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Generell innledning

Einstein sa en gang til Heisenberg, “It is the theory that tells what we observe.”
forteller Øyvind Grøn og Øystein Elgarøy i en artikkel 1

Figur 1: Eistein sa: “It is the theory that tells what we observe.”.

Grøn og Elgarøy forstetter slik:

“Heisenberg said that this idea helped him in arriving at the uncertainty relation when
he struggled to find the physical significance of quantum mechanics.”
. og videre
“To be able to construct a picture of the world that can be expressed by our ordinary
language, we must interpret the observational data within a theory that gives us the
concepts to be used in forming this picture.”

Dette er et eksempel på en oppfatning vi finner hos mange fysikere, - at beskri-
velser av naturen er mer eller mindre avhengig av teorien vi bruker for å analysere
fenomenene. Jeg kan være med på dette langt på vei, men det er ofte slett ikke “or-
dinary language” som brukes. Vi bruker en sjargong som vi er blitt vant med innen
vår teori, og denne sjargongen benytter ofte ord fra dagliglivet som har en ganske
annerledes betydning for folk flest enn det vi er blitt vant til i faglig sammenheng.
Men ofte er det mer problematisk enn som så, for vi har ofte ikke tatt oss tid til å
virkelig vurdere presist hva vi selv faktisk legger i ulike ord og uttrykk. Og så lenge
vi er upresise, fungerer argumentasjonen vår greit nok, men vi kan gå glipp av nye
viktige kilder til kunnskap. Selv synes jeg det er tankevekkende at det på sett og vis
var begrepet “samtidighet” som ga Einstein en viktig ide som førte til den spesiel-
le relativitetsteorien. Fysikerne hadde før 1905 bruk begrepet “samtidighet” på en
upresis måte, men da Einstein ønsket å gi begrepet en presis definisjon, framtvang
dette den spesielle relativitetsteorien.

Vi må også huske at de bildene og beskrivelsene vi benytter innenfor en teori

1Sitatet er fra W. Heisenberg, Physics and Beyond (Harper & Row, New York, 1971) referert
til av Øyvind Grøn and Øystein Elgarøy: Is space expanding in the Friedmann universe models?,
Am. J. Phys. 75, 151-157 (2007)
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kan vise seg å være svært uheldige og misvisende, - selv om teorien gir prediksjoner
som stemmer med observasjoner. Det er nok å minne om middelalderens episykler.
Vi kunne da forstå planetbevegelsene med Jorda i sentrum (!) ved å beskrive banene
på himmelen som en sum av en rekke sirkelbevegelser. Sirklene var de mer eller
mindre “hellige” bestanddelene i beskrivelsene, og alt ble tilpasset dette bildet. Det
var en beskrivelse av verden vi i dag vil betegne som gal, men den var i tråd med
observasjonene!

Vi har tidligere i kurset tatt opp at vår tids episykel-beskrivelse etter min me-
ning er harmoniske svingninger, harmoniske bølger, plane harmoniske bølger sammen
med fouriertransformasjoner. Nærmest alt innen fysikken i dag beskrives med disse
“hellige” bestanddelene, og vi tolker verden ut fra denne måten å angi teorien på.
Så, selv om Einstein sier at “It is the theory that tells what we observe”, har jeg
lyst å legge til: “and if the theory is wrong, we are mislead to draw conclusions that
in the the long run will turn out to be misconsepts. Our theories should not only
be judged with respect to whether it is giving us correct predictions, but also with
respect to yielding a consistent picture that keeps the number of strange conclusions
and paradoxes to a minimum.”

Selv mener jeg at bølge-partikkel-dualismen er et eksempel på en “teori” som
fungerer ved beregninger siden vi bare velger den varianten som passer og overser
den andre varianten, men som har helt klare inkonsistenser i seg dersom man går litt
nøye inn i ordbruken som resulterer i en rekke rare konklusjoner og paradokser. I vårt
kurs behandler vi lys som elektromagentiske bølger. I kvantefysikken beskrives iblant
lys som punktformige partikler med energi E = hf der h er Plancks konstant og f
frekvensen. Det finnes mange ulike varianter av oppfatninger om lys, og har man base
i kvantefeltteori kan man f.eks. støte på oppfatninger som denne: “Jeg ser ikke på
fotonene som punktformede partikler, jeg ser på dem som kreasjons og annihilasjon-
operatorer i et annenkvantisert felt”. Utsagnet er i tråd med Einsteins “It is the theory
that tells what we observe.” (med bakgrunn i kvantefeltteori), men er dette et forsøk
på å beskrive naturen, eller er dette et forsøk på å beskrive formalismen/teorien? Er
det egentlig kreasjons og annihilasjonsoperatorere som vi observerer i laboratoriet?
Utsagn som det jeg nettopp nevnte er et av mange eksempler på utsagn som etter
min mening ikke øker vår forståelse av fysiske fenomener.

I denne prosjektoppgaven skal vi imidlertid ta for oss en langt enklere problem-
stilling enn interpretasjon av kvantefysikk. Du blir invitert til å gjøre deg dine egne
refleksjoner og oppfatninger, og du blir ikke vurdert ut fra konklusjonene du kommer
fram til, men ut fra hvordan du klarer å argumentere. Selv om det er en relativt enkel
problemstilling vi tar opp, kan det være lurt å ha i bakhodet Einsteins ord: “It is
the theory that tells what we observe” samtidig som man også husker tillegget (som
Einstein ikke kom med): “but are we mislead by the theory to draw wrong conclu-
sions?”. Vi håper du tar utfordringen og jobber med deloppgavene du blir presentert
og deltar i diskusjoner med medstudenter og finner ut hva du selv mener etter å ha
jobbet med problemstillingen vår en ukes tid.

