = 

Rl1*Ct1*Rt1+Rl1*Rv11*Cb+Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Rv11+L1+Cl1*Rl1*Rv12+Ct1*Rt1*Rv11+C

l1*Rl1*Rv11+Rl1*Ct1*Rv12+Rl1*Co*Rv12+Rt1*Ct1*Rv12+Co*Rv11*Rv12 

e = Rv12+Rl1+Rv11 

f = Rt1*Ct1*Rv12*Rv11*Cb 

g = Rt1*Ct1*Rv12+Rv12*Rv11*Cb 

h = Rv12 

 

a*s^4 + b*s^3 + c*s^2 + d*s + e 

------------------------------- 

       f * s^2 + g*s + h 

 

og I z-domænet: 
A = f*K^2+h+g*K 

B = 2*g*K+4*h 

C = -2*f*K^2+6*h 

D = -2*g*K+4*h 

E = g*K+f*K^2+h 

F = a*K^4+d*K+b*K^3+c*K^2+e 

G = -2*b*K^3+2*d*K-4*a*K^4+4*e 

H = -2*c*K^2+6*e+6*a*K^4 

I = -4*a*K^4-2*d*K+4*e+2*b*K^3 

J = e-d*K+c*K^2-b*K^3+a*K^4 

 

A*z^4 + B*z^3 + C*z^2 + D*z + E 

------------------------------- 

F*z^4 + G*z^3 + H*z^2 + I*z + J 

B.4 Telecaster 2 
Dette er filteret for en Fender Telecaster, hvor begge pickupper er valgt. Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Den første pickups induktans 
Rl1 Den første pickups indre resistans 
Cl1 Parallelkoblingen af de to pickuppers capacitans 
L2 Den anden pickups induktans 
Rl2 Den anden pickups indre resistans 
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Rt1 Tonekontrol potentiometret 
Ct1 Tonekontrol capacitansen 
Rv11 Den øvre del af volumenpotentiometret 
Rv12 Parallelkobling af den nedre del af 

volumenpotentiometret og belastningens resistans 
Cb Treble-bleed capacitansen 
Co Belastningens capacitans 

 
Figur 94: Telecaster 2 diagram 

I s-domænet får vi: 
a = 

L1*L2*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*C

o*Rv11*Rv12 

b = 

L1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*L2*Ct1*Co*Rt1*Rv12+L1*Cl1*L2*Rv12*Rv11*Cb+L1*

Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*L2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*L2

*Co*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*L2*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv11+L1*Cl1*L2

*Co*Rv11*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1

*Rl2*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*L2*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+L1*L2*Ct1*Rv12*Rv11*Cb 

c = 

L1*Cl1*L2*Rv11+L1*L2*Rv11*Cb+L1*L2*Co*Rv12+L1*L2*Ct1*Rt1+L1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12

+L1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*Rl2*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+L1*L2*C

t1*Rv11+L1*Rl2*Ct1*Co*Rt1*Rv12+L1*Rl2*Co*Rv12*Rv11*Cb+L1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+L1*

Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Rv12*Rv11*Cb+L1*Cl1*Rl2*Co*Rv11*Rv12+L1*Rl2*Ct1*

Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+R

l1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*Cl1*L2*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Cl1*L2*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Rl2*C

t1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*L2*Ct1*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*L2*Ct1*Rv12*Rv

11*Cb+Rl1*L2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*L2*Co*Rv11*Rv12+Rl1*L2*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+L2*

Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*L2*Co*Rv12*Rv11*Cb+L1*Cl1*L2*Rv12+Rl1*L2*Ct1*Co*Rt1*Rv1

2 

d = 

Rl1*Cl1*L2*Rv12+L1*Rl2*Ct1*Rv11+L1*Rl2*Ct1*Rt1+L1*Ct1*Rt1*Rv11+L2*Ct1*Rt1*Rv11+R

l1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Rl2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Rl2*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Rl

