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Ljudets fysikLjudets fysik

HHöörselrsel

Vad hVad höör vi egentligen?r vi egentligen?
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Ljud (sound)Ljud (sound)

�� Ljud och dess effekter kan studeras pLjud och dess effekter kan studeras påå objektivt och subjektivt sobjektivt och subjektivt säätttt

�� AKUSTIKAKUSTIK::

Ljud studeras i den fysikaliska betydelsen, som vågor (energi, 
störning), som utbreder sig i ett elastiskt medium, oberoende av om
ljudet är hörbart eller inte

�� PSYKOAKUSTIKPSYKOAKUSTIK

� Ljud studeras som ett stimulus för vår hörsel, öra, och därmed ett
sammankopplat sätt på vilket hjärnan tolkar ljudet
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LjudLjud

�� Vad Vad äär ljud?r ljud?

AllmAllmääntnt uppfattas fenomenet ljud som nuppfattas fenomenet ljud som nåågot som mgot som määnniskan kan hnniskan kan höörara

Fysik:Fysik: Ljud Ljud äär en longitudinell vr en longitudinell våågg

EnEn mekanisk vmekanisk vååg, en tryckvg, en tryckvååg, transport av energi i ett g, transport av energi i ett 

mediummedium

Ljud Ljud äär en str en stöörning som utbreder sig i ett elastiskt medium som rning som utbreder sig i ett elastiskt medium som 

longitudinella vlongitudinella våågorgor
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Ljud Ljud äär en tryckvr en tryckvååg, en longitudinell vg, en longitudinell våågg
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Vågor

• Det finns två typer vågor i naturen

– Mekaniska (longitudinella): ljud, havsvågor

– Elektromagnetiska vågor (transversella): ljus, radio, TV, 
telefon

LjudLjud
LjusLjus
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v = v = λλ··ff

Vågor

VVåågorgor transporterartransporterar barabara energienergi i i ettett medium medium inteinte

materiamateria

Frekvens f (Hertz) eller Periodtid
T (sekund)

Våglängd λ (meter)
Amplitud A (tryck)

Hastighet v (meter/sekund)
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VVåågor gor –– animation animation 

�� http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_filehttp://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Webs/Web--basicsbasics--

nature.htmnature.htm

�� http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_filehttp://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Webs/Web--standingstanding--

waves.htmwaves.htm
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� Hur skapas ljud?

Ljud skapas genom kroppars vibrationer. 

Dessa vibrationer orsakar periodiska störningar i den omgivande luft 
eller ett annat medium. Dessa periodiska störningar utbreder sig 
rätlinjigt genom mediet som tryckvågor.

� Ljud karakteriseras av parametrar:

– Frekvens f (Hertz) eller periodtid T (sekund)

– Våglängd λ (meter)

– Amplitud A (tryck)

– Hastighet v (meter/sekund)

LjudLjud
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Ljudets egenskaperLjudets egenskaper

� Grundläggande samband mellan hastighet, våglängd och frekvens för 
en ljudvåg:

v = f v = f ·· λλ

�� LjudhastighetLjudhastighet
�� BBööjningjning

�� ReflektionReflektion
�� InterferensInterferens
�� ResonansResonans
�� IntensitetIntensitet

� Obs!!!!

I ett homogent medium, t.ex. i luft, utbreder sig ljudvågor med 
samma hastighet i alla riktningar oberoende av frekvensen.
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Ljudhastighet

Ljudets hastighet i ett medium - gaser, vätskor och fasta ämne – är 

bestämd av mediets densitet (ρ) och elastiska egenskaper (bulk modulus

B)

� Ljudhastighet i torr luft

090309090309

Ljudets egenskaperLjudets egenskaper

Ljudhastighet in gaserLjudhastighet in gaser

Gas Gas TemperaturTemperatur ((°°C)C) HastighetHastighet ((m/sm/s))

�� Air Air 0 0 331.5331.5

�� Air Air 20 20 344344

�� HydrogenHydrogen 0 0 12701270

�� Carbon dioxideCarbon dioxide 0 0 258258

�� Helium Helium 20 20 927927

�� Water vapor Water vapor 35 35 402  402  

HurHur skulle du gskulle du gööra fra föör att kunna lr att kunna lååta som ta som Kalle AnkaKalle Anka? ? 
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Ljudets egenskaperLjudets egenskaper