3



Oppgave 1. Fourieranalyse og waveletanalyse av et

amplitudemodulert signal.

I denne oppgaven skal vi drøfte hvordan ulike matematiske beskrivelser av en bølge
/ et signal har innvirkning på hvordan vi tolker det vi observerer. Hvilke mer eller
mindre bevisste oppfatninger fører det til? Er det helt ekvivalent å tenke på den ene
eller andre måten, eller kan to ulike oppfatninger i prinsippet gjenspeile ulike fysiske
virkningsmekanismer som ligger bak hvordan signalet ble generert?

Anta at vi har en bølge som består av en såkalt bærebølge som er amplitudemo-
dulert (AM) med et signal med mye lavere frekvens. Vi skal både bruke et harmonisk
og et firkantpuls-signal ved amplitudemodulasjonen.

I prinsippet kunne vi f.eks. brukt lydbølger som en fysisk manifestasjon på det
signalet vi behandler. For å få så klare resultater som mulig, har vi imidlertid valgt
å la signalet være et radiosignal modulert med en hørbar lyd. Signalet kunne i prin-
sippet lett genereres fysisk dersom vi hadde tilgjengelig en langbølgesender slik de
var i kringkastingens barndom og fram til ca 1980. Bølgen registreres av en mottaker
et fast sted i rommet, og signalet som da fremkommer når vi bruker et harmonisk
signal ved modulasjonen, kan beskrives matematisk slik:

y(t) =
1

2
cos(ωbt) · (1 + cos(ωmt)) (1)

der ωb er bærebølgens vinkelfrekvens og ωm vinkelfrekvensen til det modulerende
harmoniske signalet som blir overført.

Enkel matematikk viser at dette signalet også kan skrives slik:

y(t) = cos(ωbt) +
1

2
cos((ωb + ωm)t) +

1

2
cos((ωb − ωm)t) (2)

Likning (1) og (2) er ekvivalente matematisk sett, men begrepsmessig er de egent-
lig forskjellige (vesentlig i vår sammenheng).

Når vi bruker et firkantpuls-signal ved modulasjonen, kan signalet f.eks. beskrives
slik:

y(t) = cos(ωbt) · (1 − (floor(t/Thalf ) mod 2)) (3)

der ωb er bærebølgens vinkelfrekvens og Thalf = π/ωm halve periodetiden til firkant-
signalet som inngår i modulasjonen. Med enkel matematikk kan t/Thalf omformes
til 2fmt (sjekk gjerne selv). Her mener vi med “floor” at vi finner heltallsverdien
til uttrykket inni parantesen, og runder av nedover. Med “mod” mener vi at vi tar
modulus-verdien, det vil si restverdien når vi heltallsdividerer det første tallet med
2. (Matlab-funksjonene har samme navn.)

Bruk følgende parametre når du jobber videre med denne oppgaven: Beskriv
signalet i N = 216 punkter og la samplingsfrekvensen være Fs = 3.2·106 Hz. Lengden
på tidsstrengen, Ttot, vi skal analysere er da bestemt ut fra N og Fs. La bærebølgens
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frekvens (ikke vinkelfrekvens) være fb = 2.0 · 105, og la det modulerende signalets
frekvens være fm = 8.0/Ttot. Tallene er valgt med omhu for å la fourierspekteret bli så
rent og klart som mulig. Husk også at korreksjonsleddet (N − 1)/N for å spesifisere
nøyaktig hvilke tidspunkt og frevenser som benyttes, kan bety litt for hvor klare
signalene blir (jmfr kapittel 4).

Modellér etter tur et harmonisk modulert AM signal gitt ved likning (1) eller (2) og
et firkant modulert AM signal gitt ved likning (3).

Gjennomfør samtlige punkter nedenfor etter tur både når det modulerende signalet er
harmonisk og når det er en firkantpuls. (Gjør deg gjerne ferdig med den harmoniske
varianten først og ta firkantvarianten etterpå.)

Plot utsnitt av tidsbildet og frekvensbildet av de to signalene når vi bruker ordinær
FT på hele tidsstrengen. Det er SVÆRT viktig at du zoomer inn tilstrekkelig (og
heller ikke for mye) i de to frekvensbildene. Beskriv signalene også med ord, både i
tidsbildet og frekvensbildet.

Hva er den matematisk ekvivalente måten å beskrive det firkant-modulerte signalet
på (svarende til ligning (2) for det harmonisk modulerte signalet)? Vi ber ikke om
nøyaktig matematisk uttrykk, men et utrykk som angir i prinsippet hvordan det
nøyaktige matematiske uttrykket ville sett ut.

Gjennomfør deretter en waveletanalyse av signalet (kontinuerlig wavelet-
transformasjon med Morlet wavelets) med et passe frekvensområde og flere ulike
K-verdier. Plot passe utsnitt i tid. Du må selv velge parametre for å få fram en
analyse som er annerledes enn det vi får fra en vanlig FT brukt på hele signalet.
Du kan evt også velge paramtere som gir et temmelig likt resultat som vanlig FT
dersom du ønsker også å poengtere dette. Husk at dersom du velger svært stor K-
verdi i waveletanalysen, må du begrense frekvensområdet (fmin til fmax) for at ikke
beregningen skal ta evigheter av tid.

