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datoralgoritmer 

 

 
 

Sammanfattning 
 

Det finns idag diverse datorprogram som använder sig av olika typer av datoralgoritmer 

för att ta fram noter i sång som t.ex. ScoreCloud och Magic Stave. Dock är det inte trivialt 

för sådana program att approximera tonhöjden i sång. Syftet med denna uppsats är att 

ta reda på vad som är skillnaden mellan tonhöjden som människor uppfattar och 

frekvensnivån som räknas ut av datoralgoritmer.  

 

För att undersöka detta skapade vi ett program för att kunna utföra ett lyssnartest. 

Testpersonerna fick lyssna på ett utdrag av sången från låten Tom’s Diner av Suzanne 

Vega. Samtidigt fick de sedan genom reglage ställa in syntetiska toner så att de 

matchade tonerna som hördes i sången. Detta test gjordes på tjugo personer som alla 

hade sjungit eller spelat instrument utan fasta tonhöjdssteg i några år.  Efter detta 

analyserades samma ljudfil med hjälp av datoralgoritmer som använder subharmonisk 

summering respektive autokorrelation och resultatet från dessa jämfördes med resultat 

från lyssnartesterna. 

 

En slutsats är att människor med musikalisk bakgrund, när de lyssnar på sång, inte 

lyssnar på varje ton för sig utan istället på helheten, medan de algoritmer som används 

idag enbart analyserar enskilda toner. Dessa resultat kan vara till nytta vid utveckling 

och utvärdering av program som inte bara använder resultatet från en algoritm utan 

också tar hänsyn till hur människor uppfattar sång. 

  



 

 

 

Perceptual Pitch 

- a thesis regarding the difference between how people  

perceive the pitch of vocals and the results from pitch 

estimation algorithms 

 
 
Abstract 
 

There are several computer programs that use different algorithms for creating sheet 

music from a singing voice, such as ScoreCloud and Magic Stave. However, it is not 

trivial to approximate pitch from a sound file containing vocals. The purpose of this 

thesis was to examine the differences between the pitch of vocals perceived by humans 

and the results from pitch estimation algorithms. 

  

In order to investigate this, a program was created for performing a listening test. Using 

the program, the subjects listened to an extract of the vocals from the song “Tom’s Diner 

by Suzanne Vega. At the same time they adjusted sliders which changed the frequency 

of synthetic tones. The task of the subjects was to make the pitch of these synthetic 

tones match the pitch of the vocals. These tests were performed by twenty people who 

had been singing or playing an instrument without fixed pitch steps for a few years.  

 

Indications were found that people with musical background, when they listen to a 

song, do not listen to every note individually but instead how the notes sound together. 

In contrast, algorithms that are commonly used today look only at individual tones.  The 

results could be useful as a guiding tool for the development and evaluation of this kind 

of programs in order for them to take into account how people perceive a singing voice, 

rather than simply using the results of an algorithm. 
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1. Inledning 
 

Detta avsnitt tar upp bakgrund och syfte till undersökningen. Vidare presenteras en 

problemformulering samt målgrupp och nödvändiga avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag olika dataprogram för att ta ut noter från inspelade ljudfiler. Dessa 

fungerar ofta bra för musikinstrument, dock är det inte trivialt att bestämma tonhöjden 

i sång. Frekvenserna varierar då kontinuerligt vilket gör det svårt att algoritmiskt 

bedöma vilka toner som överensstämmer med tonhöjden, alltså det som upplevs av 

människor. Emellertid kan människor med gott gehör ofta uppfatta tonhöjden utan 

större problem. Det kan alltså finnas en skillnad mellan tonhöjd, som är de toner som 

människor uppfattar och frekvensnivå (se 2.1 Begrepp), de toner som beräknas av en 

dator. 

 

1.2 Syfte 
För att program som tar ut noter från inspelade ljudfiler ska fungera optimalt med sång 

som indata behöver programmen ta hänsyn till hur människor uppfattar tonhöjden i 

sång istället för att direkt använda resultatet från en algoritm. Vår studie kan då vara ett 

hjälpmedel vid utveckling och utvärdering av denna typ av program.  

 

Exempel på program där vår studie skulle kunna vara användbar är ScoreCloud 

(utvecklad i samarbete med forskare vid Tal, musik och hörsel på KTH) och Magic Stave. 

Dessa program är skapade för att ta fram noter till en melodi som sjungits eller spelats 

på ett instrument. 
 

1.3 Problemformulering 
Vad är skillnaden mellan hur människor med musikalisk bakgrund uppfattar tonhöjden 

i sång jämfört med frekvensnivån som räknas ut av datoralgoritmer? 