Ljudhastighet i nLjudhastighet i nåågra vgra väätskor och metallertskor och metaller

VVäätskortskor TemperaturTemperatur ((°°C) C) HastighetHastighet ((m/sm/s))

�� VattenVatten 0 0 14021402

�� VattenVatten 20 20 14821482

�� AlkoholAlkohol 0 0 1130 1130 

�� Sea waterSea water
3.5% salinity 3.5% salinity 20 20 15221522

�� Metaller:Metaller:

�� AluminiumAluminium 64206420

�� StStååll 57905790
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Ljudets egenskaperLjudets egenskaper

FrekvensomfFrekvensomfåång och olika typer av ljudng och olika typer av ljud

�� UltraljudUltraljud

�� InfraljudInfraljud
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Frekvensintervall Frekvensintervall 

�� MMäänniska:nniska: 20 Hz 20 Hz –– 20 kHz20 kHz

�� Hund:Hund: 50 Hz 50 Hz –– 45 kHz45 kHz

�� Fladdermus:   upp till 120 kHzFladdermus:   upp till 120 kHz

�� Delfin:Delfin: upp till 200 kHzupp till 200 kHz

�� Elefant:Elefant: 5 Hz 5 Hz –– 10 kHz10 kHz

090309090309

Ljudets egenskaperLjudets egenskaper

Breaking the Sound Barrier with an AircraftBreaking the Sound Barrier with an Aircraft
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Ljudets egenskaper fort.

�� BBööjningjning

�� ReflektionReflektion
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Ljudets egenskaper fort.

• Interferens
Två ljudvågor som utbreder sig i samma

medium interfererar med varandra:
Konstruktiv interferens

(förstärkning) uppstår om deras
amplituder adderas

Destruktiv interferens (utsläckning) 
uppstår om deras amplituder
subtraheras

Svävningar, beats
Två ljudvågor med frekvenser nära 

varandra som  interfererar med 
varandra 

Används vid stämning av 
musikinstrument i en orkester
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Ljudets egenskaper fort.

� Resonans

Resonansfrekvensen är en naturlig frekvens av vibrationer som

bestäms av den vibrerande föremålets geometri och fysikaliska
parametrar

� Stående vågor 

Vibrationer som uppstår vid resonans i utsträckta föremål som

strängar eller pipor (luft).

Stående vågor uppstår genom konstruktiv interferens mellan

infallande och refleterade vågor. 

Viktigt för musik och teknik
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ResonansResonans
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LjudLjud i vatteni vatten

�� Djurs kommunikation, orientering, etc. i havetDjurs kommunikation, orientering, etc. i havet

Dämpning av ljud i vatten
� Dämpningen av ljud beror på mediets temperatur och ljudets 

frekvens
(I luft också på luftens relativa fuktighet)

Havsvatten Luft
T = 20 C:
f = 1000 Hz 0.06 dB/km 4.8 dB/km (60%)

14 dB/km     (10%)
f = 100 Hz 0.02 dB/km 
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Ljud i vatten, fort.Ljud i vatten, fort.

�� Olika dOlika dääggdjurs karakteristiska frekvensintervallggdjurs karakteristiska frekvensintervall

090309090309

Slut: Del, nSlut: Del, näästa Delsta Del 22
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Harmoniskt innehåll
Hur analyseras ljud?