Diskutér det følgende:

• På hvilken måte kan vi anse signalene som en sum av tre (eller flere) diskrete
harmoniske signaler med konstant amplitude gjennom hele tiden?

• På hvilken måte kan vi anse signalene som en pulsasjon i tid eller som en
vekskling i tid mellom “et signal” og “ikke et signal”?

• Forsøk å velge (og begrunne) hvilken av disse beskrivelsene du synes passer best
i forhold til din egen opplevelse av signalene (basert på visuell betraktning av
tidsbildene av signalene).

• Er det helt ekvivalent å tenke på den ene eller andre måten, eller kan to uli-
ke oppfatninger i prinsippet gjenspeile ulike fysiske virkningsmekanismer som
ligger bak hvordan signalet ble generert?

Forsøk å ha i bakhodet den generelle utfordringen illustrert på første siden av det-
te skrivet og nevnt i innledningen: Hvordan skal vi forstå ikke-harmoniske bølger når
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både matematikk/formalisme og observasjoner begge får prege vår oppfatning. Her
er ingen korrekte svar, ulike personer vil antakelig ende opp med ulike oppfatninger.
Det er argumentasjonen og refleksjonen omkring temaet som er mest interessant.

Oppgave 2: Beskrivelse av den fysiske prosessen bak

lyd fra blåseinstrumenter.

I praktisk talt alle beskrivelser av musikkinstrumenter i lærebøker i fysikk finner vi
omtrent den samme fremstillingen. Fra “University Physics” av Young and Freedman
(Pearson, 12. utgave, 2008) har vi sakset noen typiske biter:

• “a) When longitudinal (sound) waves propagate in a fluid in a pipe with finite
length, the waves are reflected from the ends in the same way that transverse
waves on a string are reflected at its ends. The superposition of the waves trave-
ling in opposite directions again forms a standing wave. Just as for transverse
standing waves on a string, standing sound waves (nomal modes) in a pipe
can be used to create sound waves in the surrouding air. This is the operating
principle of the human voice as well as many musical instruments, including
woodwinds, brasses, and pipe organs.

• b) The column of air in the pipe is set into vibration, and there is a series of
possible normal modes, just as with the stretched string.

• c) For every normal mode of an open pipe the length L must be an integer
number of half-wavelengths, and the possible wavelengths λn are given by L =
nλn

2
.

• d) In an organ pipe in actual use, several modes are always present at once;
the motion of the air is a superposition of these modes.

• e) A very narrow pipe produces a sound wave rich in higher harmonics, which
we hear as a thin and “stringy” tone; a fatter pipe produces mostly the funda-
mental mode, heard as a softer, more flutelike tone. The harmonic content also
depends on the shape of the pipe’s mouth.

• f) In each mode, every particle of the system oscillates with simple harmonic
motion at the same frequency as the mode.”

Disse standard-oppfatningene av hvordan lyd produseres i musikkinstrumenter
representerer den ene formen for tenkning som vi var innom i oppgave 1. Vi vil i denne
oppgaven arbeide med en beskrivelse som med litt velvilje kan sies å representere den
andre formen for tenkning fra oppgave 1.
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Figur 2: Et snitt gjennom en åpen orgelpipe som viser de tre første normale moder.
(oversatt engelsk figurtekst for figur 16.17).

Vi vil etter tur fokusere på litt ulike aspekter av lyd i blåseinstrumenter der vi
skal bruke både eksperimentelle data og numeriske beregninger. Jobb deg gjennom
detaljene vi skal innom og forsøk å bygge opp en mulig alternativ beskrivelse til den
som Young og Freedman gir. Hva er likheter og forskjeller i det man fokuserer på,
hva er likheter og forskjeller i oppfatninger om fysisk prosess som ligger bak.

Oppgave 2 består av en rekke deloppgaver. “Blå-bokser” markerer alle spørsmål
som må besvares underveis.

2a. Stående bølger ved ikke-harmoniske bølger?

Vi har tidligere i kurset sett at enhver funksjon kan skrives som en sum av sinus-
og cosinusfunksjoner. Dette skyldes at sinus og cosinusfunksjonene (for alle mulige
frekvenser mellom minus uendelig til pluss uendelig) danner et fullstendig sett lineært
uavhengige funksjoner.

Periodiske signaler kan skrives som en sum av sinuser og cosinuser med et dis-
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kret sett frekvenser fn = n · f1, hvor n er et heltall og f1 = 1/T der T er perioden
til signalet. Ved diskret fouriertransformasjon av f.eks. et lydsignal fra et musikk-
instrument, betyr det at fourierspekteret vil inneholde “skarpe” linjer nettopp ved
frekvensene fn. Dersom signalet er en ren harmonisk funksjon (f.eks. en sinus med
kun én frekvens), vil fourierspekteret bare ha én linje. Dersom signalet ikke er strengt
harmonisk, men likevel periodisk, vil fourierspekteret bestå av flere linjer, inkludert
“høyere harmoniske” i tillegg til den fundamentale frekvensen f1. Når signalet har
spesielle symmetrier innenfor periodisiteten, vil ofte et systematisk utplukk av de
harmoniske være lik null (f.eks. alle linjer fn = n · f1 der n er oddetall er null).