 

1.4 Målgrupp och avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på popsång utan vibrato och har alltså inte tagit med eventuella 

effekter som vibrato kan ha på den uppfattade tonhöjden vid exempelvis operasång. Vi 

har heller inte undersökt eventuell påverkan som ljudstyrkan kan ha på tonhöjden utan 

har haft samma ljudnivå under testerna. Vidare undersökte vi inte polyfoniskt ljud t.ex. 

stämsång eller sång tillsammans med instrument. 
 

Vi har valt att låta ca tjugo musikaliska personer göra undersökningen. Dessa har utövat 

musik som hobby i flera år, ofta sjungit i kör eller ett spelat ett instrument utan fasta 

tonhöjder såsom fiol eller cello. Anledningen till detta är att personer som sjunger eller 

spelar något av dessa instrument genom sitt utövande övat upp sin intonation, d.v.s. 

förmågan att höra små skillnader i tonhöjd. Då vi har haft speciella krav på 
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testpersonerna ansåg vi att ca tjugo personer räckte för denna undersökning. Att inte ha 

med personer som aldrig sysslat med musik på fritiden motiveras med att det troligtvis 

skulle ha givit för spridda resultat. 
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2. Teori och begrepp 
 

I detta avsnitt definieras olika begrepp och teorier som kommer att användas senare i 

uppsatsen. De lösningar som finns idag för att ta fram frekvensnivå och approximera 

tonhöjd kommer också att tas upp. Dessutom presenteras fakta om hur människan 

uppfattar ljud och vad som sker inne i örat när man hör olika frekvenser. 

 

2.1 Begrepp 
 

Frekvensnivå 

Vi definierar för denna uppsats begreppet frekvensnivå, vilket är den ton som en given 

frekvens motsvarar på en logaritmisk skala. Formeln för att få fram frekvensnivån från 

en frekvens är: 

 

n = 12log
2
(

f

440
) + 69 

 

där n är frekvensnivån och f är frekvensen. Detta motsvarar de nummer som är 

definierade i MIDI-protokollet för olika frekvenser, se figur 1. Intuitivt kan 

frekvensnivån ses som den tangent i ordningen på ett perfekt stämt piano (där den 69:e 

tonen är A4 och tangenterna räknas från vänster) som frekvensen motsvarar. Detta är 

en absolut storhet och utifrån en given frekvens går det att beräkna frekvensnivån och 

tvärtom 

 

Inom musikteori används annars ofta begreppet cent för att mäta intervaller. 100 cents 

motsvarar en skillnad på ett helt steg i frekvensnivå och man kan enkelt ta fram 

intervallet mellan två frekvensnivåer genom att subtrahera dem och multiplicera 

resultatet med 100. 
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Tonhöjd 

Som kontrast till begreppet frekvensnivå finns tonhöjden, vilken är en perceptuell 

storhet. Detta är den ton som en person uppfattar och det enda sättet att avgöra denna 

säkert är med hjälp av lyssnartester. En dator kan inte bestämma tonhöjden utan enbart 

med hjälp av olika modeller försöka estimera den.  

    

2.2 Teori 
 
Människans uppfattning av tonhöjd 

Människor använder ofta sitt gehör för att avgöra tonhöjden, dock har de flesta 

människor relativt gehör och kan därför enbart avgöra skillnaden mellan två toner. För 

att då kunna ange ett absolut värde för tonhöjden av en ton behövs en referenston. 

(Nationalencyklopedin) 

 

Det finns två olika teorier för hur människan uppfattar tonhöjd, platsteorin och 

temporalteorin. Platsteorin innebär att olika delar av basilarmembranet i hörselsnäckan 

Figur 1: MIDI-tabell (University of South Wales, Australien) 
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vibrerar vid olika frekvenser. Vid lägre toner vibrerar membranet nära toppen av 

snäckan (“apex”, se figur 2) och vid högre toner vibrerar membranet nära det ovala 

fönstret (vid “base”, se figur 2). När en specifik del av membranet vibrerar uppfattas det 

av närliggande hårceller genom att vätskorna i dem i sin tur börjar vibrera. De sänder 

då ut elektriska impulser som kan uppfattas av hjärnan. (Hartmann 1996) 

 

Temporalteorin baseras på att tonhöjden är relaterad till det tidsmönster av 

nervimpulser som uppstår av en ljudsignal. Dessa nervimpulser tenderar att inträffa vid 

en viss fas av vågformen i snäckan, detta kallas faslåsning.  Därmed är tidsintervallen 

mellan successiva nervimpulser ungefär heltalsmultiplar av vågformens period. 