• Fourieranalys (frekvensanalys)
Varje periodisk funktion kan uttryckas som 

en serie av cosinus- eller sinusfunktioner 
(en harmonisk serie)

Exempel: en fyrkantsvåg

Fourieranalys (frekvensanalys), fort.
Harmoniskt innehåll

• Med hjälp av Fourieranalys transformeras en periodisk funktion 
från tidrum till frekvensrum, dvs. funktionens frekvensspektrum 
erhålles

Fourieranalys (frekvensanalys), fort.
Harmoniskt innehåll

• Frekvensspektra för några elementära funktioner
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Musik & FysikMusik & Fysik del del 2: Ljud och h2: Ljud och höörselrsel

Studium av ljudStudium av ljud

�� Ljud och dess effekter kan studeras pLjud och dess effekter kan studeras påå objektivt och subjektivt sobjektivt och subjektivt säätttt

�� AKUSTIKAKUSTIK:: ljudljud studerasstuderas i den i den fysikaliskafysikaliska betydelsenbetydelsen, , somsom vvåågorgor

((energienergi, , ststöörningrning), ), somsom utbrederutbreder sig i sig i ettett elastisktelastiskt medium, medium, 

oberoendeoberoende avav omom ljudetljudet äärr hhöörbartrbart ellereller inteinte

�� PSYKOAKUSTIK: PSYKOAKUSTIK: ljudljud studerasstuderas somsom stimulus stimulus fföörr vvåårr hhöörselrsel, , öörara, , 

ochoch ddäärmedrmed ettett sammankopplatsammankopplat ssäätttt ppåå vilketvilket hjhjäärnanrnan tolkartolkar ljudetljudet

HHöörselrsel

�� HHöörbartrbart ljud och ljud och öörats krats käänslighetnslighet

�� FrekvensFrekvens: 20 Hz : 20 Hz –– 20.000 Hz20.000 Hz

�� IntensitetIntensitet:: frfråånn 0 0 uppupp till 130 decibel till 130 decibel 

frfråånn 10 (10 (--12) till 10 watts/m2 12) till 10 watts/m2 

�� TryckTryck: : frfråånn 2 x 102 x 10--5  till  60 Newtons/m25  till  60 Newtons/m2

�� TrummhinnansTrummhinnans rröörelserelse = 0.000000001 cm= 0.000000001 cm

VVåårt rt öörara VVåårt rt öörara

�� YtterYtteröörara (auricle and (auricle and pinnapinna), ), mellanmellanöörara (middle ear, (middle ear, ossiclesossicles) ) 
ochoch innerinneröörara (inner ear, cochlea) (inner ear, cochlea) 

Ljud och hLjud och höörselrsel

Ljudets Ljudets intensitetintensitet och energioch energi

� Ljudets intensitet avtar enligt ”inverse square law”

Ljud och hLjud och höörselrsel

LjudetsLjudets intensitetintensitet

EnerginEnergin per area per area ochoch tidtid somsom en en ljudvljudvåådd ööverfverföörr

Ljuds intensitet beror pLjuds intensitet beror påå ljudvljudvåågens tryckvariation, ljudvgens tryckvariation, ljudvåågens gens 
amplitud. amplitud. 

LjudsLjuds intensitetintensitet äärr objektivobjektiv, en , en fysikaliskfysikalisk storhetstorhet, , somsom kankan
mmäätastas. . 

Intensitet definieras som effekt Intensitet definieras som effekt per area, Watt/m2. per area, Watt/m2. Anges i Anges i 
decibel, dB. decibel, dB. 



2

Ljud och hLjud och höörselrsel
ÖÖra och hra och höörsel: varfrsel: varföör skall man ha stora r skall man ha stora ööron?ron?

Ljud och hLjud och höörselrsel
LoudnessLoudness (h(höörbarhet, styrka)rbarhet, styrka)

�� ÖÖratrat äärr inteinte likalika kkäänsligtnsligt fföörr allaalla frekvenserfrekvenser, , dettadetta ggäällerller
ssäärskiltrskilt i i llåågg-- ochoch hhöögfrekvensomrgfrekvensområådenden inominom detdet hhöörbararbara
ljudetljudet. . 