Vi har sett at summen av to identiske harmoniske bølger gir oss stående bølger
som er karakterisert ved at bølgemønsteret ikke endres i tid: buker ligger i ro, knuter
ligger i ro. Det kan nå være interessant å se om disse særtrekkene også gjelder for
ikke-harmoniske bølger.

Ved vårt arbeid med denne oppgaven tar vi utgangspunkt i en litt annen berski-
velse:

Musikeren lager regelmessige trykkpulser enten ved å pressse luft gjennom stramme
lepper, eller ved å sende en luftstrøm mot en kant der det dannes turbulens. Trykk-
pulsene vandrer som en lydbølge med omtrent lydhastigheten i luft fra musikeren til
motsatt ende av instrumentet. Her vil bølgen se en endring i akustisk impedans, og
litt av bølgen blir transmittert og kommer ut som lyd, mens resten av bølgen blir
reflektert og sendes innover instrumentet igjen. Lydbølgen når etter en stund tilbake
til enden der musikerens lepper er. Også her er det en endring i akustisk impedans,
og igjen blir bølgen reflektert.

Musikerens oppgave er å lage nye trykkpulser nøyaktig i takt og i samme fase (for-
tegn) som det reflekterte signalet for å kompensere for “tapet” der lyd slapp ut av
instrumentet i motsatt ende en kort tid tidligere. De reflekterte trykkpulsene som når
musikerens lepper, vil påvirke leppene eller turbulensen slik at det gjør det lettere å
oppnå riktig timing av nye trykkpulser.

Endringen i akustisk impedans ved utløpet av instrumentet er slik at bølgen re-
flekteres i samme fase som den “innkommende” bølgen til dette grensesjiktet. Når
lydbølgen reflekteres i motsatt ende av instrumentet (der musikeren blåser) blir fasen
(fortegnet) på trykkpulsen til den reflekterte bølgen motsatt av den innkommende
for noen instrumenter og samme fase i andre.

I instrumenter med traktformet utgang og med munnstykke som man presser leppene
mot, blir fasen til de 2x reflekterte bølgene annerledes enn for instrumenter med en
rett sylindrisk luftsøyle med svært kontante avslutninger på hver side.

I denne beskrivelsen er tiden en lydbølge bruker for å gå fram og tilbake inne i in-
strumentet en svært viktig størrelse. Denne tiden vil ikke endre seg uansett hvilken
tone vi klarer å få ut av instrumentet så lenge lengden på luftveien holdes konstant.
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Deloppgave 2a
I denne oppgaven skal du simulere og animere hvordan trykkbølgen inne i et instru-
ment varierer som funksjon av posisjon og tid for to ulike situasjoner:

• En hypotetisk situasjon der vi antar at trykkbølgen som kommer ut av instru-
mentet varierer harmonisk som funksjon av tid, og ...

• En reell situasjon der trykkbølgen som kommer ut av instrumentet er lyden fra
et engelsk horn (bruker lydfilen ’enhornl.wav’).

Ta gjerne utgangspunkt i grunntonens frekvens for den reelle lydfilen også når du
skal simulere den hypotetiske harmoniske bølgen.

Får du et resultater som svarer til stående bølger i tråd med alle de utvalgte punktene
i læreboka til Young og Freedman, både matematisk og begrepsmessig? Beskriv og
dokumenter.

Tips:

Ved animeringen av bølgen inne i instrumentet tar vi utgangspunkt i tankegangen
gitt like foran denne “blåboksen”. I modelleringen antar vi for enkelhets skyld at det
ikke tapes nevneverdig energi ved utløpet av instrumentet, og at vi da heller ikke
behøver å tilføre energi fra musikerens side som kompenserer for tapet. Vi velger også
for enkelhets skyld å anta at bølgen i begge ender av instrumentet blir reflektert uten
endring av fase (fortegn) ved refleksjonen.

Benytter du deg av periodisiteten i signalene, kan du i dette tilfellet klare deg
med å beskrive trykkbølgen ved en datastreng som bare er én periode lang.

Det kan hende det enkleste er å starte med å undersøke lydfilen fra et engelsk horn.
Du må jo velge antall punkter du skal bruke i tidsbeskrivelsen av trykkvariasjonen,
og det kan være en fordel å velge et likt antall punkter både for den harmoniske
variasjonen og den fra engelsk horn. Bestem derfor aller først hvor mange punkter
det er i nøyaktig én periode av engelsk horn signalet. Dersom dette ikke blir et
partall, velger du nærmeste partall. Bruk dette tallet som utgangspunkt for å beskrive
trykkbølgen i begge animeringene.

Trykkbølgen vandrer både fram og tilbake inne i instrumentet i løpet av én peri-
odetid (når impedansforholdene i hver ende er slik at bølgen IKKE endrer fase (for-
tegn) ved refleksjonene). Det betyr at vi må “brette” halve datastrengen bakover når
vi ønsker å danne oss et bilde av hvordan trykket varierer som funksjon av posisjon
inne i intrumentet ved en gitt tid. Se figur 3.

Trykkbølgen vil gå fram og tilbake på en syklisk måte som antydet i nedre del
av figuren. I løpet av én periode, må vi være tilbake igjen til det tilfeldig valgte
nullpunktet i tid, t0.