2*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Rl1*L2*Ct1*Rt1+Rl1*Rl2*Co*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv11*Cb

+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl1*Rl2*Co*Rv11*Rv12+Rl1*

Rl2*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*L2*Ct1*Rv11+L1*L2+L1*Rl2*Rv11*Cb+Rl1*L2*Rv11*Cb+L1*Co*R

v11*Rv12+L2*Ct1*Rt1*Rv12+L1*Rv12*Rv11*Cb+L2*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*L2*Ct1*Rv12+Rl1*Cl1

*L2*Rv11+Rl1*Cl1*Rl2*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*L2*Co*Rv12+Rl2*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Cl

1*Rl2*Rv12*Rv11*Cb+L1*Cl1*Rl2*Rv11+L1*Rl2*Co*Rv12+L1*Ct1*Rt1*Rv12+L2*Co*Rv11*Rv1

2+L1*Rl2*Ct1*Rv12+L1*Cl1*Rl2*Rv12 
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e = 

Rl1*Cl1*Rl2*Rv12+Rl1*Rl2*Co*Rv12+Rl2*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*Rl2*Ct1*Rv12+L1*Rv12+L2*Rv

11+Rl1*Rl2*Ct1*Rt1+Rl2*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Ct1*Rt1*Rv11+Rl2*Rv12*Rv11*Cb+L2*Rv12+Rl

1*Rl2*Ct1*Rv11+L1*Rv11+Rl1*L2+Rl1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Rl2+Rl1*Co*Rv11*Rv12+Rl2*Ct1*R

t1*Rv12+Rl1*Rl2*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Rt1*Rv12+Rl1*Cl1*Rl2*Rv11 

f = Rl1*Rl2+Rl1*Rv11+Rl1*Rv12+Rl2*Rv11+Rl2*Rv12 

g = L2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb 

h = Rl2*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L2*Ct1*Rt1*Rv12+L2*Rv12*Rv11*Cb 

k = Rl2*Ct1*Rt1*Rv12+Rl2*Rv12*Rv11*Cb+L2*Rv12 

l = Rl2*Rv12 

 

a*s^5 + b*s^4 + c*s^3 + d*s^2 + e*s + f 

---------------------------------------- 

      g * s^3 + h*s^2 + k*s + l 

 

og I z-domænet: 
A = h*K^2+k*K+l+g*K^3 

B = -g*K^3+h*K^2+5*l+3*k*K 

C = -2*h*K^2-2*g*K^3+10*l+2*k*K 

D = 2*g*K^3-2*h*K^2-2*k*K+10*l 

E = h*K^2+g*K^3-3*k*K+5*l 

F = l-g*K^3+h*K^2-k*K 

G = d*K^2+a*K^5+c*K^3+e*K+b*K^4+f 

H = -c*K^3-3*b*K^4-5*a*K^5+d*K^2+5*f+3*e*K 

I = 2*b*K^4-2*c*K^3+10*a*K^5-2*d*K^2+10*f+2*e*K 

J = -2*d*K^2-10*a*K^5-2*e*K+2*c*K^3+2*b*K^4+10*f 

L = d*K^2+5*a*K^5-3*e*K-3*b*K^4+5*f+c*K^3 

M = -c*K^3+b*K^4-e*K+f+d*K^2-a*K^5 

 

A*z^5 + B*z^4 + C*z^3 + D*z^2 + E*z + F 

--------------------------------------- 

G*z^5 + H*z^4 + I*z^3 + J*z^2 + L*z + M 

B.5 Telecaster Modifikation 
Dette er filteret for en modificeret Fender Telecaster, hvor begge pickupper er valgt og koblet i serie. 
Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Den første pickups induktans 
Rl1 Den første pickups indre resistans 
Cl1 Den første pickups capacitans 
L2 Den anden pickups induktans 
Rl2 Den anden pickups indre resistans 
Cl2 Den anden pickups capacitans 
Rt1 Tonekontrol potentiometret 
Ct1 Tonekontrol capacitansen 
Rv11 Den øvre del af volumenpotentiometret 
Rv12 Parallelkobling af den nedre del af 
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volumenpotentiometret og belastningens resistans 
Cb Treble-bleed capacitansen 
Co Belastningens capacitans 