�� LoudnessLoudness äär r en subjektiv storheten subjektiv storhet, fysiologisk , fysiologisk 
sinnesfsinnesföörnimmelsernimmelse

Ljud och hLjud och höörselrsel
Equal Loudness Curves (Equal Loudness Curves (hhöörbarhetrbarhet))

ÖÖrats maximala ljudkrats maximala ljudkäänslighetnslighet

�� ÖÖrats maximala ljudkrats maximala ljudkäänslighet:nslighet:
2000 2000 –– 5000 Hz5000 Hz

Viktigt fViktigt föör fr föörstrstååelse av tal else av tal 

Resonans av en stResonans av en stäängd cylinderngd cylinder: : 3 700 Hz3 700 Hz

ett maximum: 3500 ett maximum: 3500 –– 4000 Hz4000 Hz

ett maximum vid 13 500 Hz ett maximum vid 13 500 Hz 
(3:e (3:e ööverton)verton)

Ljud och hLjud och höörsel rsel 
LoudnessLoudness

�� AdaptationAdaptation:  :  ExponeringExponering till en till en konstantkonstant ton ton resulterarresulterar i i minskningminskning avav

upplevelsenupplevelsen avav ljudstyrkanljudstyrkan ((““trtröötthettthet avav ööratrat””))

�� TrTrööskelnivskelnivååskiftningskiftning:: LLåångtidangtida exponeringenexponeringen till till moderatamoderata ellereller

intensivaintensiva brusnivbrusnivååerer lederleder till till attatt ööratsrats trtrööskelnivskelnivåå ssäänksnks somsom en en 

ååtgtgäärdrd attatt skyddaskydda hhöörselrsel. (. (temportemporäärtrt ellereller bestbestååendeende))

TinnitusTinnitus

�� RingandeRingande ljudljud I I ööratrat. . NormaltNormalt orsakatorsakat genomgenom llåångtidangtida exponeringexponering till till 

hhöögtgt (loud) (loud) ljudljud ellereller till till kortakorta exponeringarexponeringar avav mycketmycket hhöögtgt ljudljud..

�� Kan Kan varavara temportemporäärtrt ellereller kronisktkroniskt ochoch kankan uppstuppståå somsom resultatresultat

biverkningbiverkning avav intagintag avav llääkemedelkemedel somsom aspirin aspirin 

�� Man Man trortror attatt tinnitus tinnitus skapasskapas avav spontantspontant ((““firingfiring””) ) aktiveringaktivering avav cellhcellhåårr

avav cellerceller somsom finnsfinns i i ORGAN OF CORTIORGAN OF CORTI
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ÖÖra ra –– organ of organ of corticorti ÖÖra ra –– organ of organ of corticorti and and cocheacochea

Slut: Del 2, nSlut: Del 2, näästa Del 3sta Del 3
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Musik & Fysik Del 3Musik & Fysik Del 3

Vad hVad höör vi egentligen?r vi egentligen?

Vad hVad höör vi egentligen?r vi egentligen?

�� Ljud och dess effekter kan studeras pLjud och dess effekter kan studeras påå objektivt och objektivt och 
subjektivt ssubjektivt säätttt

�� AKUSTIKAKUSTIK::

LjudLjud studerasstuderas i den i den fysikaliskafysikaliska betydelsenbetydelsen, , somsom vvåågorgor ((energienergi, , 
ststöörningrning), ), somsom utbrederutbreder sig i sig i ettett elastisktelastiskt medium, medium, oberoendeoberoende avav omom
ljudetljudet äärr hhöörbartrbart ellereller inteinte

�� PSYKOAKUSTIKPSYKOAKUSTIK

�� LjudLjud studerasstuderas somsom stimulus stimulus fföörr vvåårr hhöörselrsel, , öörara, , ochoch ddäärmedrmed ettett
sammankopplatsammankopplat ssäätttt ppåå vilketvilket hjhjäärnanrnan tolkartolkar ljudetljudet

NNåågra storheter och begreppgra storheter och begrepp i samband medi samband med ljudljud

�� AkustikAkustik

�� FrekvensFrekvens

�� VVååglgläängdngd

�� IntensitetIntensitet

�� Energi, effektEnergi, effekt

�� BrusBrus

�� PsykoakustikPsykoakustik

�� TonTon

�� PitchPitch (tonh(tonhööjd)jd)

�� LoudnessLoudness (h(höörbarhet rbarhet 
styrka)styrka)

�� VolumeVolume (volym)(volym)

�� Timbre (Timbre (tonkvalitettonkvalitet))

Ton och brusTon och brus

� Ton
Ett ljud med sinusformade svängningar med en enda

frekvens
En ton som bara har en frekvens är en ren ton eller

sinuston

� Brus (noise), buller
Brus kan definieras i teoretiska termer som en 

slumpmässig (stokastisk) signal eller som en störning i 
en signal. 