Lufta inni instrumentet er et lineært medium. Da vil bølgen som går i én ret-
ning vandre helt uavhengig av at det samtidig er en bølge som går motsatt vei. Vi
kan, igjen på grunn av lineariteten, i ethvert punkt og tid inne i instrumentet legge
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t0 + T/6

t0 

t0 + 2T/6

t0 + 3T/6

t0 + 4T/6

t0 + 5T/6

a)  Trykkvariasjon som kommer ut av instrumentet i løpet av én periode

b)  Trykk vs posisjon inne i instrumentet, to bidrag plottet hver for seg.

Tid (ms)

Posisjon (cm) Posisjon (cm)

Figur 3: Øverst: Én periode av et tenkt lydopptak fra et instrument, gitt som en
datastreng som angir trykk som funksjon av tid på mikrofonens plass utenfor instru-
mentet. Nedenfor: Inne i instrumentet vil det være en trykkbølge som beveger seg
forover og bakover (indikert med piler). Det er gitt seks ulike tidspunkt innenfor en
periode som antyder hvordan trykkbølgen endres med tiden på ulike posisjoner inne i
instrumentet.

sammen trykk fra begge bølgene, og det er denne summen-av-trykk vi er interessert
i. Animeringen skal vise hvordan trykket varierer med posisjon inne i instrumentet
ettersom tiden går.

2b. Trykkbølger i luft inne i et rør

I denne deloppgaven skal vi studere litt nærmere om modellen vår, med en trykkbølge
som går fram og tilbake inni instrumentet, er i tråd med eksperimentelle resultater.

Vi har tatt opp lyden som kommer ut av én ende av et 113.4 cm langt alumini-
umsrør (16 mm indre diameter) når vi raskt tetter til den andre enden av røret med
hånden vår (“klasker til og holder deretter hånden fast over åpningen”).

Tidsbildet av lyden er gitt i figur 4. Tidspunktene for de markerte toppene er
avlest nøyaktig til (enhet: sekunder):
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Figur 4: Tidsbildet av signalet fra en mikrofon holdt i nærheten av enden av et
metallrør som vi klasker til i motsatt ende. Høyre del er et utsnitt av venstre del.
Her ble den første lufttrykk-pulsen kopiert og lagt over (i rødt) de neste tre pulsene
samtidig som at signalet ble redusert til om lag 90 % av den forrige, og fortegnet ble
endret mellom hvert trinn. (Signalet ble også justert vertikalt for hvert trinn.)
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Figur 5: Frekvensbildet av signalet vist i forrige figur.

Signalet gitt i figur 4 ble fouriertransformert, og resultatet er vist i figur 5. Vi ser
en litt spesiell sekvens av topper. Avleste verdier i Hz er (ser bort fra ’toppen’ ved
om lag 0 Hz):

74.5, 226, 378, 530, 681, 834, 986.5, 1144, 1288, ... Hz
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Deloppgave 2b

• Finn en lovmessighet i de tidene som ble lest ut av figur 4.

• Finn også en lovmessighet i fasene (fortegnene) til trykk-pulsene som mikrofo-
nen fanger opp i den fri enden av røret.

• Finn en lovmessighet i frekvensene som ble lest ut av figur 5.

• Er modellen vår med en trykkbølge som vandrer fram og tilbake i overensstem-
melse med dataene i denne deloppgaven?

• Hva betyr det egentlig at fourierspekteret har flere harmoniske i dette spesielle
tilfellet?

Hint: Det er en markant endring i akustisk impedans både når en lydbølge inne i
røret treffer den fri enden av røret og når den treffer den lukkede enden av røret,
men endring i akustisk impedans er svært forskjellig i de to endene.

2c. Lovmessighet i frekvensspektre for metallrøret brukt som

instrument

I denne deloppgaven skal vi se på hvordan en detalj i modellen vår får betydelige
konsekvenser i praksis.

Vi kan bruke metallrøret som et slags instrument (omtrent som en lur) ved at vi
holder røret mot sammenpressede lepper og blåser luft mellom leppene inn i røret
(vanlig prosedyre for de såkalte messingblåseinstrumentene). Vi klarer å lage seks
ulike toner alt etter hvor stramt vi presser leppene i kombinasjon med trykket på
lufta. Disse seks tonene har følgende frekvenser og harmoniske (målt i Hz):
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. Tabell 1: Frekvenser og harmoniske for lyder fra metallrør

. Tonenr / Frekvens på grunntone og harmoniske

. 1 75 (svak lyd)

. 2 224, 448, 672

. 3 378, 1133, 1889

. 4 530, 1591, 2653

. 5 684, 1368, 2052, 2737

. 6 826, 1650, 2476

Deloppgave 2c

• Er modellen med trykkbølger som vandrer fram og tilbake i instrumentet i
overensstemmelse med at f.eks. lyd nr 5 har grunntone 684 Hz og overtoner
som gikk i tabell 1? Begrunn svaret.

• Sammenlign frekvensspekteret i figur 5 med frekvensen til tonene vi kan gene-
rere når vi bruker metallrøret som et slags instrument.

• Vi vil påstå at sammenhengen i hovedsak er “accidential”, men at det er én
fysisk størrelse/prosess som ligger bak de sammenhengene som vi ser. Hvilken?

Hint:

Se hint for forrige deloppgave.