 
Figur 95: Telecaster modifikation diagram 

I s-domænet får vi: 
a = 

(L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12*L2*Cl2+Cl1*L1*Ct1

*L2*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb)*s^6 

b = 

(Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv11*L2*Cl2+L1*Ct1*Rt1*L2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2

*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*L2*Cl2+Cl1*L1*Ct1

*Rl2*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*L2*Co*Rt1*Rv12+Cl1*L1*Co*Rv11*Rv12*L2*Cl2+Cl

1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Co*Rv12*L2*Cl2*R

v11*Cb+L1*Ct1*Co*Rv11*Rv12*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12*L2*Cl2+Cl1*L1*Ct1

*L2*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*L2*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*L1*L2*Co*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1

*L2*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*L2*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl

1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Co*R

v11*Rv12*Rl2*Cl2)*s^5 

c = 

(Cl1*L1*Ct1*Rl2*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rl2*Co*Rv11*R

v12+Rl1*Ct1*Rt1*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv12*L2*Cl2+Cl

1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12*L2*Cl2+Ct1*L2*Co*Rt1*Rv1

2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rl2*Co*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rl2*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*

Rv11*Rl2*Cl2+L1*L2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Ct1*Co*Rv11*Rv12*Rl2*Cl2+Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12*

L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rl2*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Ct1*Rv11*L2*Cl2+Cl1*L1*Ct1*L2*Rv12

+L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*L1*Co*Rv11*Rv12*Rl2*C

l2+Cl1*Rl1*Co*Rv11*Rv12*L2*Cl2+Cl1*L1*L2*Rv11*Cb+Rt1*Ct1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1

*Rl1*Ct1*L2*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*L2*Co*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+

Cl1*L1*Ct1*Rl2*Co*Rt1*Rv12+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12+L1*Ct1*Rt1*L2*Cl2+Cl1*L1*

Ct1*L2*Rt1+L1*Ct1*Rt1*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv11*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*L2*Rt1*Rv11
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*Cb+Rl1*Ct1*Co*Rv11*Rv12*L2*Cl2+Rl1*Co*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*L2*Co*Rv12+L1*

Ct1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Ct1*Rv12*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12*Rl2*Cl2

+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Co*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+L1*Co*Rv12*L2*Cl

2+Cl1*Rl1*Ct1*L2*Co*Rt1*Rv12+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv11*L2*Cl2+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*L2*

Cl2+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*L2*Co*Rv

11*Rv12+Cl1*L1*Ct1*L2*Rv11)*s^4 

d = 

(Cl1*Rl1*Ct1*L2*Rt1+Cl1*Rl1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Rt1*L2*Cl2+Rl1*Ct1*Rt1*

Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Rv11*L2*Cl2+Ct1*L2*Co*Rv11*Rv12+Rt1*Ct1*Rv12*L2*Cl2+Cl1*

L1*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2+L1*L2*Cl2+Cl1*L1*Rv12*Rv11*Cb+Ct1*L

2*Co*Rt1*Rv12+Cl1*Rl1*Ct1*Rl2*Co*Rv11*Rv12+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*L

2*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rl2*Co*Rv12+Cl1*L1*Ct1*Rl2*Rv12+Co

*Rv11*Rv12*L2*Cl2+L1*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv11+Cl1*L1*Ct1*Rl2*Rv11+Cl1

*L1*Rl2*Rv11*Cb+L1*Ct1*Co*Rv11*Rv12+Ct1*Rt1*Co*Rv11*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rl2

*Co*Rt1*Rv12+Cl1*Rl1*Rv12*L2*Cl2+L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Cl1*L1*Co*Rv11*Rv12+Cl1*Rl1*