PitchPitch -- tonhtonhööjdjd

UpplevdUpplevd frekvensfrekvens avav en en tonton frfråånn ettett musikinstrumentmusikinstrument

KammartonKammarton 440 Hz440 Hz

Den Den subjektivasubjektiva upplevelsenupplevelsen avav ettett ljudsljuds frekvensenfrekvensen ((analogtanalogt med med 
loudness).loudness).

Pitch Pitch äärr en en psykoakustiskpsykoakustisk variabelvariabel ochoch gradengraden avav dennasdennas kkäänslighetnslighet
varierarvarierar mycketmycket mellanmellan mmäänniskornniskor..

VissaVissa mmäänniskornniskor harhar sinnesfsinnesföörmrmåågangan attatt minnasminnas en en tonhtonhööjdjd ochoch
fföörmrmåågangan attatt jjäämfmföörara den med en den med en annanannan under en under en vissviss tidtid

VissaVissa mmäänniskornniskor harhar sinnesfsinnesföörmrmåågangan attatt uppfattauppfatta en en absolutabsolut tonhtonhööjdjd
somsom kallaskallas PERFECT PITCHPERFECT PITCH..

PitchPitch

�� ÄÄndringndring avav tonhtonhööjdenjden ““pitchpitch”” i i procentprocent somsom funktionfunktion avav ljudstyrkaljudstyrka
““loudnessloudness”” fföörr olikaolika frekvenserfrekvenser
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Loudness Loudness 

� Ett subjektivt intryck om ljudets intensitet

VolumeVolume

� Psykologiskt mått för magnitude av ett ljud

innefattar ljudets spektrum dvs. frekvens och intensitet, 
harmoniskt innehåll, duration och rummets egenskaper

� Exempel: 

båtbyggande i två fall – det första hamrande på ett trä block i ett 
litet rum, och det andra på en stålställning i en stor hall. Båda fall 
återges med samma ljudintensitetsnivå men skiljer sig markant i 
ljudvolym

Timbre Timbre -- KlangKlang

�� Ljudets Ljudets ””kvalitetkvalitet””

�� Timber Timber äär huvudsakligen bestr huvudsakligen bestäämd utav ljudets (tonens) md utav ljudets (tonens) 
harmoniska innehharmoniska innehåållll samt utav samt utav ljudets dynamiska karakteristik vilka ljudets dynamiska karakteristik vilka 
äär attack, decay och vibrator attack, decay och vibrato

�� Timber Timber äär ett begrepp fr ett begrepp föör en tons urskilljbara karakteristikerr en tons urskilljbara karakteristiker

�� Det tar ungefDet tar ungefäär 60 millisekunder fr 60 millisekunder föör mr määnniskan att igenknniskan att igenkäänna en nna en 
tons timbertons timber

�� Alla toner kortare Alla toner kortare ään 4 millisekunder fn 4 millisekunder föörnimmas som en atonal klickrnimmas som en atonal klick

� Duration thresholds below which sine tones lose their sense of pitch 
(upper curve) and become clicks (lower curve).

Timbre Timbre -- klangklang

�� KlangKlang
Klanger avser vanligen ljud med estetisk eller

tilltalande karaktär. 
Inom musiken används termen ofta för att

distingera önskande ljud från de oönskade, så
kallat buller eller brus

�� KlangfKlangfäärg (timbre, rg (timbre, tonetone qualityquality, , tonetone colorcolor))
Sammansättningen av de olika medklingande

övertonerna i ett musikinstrument.

FFöörekomstenrekomsten av flera eller fav flera eller fäärre rre öövertoner skvertoner skäänker ett nker ett 
instrument eller en rinstrument eller en rööst dess speciella klangfst dess speciella klangfäärg.rg.

Attack och decayAttack och decay

�� The initial part of a sound, from its onset to the point where iThe initial part of a sound, from its onset to the point where its ts 

AMPLITUDEAMPLITUDE reaches a maximum.reaches a maximum.