Vi viste på forelesningen den 1. mars hvordan vi kan tenke oss at det primære ved
blåseinstrumenter er at musikeren sender trykkbølger inn i instrumentet, og at disse
trykkbølgene / trykkpulsene som vandrer fram og tilbake i instrumentet ikke varierer
harmonisk i tid. Vi måtte på forelesningen ta i betraktning hvorvidt trykkpulsen blir
reflektert med samme eller motsatt fortegn i de to endene, alt etter om akustisk
impedans er hhv lavere eller høyere enn inne i røret lydbølgen går.

Det bør da bemerkes at en detalj i fremstillingen på forelesningen 1. mars var feil. Tar du

utgangspunkt i hovedtanken bak argumentasjonen, bør du likevel klare å finne fram til en grei

beskrivelse.

2d. Sammenligning metallrør og trompet

I denne deloppgaven skal vi vise at fysiske system iblant oppfører seg betydelig
annerledes når enkle fysiske lover blir erstattet med mer kompliserte.

Vi har tatt opp et lydsignal også for det tilfellet at vi slår håndflata mot den ene
enden av munnstykket til et messingblåseinstrument og holder hånden fast etterpå,
mens mikrofonen ble holdt i den motsatte enden av instrumentet. Lydfilen heter
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’trompetslag7.wav’ og er tilgjengelig fra kursets websider.

Vi har brukt en B-trompet (samme som beskrevet i læreboka) med total lyd-
lengde fra munnstykket til shallstykket (den traktformige enden av trompeten) på
ca 1.37 m. Merk at vi i dette tilfellet ikke har en like markant endring i akustisk
impedans som for røret i oppgave 2b, verken når trykkbølgen inni instrumentet tref-
fer munnstykket eller når den treffer shallstykket. Impedansen i begge ender er også
noe frekvensavhengig, noe som kompliserer siutasjonen ytterligere. De enkle reflek-
sjonsreglene blir da for upresise, og vi blir nødt til å vurdere refleksjoner ut fra
eksperimentelle resultater alene.

Deloppgave 2d

• Analysér tidssignalet og forsøk å finne fram til karakteristiske tidsdifferanser
som du kan forklare fysisk.

• Forsøk å beskrive likheter og ulikheter i dette tidssignalet sammenlignet med
det vi fikk fra metallrøret, og legg spesiell vekt på faser (fortegn) og hvor mye
tap det er per periode.

• Fouriertransformér signalet og betrakt frekvensspekteret. Trekk ut interessante
frekvenser og forsøk å beskrive og evt. forklare forskjeller i frekvensspekteret
til trompeten sammenlignet med metallrøret.

2e. Lovmessighet i frekvensspektre for trompeten brukt som

instrument

Vi fortsetter i denne oppgaven å sammenligne likheter og ulikheter mellom metallrør-
instrumentet og et mer komplisert blåseinstrument.

Vi klarer å lage seks ulike toner med trompeten når vi ikke rører ventilene (lengden
på luftstrengen fra munnstykke til shall-partiet uforandret). Igjen oppnår vi de ulike
tonene ved å endre på hvor stramt vi presser leppene sammen i kombinasjon med
trykket på lufta. Disse seks tonene har følgende frekvenser og harmoniske (målt i
Hz):

234, 349, 469, 593, 709, 930 Hz
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Deloppgave 2e

• Sammenlign frekvensspekteret du fikk i forrige deloppgave med frekvensen til
tonene vi kan generere med trompeten brukt som instrument.

• Kan du bruke resultatene fra de tre forrige deloppgavene til å forklare de
forskjellene som finnes mellom hvilke frekvenser som kan genereres med et
metallrør-instrument og med en trompet?

2f. Lovmessighet i frekvensspektre

Det er interessant å se nærmere på lovmessigheter i frekvensspekteret til et instru-
ment, siden lovmessighetene gir en indikasjon på hva som er viktigste grunnen til at
vi har overtoner.

Da vi tok opp lyden fra en trompet når den ble spilt uten noen knapper/ventiler
nede, foretok vi også fourieranalyse av lydene og noterte frekvensen på de harmoniske
som forekom. Som allerede nevt var grunntonenes frekvenser:

1: 230 Hz, 2: 349 Hz, 3: 470 Hz, 4: 593 Hz, 5: 709 Hz, og 6: 930 Hz.

Det bør legges til at musikeren kan presse leppene litt forskjellig for hver av disse
tonene og oppnå en viss variasjon i frekvensen. For den dypeste tonen er det mulig å
variere frekvensen kontinuerlig mellom ca 217 og 239 Hz, men det er lettest å oppnå
en frekvens i det midlere området av dette intervallet.

I figur 6 har vi angitt frekvensene til alle grunntonene og til de harmoniske som
forekom i frekvensanalysen, men normert frekensene. Detaljer er gitt i figurteksten.

1  2  3  4  5  6      8      10                 15                  20                 25                  300

Tone 1

Tone 3

Tone 5

Figur 6: Oversikt som viser frekvensene til overtonene for seks ulike (grunn)toner
generert på en trompet uten at noen av knappene/ventilene er trykket ned. Med hen-
syn til tallene 1-25 øverst svarer tallet 1 til frekvensen f = 1/T der T er tiden lyden
bruker på å gå fram og tilbake inne i instrumentet én gang. Tallet 2 svarer til den
dobbelte av denne frekvensen osv.
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Deloppgave 2f

Velg og begrunn hvilken av følgende to hypoteser du synes passer best i forhold til
observasjonene gitt i denne deloppgaven:

1. Den sentrale mekanismen som ligger bak overtonene er at musikeren eksiterer
forskjellige stående bølger (’different modes’ i Young og Freedman) der det
sentrale er “For every normal mode of an open pipe the length L must be an
integer number of half-wavelengths, and the possible wavelengths λn are given
by L = nλn

2
.”