Co*Rv11*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*L2*Rv12+Rt1*Ct1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*L2

*Co*Rv12+Cl1*L1*Ct1*Rl2*Rt1+Ct1*Rt1*Rv11*L2*Cl2+Rl1*Ct1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rl1

*Ct1*Rv12*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rl2*Rv12*Rv11*Cb+L2*Co*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*L1*L2+L1*Ct

1*Rt1*Rl2*Cl2+L1*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rv11*Rl2*Cl2+Ct1*L2*Rt1*Rv11*Cb+Ct1*Rl2*

Co*Rt1*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Co*Rv11*Rv12*Rl2*Cl2+Ct1*L2*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*Co*Rv12

*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rl1*Co*Rv12*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Rl2*Co*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*L2*Cl2*Rv11*

Cb+L1*Ct1*Rv12*Rl2*Cl2+L1*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+L1*Ct1*Rv11*Rl2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*C

o*Rv11*Rv12+Cl1*Rl1*Ct1*Rl2*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*L2*Rv11+Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+

L1*Co*Rv12*Rl2*Cl2+L1*Co*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Rv11*L2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv11*R

l2*Cl2+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12)*s^3 

e = 

(Cl1*Rl1*Ct1*Rl2*Rv11+Cl1*Rl1*Rv12*Rl2*Cl2+Rl1*Ct1*Rt1*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Rv11*Rl2*

Cl2+Rl1*Ct1*Rt1*Rl2*Cl2+Rl1*Ct1*Rv11*Rl2*Cl2+Rt1*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+Ct1*Rl2*Rt1*Rv

11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv12+Rv11*L2*Cl2+L2*Rv11*Cb+Cl1*L1*Rl2+Cl1*L1*Rv11+L1*Co*R

v12+L1*Ct1*Rv12+Rl1*L2*Cl2+L1*Rl2*Cl2+L1*Rv11*Cb+L1*Ct1*Rv11+Ct1*L2*Rv11+Rv12*L2

*Cl2+Cl1*Rl1*L2+Ct1*Rl2*Co*Rt1*Rv12+Co*Rv11*Rv12*Rl2*Cl2+Ct1*Rl2*Rv12*Rv11*Cb+Cl

1*Rl1*Ct1*Rl2*Rt1+Cl1*Rl1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Rl2*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Co*Rv11*Rv12+

Rt1*Ct1*Rv12*Rl2*Cl2+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv11+Ct1*Rt1*Rv11*Rl2*Cl2+Rl1*Ct1*Rv12*Rl2*

Cl2+Rl1*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Ct1*Rl2*Rv12+Ct1*Rl2*Co*Rv11*Rv12+Ct1*Rt1*Co*Rv

11*Rv12+Cl1*Rl1*Rl2*Co*Rv12+Ct1*L2*Rt1+Ct1*L2*Rv12+L2*Co*Rv12+L1*Ct1*Rt1+Rl1*Ct1

*Co*Rv11*Rv12+Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rl1*Co*Rv12*Rl2*Cl2+Rl1*Co*Rv12*Rv11*Cb+Rl1*R

l2*Cl2*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12+Cl1*L1*Rv12+Rl2*Co*Rv12*Rv11*Cb)*s^2 

f = 

(Ct1*Rt1*Rv11+Rl2*Rv11*Cb+Rv11*Rl2*Cl2+L2+Ct1*Rl2*Rt1+Co*Rv11*Rv12+Rl1*Rl2*Cl2+R

l1*Ct1*Rv12+Rl1*Ct1*Rv11+Rl1*Rv11*Cb+Rl1*Ct1*Rt1+Cl1*Rl1*Rv12+Ct1*Rl2*Rv11+Rt1*C

t1*Rv12+Rv12*Rl2*Cl2+Rv12*Rv11*Cb+Cl1*Rl1*Rl2+Cl1*Rl1*Rv11+Rl1*Co*Rv12+Ct1*Rl2*R

v12+L1+Rl2*Co*Rv12)*s 

g = Rl1+Rv12+Rv11+Rl2 

h = Rt1*Ct1*Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb*s^4 

k = (Rt1*Ct1*Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rv12*L2*Cl2*Rv11*Cb+Rt1*Ct1*Rv12*L2*Cl2)*s^3 