�� The process whereby the The process whereby the AMPLITUDEAMPLITUDE of of OSCILLATIONOSCILLATION of a of a 

vibrating system diminishes with time due to a loss in energyvibrating system diminishes with time due to a loss in energy. . 
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Vibrato och tremoloVibrato och tremolo

�� Periodisk Periodisk äändring av en tons pitchndring av en tons pitch

�� Periodisk Periodisk äändring av en tons amplitude eller loudnessndring av en tons amplitude eller loudness

Impact soundImpact sound

�� EttEtt ljudljud med med mycketmycket skarpskarp attack, attack, 

Kan Kan jjäämfmföörasras med med ettett objektsobjekts kollisionkollision med med ettett annatannat objektobjekt

PitchPitch

�� The duration of a tone in cycles required to ascribe a definite The duration of a tone in cycles required to ascribe a definite pitch pitch 

Slut: Del 3, nSlut: Del 3, näästa Del 4sta Del 4
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MusikMusik

�� Vad Vad äär musik?r musik?
InomInom musikvetenskapmusikvetenskap ochoch psykoakustikpsykoakustik

tilltilläämpasmpas mmåånganga olikaolika typertyper avav definitionerdefinitioner

InomInom musikhistorienmusikhistorien kankan man man konstaterakonstatera attatt
frfråågangan omom vilkavilka typertyper avav verkverk somsom skaska ffåå
kallaskallas musikmusik harhar fföörräändratsndrats mmåånganga ggåångernger..

MusikinstrumentMusikinstrument

• 3 typer av konventionella instrument: sträng
blås
slag

• Hur skapas toner?
Stående vågor och resonans

Stränginstrument
Vibrerande strängar alstrar
grundton och övertoner

Resonanslåda förstärker

Låg-effekt instrument

Stort antal instrument i en 
orkester

Musikinstrument fort.Musikinstrument fort.

• Stående vågor i en öppen 
pipa

• Blåsinstrument

Toner, klanger, alstras direkt av de stående vågorna i 
instrumentens luftpelare.

http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_filehttp://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Webs/Web--standingstanding--
pipe.htmpipe.htm

VarfVarföör lr lååter instrument olika?ter instrument olika?

� Timber

För musikinstrument är timbre en funktion av:

intervallet i vilket det spelade ljudet har sitt pitch – tonhöjd
(massa) samt ljudstyrkan (harmoniskt innehåll)

varaktighet

den konstnärliga framställningen av ljudet

Detta ger möjligheten att urskilja olika musikinstrument

Det samma gäller för talet (speech), där timbre är den 
grundläggande kvaliten som möjliggör att urskilja olika röster och
olika ljud

VarfVarföör lr lååter instrument olikater instrument olika

• Ljudkorvor och frekvensspektrum för klarinett respektive 
flöjt

MusikinstrumentMusikinstrument

•Frekvensspektrum för en trumpet
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Harmoniskt spektrum, harmonisk serieHarmoniskt spektrum, harmonisk serie

Shortcut to Harmonics_Sine.lnk

Auditoriums akustikAuditoriums akustik

•• ReverberationReverberation
Reverberation Reverberation äärr detdet totalatotala reflekteradereflekterade ljudljud frfråånn ytornaytorna i i ettett slutetslutet rum, rum, ettett

auditorium.auditorium.

•• Reberberationtid: 1.5 Reberberationtid: 1.5 –– 2.5 s (60 dB niv2.5 s (60 dB nivåå))

Auditoriums akustikAuditoriums akustik

•• FFöörlust av bastonerrlust av bastoner

MusikMusik ochoch sinnesinne

•• Konsonans och dissonansKonsonans och dissonans

TvTvåå toner (intervall, toner (intervall, akordakord) s) säägs vara harmoniska om deras gs vara harmoniska om deras 
kombination lkombination lååter bra fter bra föör r öörat och disharmoniska om de rat och disharmoniska om de 
inte ginte göör detr det

MusikMusik ochoch sinnesinne
MusikMusik kognitionkognition

VisstVisst finnsfinns detdet objektivaobjektiva realitrealitääterter, men , men vadvad
varierarvarierar frfråånn en person till en en person till en annanannan äärr orsakatorsakat
avav mentalamentala processerprocesser

MusikteorinMusikteorin betraktarbetraktar musikmusik somsom nnåågotgot somsom äärr
skrivetskrivet. . 