2. Den sentrale mekanismen som ligger bak overtonene er at musikeren lager ikke-
harmoniske trykkbølger med passe takt/timing, og at trykkbølgene vandrer
fram og tilbake inni instrumentet uten at det er stående bølger overhodet i
streng forstand.

Hint:

Bruk hint også fra tidligere deloppgaver om nødvendig.

2g. Er antall overtonere bestemt av hvor smalt røret er?

Deloppgave 2g
Mange forsøker å gi en beskrivelse av hva som karakteriserer musikkinstrumenter
mhp hvor mange harmoniske det er i frekvensspekteret til lyden fra instrumentet.
I punkt e) i starten av oppgave 2 har Young og Freedman gitt sitt forsøk på en
slik karakteristikk. Vi ber deg fourieranalysere lyden fra tuba, trompet, tverrfløyte
og piccolofløyte, både den laveste tonen og den høyeste tonen disse instrumentene
klarer å produsere.

Stemmer resultatene fra fourieranalysen med punkt e) i Young og Freedman? Synes
du å se andre lovmessigher?

2h. Oppsummering av oppgave 2

I starten av oppgave 2 sa vi at vi gjennom denne oppgaven ønsket å bygge opp en
mulig alternativ beskrivelse til den som Young og Freedman gir. Vi viste til at vi i
oppgave 1 hadde to matematisk ekvivalente beskrivelser av to amplitudemodulerte
signaler, og at Young og Freedmans beskrivelse av musikkinstrumenter på en måte
svarer til den ene matematiske beskrivelsen i oppgave 1 (noe a la likning (2)) og at vi
ønsket å få på plass noe som kunne svare til den andre beskrivelsen (noe a la likning
(1)).

Vi hevdet i oppgave 1 at selv om matematikken kommer likt ut, leder de to
beskrivelsene likevel til ulike oppfatninger av hvilke fysiske prosesser som ligger bak.
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Deloppgave 2h
Drøft om beskrivelsen av fysikken bak musikkinstrumenter gitt f.eks. i Young og
Freedman leder til ulike oppfatninger av de fysiske prosessene involvert, sammenlig-
net med beskrivelsen vi har lagt opp til i oppgave 2. Viktige stikkord: Statisk/dyna-
misk, selve instrumentet alene / musikerens rolle.

Oppgave 3: Diffraksjon fra en enkeltspalt beskrevet

på tre ulike måter. En kritisk vurdering.

Vi startet i oppgave 1 med to ulike matematiske ekvivalente uttrykk for ett og samme
fenomen, og så at de likevel kan føre til ulike oppfatninger av prosessene som ligger
bak.

Tema var det samme også i oppgave 2: To ulike beskrivelser på ett og samme
fysiske fenomen, basert på litt ulik matematisk tilnærming. Igjen så vi at disse be-
skrivelsene førte til ulike oppfatninger av prosessene som lå bak.

I oppgave 3 er temaet egentlig det samme, nemlig at ulike matematisk tilsynela-
tende identiske beskrivelser av et fenomen, kan føre til svært forskjellige oppfatninger
av fysiske virkningsmekanismer som ligger bak fenomenet.

Vi tar da utgangspunkt i tre vanlige ulike beskrivelser av fysikken som ligger bak
diffraksjonen fra en enkeltspalt:

• En ren bølgebeskrivelse som bygger på Huygens - Fresnels prinsipp og summe-
ring av bølger med ulik fase,

• En beskrivelse som baserer seg på fouriertransformasjon for å begrunne at
fotoner (partikler) får/har en bevegelsesmengde på tvers av spalten, og

• En beskrivelse som starter direkte med Heisenbergs uskarphetsrelasjon, igjen
basert på fotoner (partikler).

Vi vil ikke i oppgaveteksten gi mange detaljer angående disse beskrivelsene, men
overlate det til deg å lese litt om disse beskrivelsene og gjøre dine iaktagelser.
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Oppgave 3
Sett deg inn i disse tre beskrivelsene og

• gi en kort omtale av de viktigste argumentene som brukes, og legg spesiell vekt
på...

• er det noen av påstandene eller argumentene som virker ulogiske?,

• hvilke og hvor detaljerte “fysiske virkningsmekanismer” som omtales,

• hvorvidt det er en vekselvirkning med selve spalten eller om det er det som
skjer etterpå som ansees som viktig,

• hvorvidt forklaringene kan sies å være i strid med hverandre eller ikke.

Bruk de kildene du selv ønsker for å sette deg inn i de tre ulike beskrivelsene
nevnt ovenfor. Vi kan foreslå følgende kilder:

1. Lærebokas kapittel 12 (2016-utgaven, inklusiv det nye underkapitlet 8.7 !).

2. En kort redegjørelse for hypotesen om at en spalt fører til en bevegelsesmengde
på tvers av spalten (se f.eks. vedlegg til dette skrivet).