l = 

(Rt1*Ct1*Rv12*Rv11*Cb+Rt1*Ct1*Rv12*Rl2*Cl2+Rv12*Rl2*Cl2*Rv11*Cb+Rv12*L2*Cl2)*s^2 

m = (Rt1*Ct1*Rv12+Rv12*Rv11*Cb+Rv12*Rl2*Cl2)*s 

n = Rv12 

 

a*s^6 + b*s^5 + c*s^4 + d*s^3 + e*s^2 + f*s + g 

----------------------------------------------- 

      h * s^4 + k*s^3 + l*s^2 + m*s + n 

 

og i z-domænet: 
A = (l*K^2+k*K^3+n+h*K^4+m*K)*z^6 
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B = (-2*h*K^4+6*n+2*l*K^2+4*m*K)*z^5 

C = (-3*k*K^3+15*n+5*m*K-h*K^4-l*K^2)*z^4 

D = (20*n+4*h*K^4-4*l*K^2)*z^3 

E = (-l*K^2+3*k*K^3-5*m*K+15*n-h*K^4)*z^2 

F = (6*n-2*h*K^4+2*l*K^2-4*m*K)*z 

G = n-k*K^3+l*K^2-m*K+h*K^4 

H = (e*K^2+b*K^5+a*K^6+d*K^3+c*K^4+g+f*K)*z^6 

I = (4*f*K-6*a*K^6+2*e*K^2+6*g-4*b*K^5-2*c*K^4)*z^5 

J = (15*a*K^6+15*g+5*b*K^5-c*K^4-3*d*K^3+5*f*K-e*K^2)*z^4 

L = (4*c*K^4-4*e*K^2+20*g-20*a*K^6)*z^3 

M = (15*a*K^6-e*K^2-c*K^4-5*f*K-5*b*K^5+3*d*K^3+15*g)*z^2 

N = (-4*f*K+6*g+4*b*K^5-2*c*K^4-6*a*K^6+2*e*K^2)*z 

O = g+c*K^4-f*K-b*K^5-d*K^3+a*K^6+e*K^2 

 

A*z^6 + B*z^5 + C*z^4 + D*z^3 + E*z^2 + F*z + G 

----------------------------------------------- 

H*z^6 + I*z^5 + J*z^4 + L*z^3 + M*z^2 + N*z + O 

B.6 Gibson 1 
Dette er filteret for en Gibson, hvor én pickup er valgt. Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Pickuppens induktans 
Rl1 Pickuppens indre resistans 
Cl1 Pickuppens capacitans 
Rt1 Tonekontrol potentiometret 
Ct1 Tonekontrol capacitansen 
Rv11 Den øvre del af volumenpotentiometret 
Rv12 Den nedre del af volumenpotentiometret 
Ro Belastningens resistans 
Co Belastningens capacitans 

 
Figur 96: Gibson 1 diagram 
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I s-domænet får vi: 
a = Cl1*L1*Co*Rt1*Rv12*Ct1*Rv11*Ro*s^4 

b = 

(L1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Ro+L1*Ct1*Co*Rv12*Rv11*Ro+Cl1*L1*Rv12*Co*Rv11*Ro+Cl1*Rl1*Ct1

*Co*Rt1*Rv12*Rv11*Ro+Cl1*L1*Ct1*Rt1*Rv12*Rv11+Cl1*L1*Rt1*Ct1*Rv11*Ro+L1*Ct1*Co*R

t1*Rv11*Ro)*s^3 

c = 

(L1*Ct1*Rt1*Rv11+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv11*Ro+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*Rv11*Ro+Cl1*Rl1*Ct1*Rt1*