Faslåsning blir otydligare för sinusvågor med frekvenser över 5 kHz. De flesta 

vardagliga ljudkällor, tonerna som produceras av musikinstrument och mänskliga 

rösten har alla grundtonsfrekvenser under 5 kHz. (Moore 2013) 

 

Musiker är generellt sett bättre på att mer korrekt uppfatta tonhöjd än icke-musiker 

(Geringer, Madsen 1984). Tränade musiker kan höra skillnad på två toner med 

frekvenserna 1000 och 1002 Hertz vilket motsvarar ett intervall på 3,5 cents (Hartmann 

1996). 

 

Komplexa toner och periodiska övertoner 

En komplex ton innehåller ett flertal frekvenser till skillnad från en sinuston som bara 

innehåller en frekvens.  Instrument där svängningen upprätthålls kontinuerligt såsom 

t.ex. blås- eller stråkinstrument samt sång och tal har periodiska övertoner, vilket 

innebär att de har övertoner som är multiplar av den fundamentala frekvensen 

(grundtonsfrekvensen). Det största maxima av en komplex ton är nödvändigtvis inte 

detsamma som den fundamentala frekvensen, men det är den fundamentala som 

uppfattas. Detta ger vissa problem med platsteorin då det innebär att det skulle behöva 

vibrera på flera ställen samtidigt. (Hartmann 1996).  

 

Även om grundtonsfrekvensen skulle filtreras bort är det fortfarande just denna 

Figur 2: En skiss över hörselsnäckan 
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frekvens som skulle uppfattas, endast klangfärgen av tonen skulle ändras. Då vi i denna 

uppsats använder begreppet frekvensnivå för en komplex ton avses frekvensnivån för 

grundtonen. (Hartmann 1996) 

 
Figur 3: En periodisk komplex ton med grundtonsfrekvens 200 Hz och de första nio övertonerna 

 

Kategorisk perception 

Kategorisk perception innebär att man uppfattar ett kontinuum som om det vore 

uppdelat i skilda kategorier. För tonhöjd skulle det innebära att förändringar i tonhöjd 

uppfattas trappstegsvis istället för kontinuerligt. Tonhöjder inom ett visst intervall 

skulle då uppfattas som att de tillhörde samma kategori. (Burns, Ward, 1978) 

 

Algoritmer för beräkning av frekvensnivå och approximation av tonhöjd 

För att få fram frekvensnivån kan en dator använda flera olika metoder, exempelvis 

fouriertransform. Fouriertransform är en matematisk transform för analys av 

frekvenser. Genom den uttrycks ljudets vågform som en summa av sinus- och 

cosinusfunktioner med olika amplituder. I normalfallet används algoritmen fast fourier 

transform (FFT) för att göra detta. Informationen från FFT används i många algoritmer 

för att t.ex. beräkna frekvensnivån för grundtonen (Domar, Söderlind, hämtad 2014). 

 

Det finns många olika algoritmer för att approximera frekvensnivån. Dessa kan 

exempelvis försöka utgå från ideala spektrum för olika tonhöjder och sedan försöka 

räkna ut vilken av dessa som ligger närmast det aktuella ljudet (Maximum likelihood-

metoden). Det finns även metoder som använder fouriertranform på sofistikerade sätt. 

Dessa tar även hänsyn till maxima högre upp i frekvensbandet för att få ett säkrare 

resultat. (De La Cuadra, Master, Sapp 2001) 

 

Ett exempel på en algoritm som använder FFT är subharmonisk summering (SHS).  Den 

gör diverse operationer på resultatet från FFT-algoritmen såsom filtrering för att få ett 

bättre resultat. (Hermes 1988) 

 

Dessutom finns det algoritmer skapade för att försöka estimera periodtiden. Detta är 

möjligt med autokorrelation, en metod som jämför signalen med en förskjuten version 

av sig själv. Autokorrelation av en diskret signal kan definieras som: 

 

rt(τ) = ∑ xjxj+τ

t+W

j=t+1
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där rt(τ) är autokorrelationsfunktionen av förskjutning τ uträknad vid tidpunkt t, W är 

fönsterstorleken och x är värdet vid en viss tidpunkt i själva signalen.  Ett exempel på en 

sådan autokorrelationsalgoritm är YIN-algoritmen. När den testades på mänskligt tal 

från en databas blev felgraden endast en tredjedel jämfört med de bästa konkurrerande 

metoderna (Kawahara, Cheveigné 2002). En annan autokorrelationsmetod är skapad av 

Paul Boersma vid universitetet i Amsterdam, kallad “AC” senare i uppsatsen. Även 

denna metod lyckades år 1993 bättre än tidigare använda metoder (Boersma 1993). 