3. Utdrag fra en liten bok skrevet av Niels Bohr som omtaler bl.a. diskusjoner
mellom ham og Einstein om spalter, diffraksjon, Heisenbergs uskarphetsrela-
sjon m.m. (Niels Bohr, “Atomfysikk og menneskelig erkjennelse”, Cappelens
Realbøker, 1967.) De aktuelle sidene er i prosjektoppgaveuka tilgjengelig fra
kursets websider.

4. En artikkel “Uncertainty in the classroom – teaching quantum physics” av
K.E.Johansson og D.Milstead publisert i Physics Education 43 (2008) 173-179.

Oppgave 4: Tilbake til Einsteins utsagn igjen...

Oppsummeringsoppgave

Einstein sa: “It is the theory that tells what we observe”, og vi har i innledningen
forsøkt å antyde at det slett ikke alltid er heldig at vi lar /teorien/formalismen
få preget vår oppfatning i for stor grad. Kan det hende at vi har blitt villedet av
matematikken/formalismen når vi beskriver frekvensspekteret av ikke-harmoniske
signaler, beskriver prosesser i musikkinstrumenter, og beskriver diffraksjon fra en
spalt? I så fall: kan du finne noen fellestrekk i de eksemplene vi har valgt?
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Vedlegg: Noen momenter relevant for en av beskri-

velsene av diffraksjon.

Fouriertransformasjon og bevegelsesmengde.

Figur 7 viser lysintensitet som funksjon av posisjon langs en rett linje vinkelrett
på spalten og i planet der spalten finnes. Intensiteten har en firkantform med en
bredde d lik spaltebredden. Det er da forutsatt at vi ser på lyset som en bølge som
fyller hele spalten (!).
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Figur 7: Fourieromvender vi en enkel firkantpuls, følger absoluttverdien av fourier-
koeffisientene en |sin(x)/x|-funksjon. Her er bredden på firkanpulsen 1/32 mm. Da
blir avstanden mellom de første nullpunktene på hver side av den sentrale toppen i
fourierspekteret 32 mm−1. Vi har her forskjøvet den øvre delen av fourierspekteret
etter en FFT ned til negative romlige frekvenser for å få fourierspekteret slik det er
for en analytisk fouriertransformasjon.

Når vi fouriertransformerer denne firkantfunksjonen som funksjon av posisjon, er
resultatet en sinc-funksjon som gir oss “romlig frekvens” med et sentralt midtparti
og en viss bredde. Denne romlige frekvensen er symmetrisk rundt “romlig frekvens
= 0” (dvs gjennomsnittsverdien for hele intervallet vi analyserte). De innerste null-
punktene for sinc-funksjonen svarer til en romlig frekvens der én romlig bølgelengde
akkurat får plass innenfor bredden av firkantpulsen.

Fourierkoeffisientene forteller at selve firkantformen kan beskrives som en (uende-
lig) sum av harmoniske funksjoner med en romlig bølgelengde lik ..., −3f1, −2f1, −f1,
0, f1, 2f1, 3f1, ... der f1 = 1/X der X er lengden på det romlige intervallet vi betrakter
(< −X/2, X/2 >, som ikke bare er spaltens bredde, men inkluderer også hele områ-
det på hver side av spalten hvor intensiteten er null!). Når vi lar X gå mot uendelig,
blir beskrivelsen slik den er for anlytisk, kontinuerlig fouriertransformasjon.

Vi bør her huske at en slik beskrivelse er basert på at de harmoniske funksjonene
beskrives over hele det romlige intervallet X, og slett ikke bare i det intervallet der
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firkantpulsen er posisjonert!

Hittil har vi bare betraktet firkantpulsen og fourieranalysen rent matematisk. Det
har hittil ikke hatt noe med fysikk å gjøre.

Vi skifter så betraktningsmåte og antar at det kommer fotoner gjennom spalten
og fotonenene tilordnes en bølgelengde, λ. Og har vi en bølgelengde, kan vi ved å
bruke deBroglie-relasjonen p = h/λ hvor h er Plancks konstant, beregne en bevegel-
sesmengde p for fotonet. Vanligvis bruker vi en slik relasjon for å angi bølgelengde
(og bevegelsesmengde) i den retningen lyset går.

Fouriertransformasjonen av firkantpulsen nevnt ovenfor gir oss en sum av uli-
ke romlige bølgelengder med en fordeling som antydet til høyre i figur 7, men denne
analysen er i en retning vinkelrett på den retningen lyset beveger seg! Bruker vi imid-
lertid deBroglie-relasjonen blindt også på denne fordelingen av romlige bølgelengder,
kan vi matematisk sett beregne en fordeling av bevegelsesmengder på tvers av lysets
bevegelsesretning. Dette brukes som argument for at fotonene har “fått” en bevegel-
sesmengde på tvers av lysstrålens retning når de går gjennom spalten. Sammenligner
man fordelingen av denne bevegelsesmengden med bevegelsesmengden til fotonene
i den retningen lysstrålen går, kan man bestemme en vinkel som angir bredden på
den sentrale delen av diffraksjonsbildet.

HUSK å sjekke ’Beskjeder’ på kurswebsidene minst to ganger per dag
mens du jobber med prosjektoppgaven. Sannsynligheten er stor for at
det blir noen endringer i prosjektoppgaveteksten og/eller endringer i det
praktiske opplegget i løpet av uka.

LYKKE TIL!
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