Rv12*Rv11+L1*Ct1*Rv11*Ro+L1*Ct1*Rt1*Rv12+Cl1*L1*Rv11*Ro+Cl1*Rl1*Rv12*Co*Rv11*Ro+

L1*Ct1*Rt1*Ro+L1*Co*Rv11*Ro+Rv12*Co*Rt1*Ct1*Rv11*Ro+Rl1*Ct1*Co*Rt1*Rv12*Ro+Cl1*L

1*Rv12*Rv11+L1*Rv12*Co*Ro+L1*Ct1*Rv12*Rv11+Rl1*Ct1*Co*Rv12*Rv11*Ro)*s^2 

d = 

(L1*Rv11+L1*Ro+L1*Rv12+Rl1*Rv12*Co*Ro+Rl1*Ct1*Rt1*Rv12+Cl1*Rl1*Rv12*Rv11+Rl1*Ct1

*Rt1*Rv11+Rl1*Ct1*Rt1*Ro+Rl1*Ct1*Rv12*Rv11+Rv12*Co*Rv11*Ro+Rl1*Ct1*Rv11*Ro+Cl1*R

l1*Rv11*Ro+Rl1*Co*Rv11*Ro+Rt1*Ct1*Rv11*Ro+Rt1*Ct1*Rv12*Rv11)*s 

e = Rv11*Ro+Rv11*Rv12+Rl1*Rv11+Rl1*Ro+Rl1*Rv12 

f = Rt1*Ct1*Rv11*Ro*s 

g = Rv11*Ro 

 

a*s^4 + b*s^3 + c*s^2 + d*s + e 

------------------------------- 

        f*s + g 

 

og i z-domænet: 
A = (f*K+g)*z^4 

B = (2*f*K+4*g)*z^3 

C = 6*g*z^2 

D = (-2*f*K+4*g)*z 

E = f*K+g 

F = (c*K^2+b*K^3+e+a*K^4+d*K)*z^4 

G = (-2*b*K^3+2*d*K+4*e-4*a*K^4)*z^3 

H = (6*a*K^4-2*c*K^2+6*e)*z^2 

I = (4*e-2*d*K-4*a*K^4+2*b*K^3)*z 

J = e-d*K+c*K^2+a*K^4-b*K^3 

 

A*z^4 + B*z^3 + C*z^2 + D*z + E 

------------------------------- 

F*z^4 + G*z^3 + H*z^2 + I*z + J 

B.7 Gibson 2 
Dette er filteret for en Gibson, hvor begge pickupper er valgt. Komponenterne er: 

Komponentnavn Forklaring 
L1 Den første pickups induktans 
Rl1 Den første pickups indre resistans 
Cl1 Den første pickups capacitans 
L2 Den anden pickups induktans 
Rl2 Den anden pickups indre resistans 
Cl1 Den anden pickups capacitans 
Rt1 Det første tonekontrol potentiometer 
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Ct1 Den første tonekontrol capacitans 
Rt2 Det andet tonekontrol potentiometer 
Ct2 Den anden tonekontrol capacitans 
Rv11 Den øvre del af det første volumenpotentiometer 
Rv12 Den øvre del af det første volumenpotentiometer 
Rv21 Den øvre del af det andet volumenpotentiometer 
Rv22 Den øvre del af det andet volumenpotentiometer 
Ro Belastningens resistans 
Co Belastningens capacitans 

 

Figur 97: Gibson 2 diagram 

For at spare tis har jeg ikke udledt s- eller z-domænerepræsentationerne af dette filter, men benytter i stedet 2 
instanser af Gison 1 filteret, da det kun er når begge volumenkontroller er på maksimum – altså når Rv11 og 
Rv21 begge er nul – at denne konstruktion ikke er meget nær identisk 
 

 

 

 

 