MusikMusik kognitionkognition betraktarbetraktar musikmusik somsom nnåågotgot somsom
man man hhöörr. . 

MusikMusik kognitionkognition fföörsrsöökerker fföörstrståå de de psykologiskapsykologiska
ochoch fysiologiskafysiologiska mekanismermekanismer somsom mmööjliggjliggöörr attatt
fföörnimmarnimma musikmusik::

HurHur minnetminnet tolkartolkar en en musikstyckemusikstycke ellereller en en 
musikaliskmusikalisk rytmrytm??

VadVad ggöörr framfframföörandetrandet avav musikmusik expressivtexpressivt??

HurHur bearbetarbearbetar hjhjäärnanrnan musikmusik ochoch hurhur äändrarndrar
musikenmusiken hjhjäärnanrnan under under processenprocessen??

SkalorSkalor

•• ÄÄrr ettett ordnatordnat system system avav tonhtonhööjderjder (pitches), (pitches), noternoter, i , i vilketvilket en en oktavoktav
äärr indeladindelad i i ettett antalantal likalika storastora intervallintervall, , normaltnormalt I I stigandestigande frekvensfrekvens

••

•• I I vväästerlsterläändskndsk musikmusik äärr oktavenoktaven indeladindelad i 12 i 12 exaktexakt storastora intervallintervall
s.ks.k. . halvtonerhalvtoner. . HalvtonerHalvtoner reperesenterarreperesenterar intervallintervall mellanmellan tvtvåå toner toner 
varsvars frekvensffrekvensföörhrhåållandetllandet äärr likalika med 12:e med 12:e rotenroten urur 22

••

•• En En oktavoktav äärr ettett intervallintervall mellanmellan den 1:a den 1:a ochoch den 8:e den 8:e notennoten i major i major 
skalaskala. . OktovenOktoven äärr karakteriseradkarakteriserad med med frekvensffrekvensföörhrhåållandetllandet 2:1, 2:1, 
halveradhalverad lläängdngd avav en en strsträängng
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Musikaliska skalorMusikaliska skalor

•• En En skalaskala äärr ettett ordnatordnat system system avav tonhtonhööjderjder (pitches), (pitches), noternoter, , normaltnormalt
i i stigandestigande frekvensfrekvens

•• AvstAvstååndetndet i i frekvensfrekvens mellanmellan tvtvåå tonhtonhööjderjder ellereller noternoter kallaskallas intervallintervall

MusikMusik ochoch sinnesinne

Skalor Skalor -- temperament (temperatur), intervalltemperament (temperatur), intervall

•• Pythagoras skalaPythagoras skala

Den tidigaste: Den tidigaste: intervallintervall somsom
musikalisktmusikaliskt upplevsupplevs somsom harmoniskaharmoniska
fföörhrhåållerller sig till sig till varandravarandra somsom smsmåå
heltalheltal (1:2:3:4...) i den (1:2:3:4...) i den s.ks.k
naturtonseriennaturtonserien..

•• LiksvLiksväävandevande temperaturtemperatur ((EquelEquel
tempered)tempered)

En En ststäämningmning ((tempereringtemperering) ) avav skalanskalan
ddäärr varjevarje halvtonsteghalvtonsteg äärr likalika stortstort

((ljudljud: : olikaolika skalorskalor))

•• Ur Ur ””TheoricaTheorica MusicaeMusicae”” av av 
FranchinoFranchino GaforisGaforis (Milano 1492)(Milano 1492)

MusikMusik ochoch sinnesinne

Skalor Skalor -- temperament (temperatur)temperament (temperatur)

MusikMusik

ArpArp SchnitgerSchnitger
ZwolleZwolle, 1721, 1721

MusikMusik

ÖÖrgryte Nya kyrkargryte Nya kyrka Tack fTack föör er uppmr er uppmäärksamhetrksamhet