 

Det finns också algoritmer som kan ta ut frekvensnivån av en sångröst för polyfonisk 

musik. Ett problem med detta kan vara att skilja på sångröst och ackompanjemang (Li, 

Wang 2005).  
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3. Metod 
 

Detta avsnitt beskriver vilka metoder vi har använt oss av för att kunna utföra vår 

undersökning. 

 

3.1 Litteratursökning 
För att hitta relevanta källor har vi sökt på KTHB Primo och Google Scholar och använt 

oss av sökorden “pitch perception”, “pitch perception musical tones”, “perceptual pitch”, 

“algorithmic pitch detection” och “algorithmic perceptual pitch detection”. De resultat vi 

fick hjälpte oss att forma teorikapitlet. 
 

3.2 Pitch Hunt 
För att kunna besvara vår frågeställning behövde vi veta hur människor uppfattar 

tonhöjden i sång. Det mest självklara valet för att utreda detta var att använda hörseln. 

Därför bestämde vi oss för att konstruera ett lyssnartest där testpersonerna fick höra en 

sångröst och sedan själva ställa in en annan ton för att matcha den. Med denna metod 

kunde vi få reda på vilka toner de faktiskt uppfattade. För att möjliggöra detta skapade 

vi ett interaktivt program i programmeringsspråket Matlab. Anledningen till att vi valde 

Matlab var att programmeringsspråket erbjuder ett enkelt sätt att arbeta med ljud och 

ljudfiler. 

 

Programmet vi skapade heter Pitch Hunt. Testpersonerna använde ett par hörlurar när 

programmet kördes. I ena örat fick de höra en ton som de själva ställde in frekvensen på 

med hjälp av reglage (sliders). Tonen var en komplex ton som bestod av en sinuston 

samt tio övertoner med multiplar av den inställda frekvensen med intensitetsnivå -10 

dB för varje multipel. Anledningen till att denna typ av ton valdes var att 

Figur 4: Matlabprogrammet som användes för testerna, här i startläge 
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tonhöjdsuppfattningen för en sådan ton inte påverkas särskilt mycket av skillnader i 

ljudstyrka, till skillnad från en ren sinuston (Moore 2003). Dessutom är komplexa toner 

behagligare att lyssna på än rena sinustoner.  I andra örat fick de höra toner från en 

sångröst. 

 

Varje reglage motsvarade en ton i den uppspelade sången, totalt 16 toner. Då ett reglage 

flyttades spelades motsvarande ton från sången upp och direkt efter tonen av den 

frekvens som reglaget var inställd på. Till en början var reglagens värden tydligt fel för 

att testpersonerna inte skulle frestas att låta reglagen vara kvar i utgångläget. Ovanför 

reglagen syntes ett diagram av ljudstyrkan från ljudfilen tillsammans med ett antal 

rektanglar som motsvarade tonen av den frekvens som ställts in av reglagen. Dessa var 

till för att hjälpa testpersonen att få en bättre bild av vilket reglage som hörde till vilken 

ton. 

 

När testpersonerna tryckte på “Play”-knappen spelades hela sången upp samtidigt som 

de inställda tonerna. De frekvenser som ställts in av testpersonerna via reglagen 

sparades i ett exceldokument då de klickade på “Save”-knappen (se Figur 4 och 5). 
 

 

3.3 Sångval samt tonsegmentering 
Den sång som användes i matlabprogrammet var första textraden i låten Tom's Diner av 

Suzanne Vega; “I am sitting in the morning at the diner on the corner”, som utgörs av 

totalt sexton olika toner. Enbart sångrösten hördes utan ackompanjemang av 

instrument och sången är samma som i originallåten, alltså sjungen av Suzanne Vega. 

Denna låt har bl.a. legat etta på topplistan i Schweiz (Swisscharts), tvåa på topplistan i 

Nederländerna (Nederländska topp 40) och har dessutom tidigare använts inom 

forskning, bl.a. för framtagandet av mp3-algoritmen (Zuberi 2013). 

 

Figur 5: Såhär kan programmet se ut när en testperson ställt in samtliga reglage 
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För att segmentera alla sexton toner i sångslingan spelade vi upp den i ett mycket 

långsamt tempo för att med hörseln kunna avgöra var tonerna började och slutade. 

Pauser i sången räknades alltså ej med. Varje ton tilldelades ett eget reglage i 

matlabprogrammet och spelades upp tillsammans med den ton som testpersonerna 

ställt in när reglaget justerades.  

 

För att bestämma intervallet de kunde justera inom på våra reglage gjorde vi först en 

uppskattning av frekvensen genom att med hjälp av vårt gehör hitta närmaste 

frekvensnivå på ett piano för alla toner i sången. Därefter valde vi övre och lägre värde 

på reglagen så att denna frekvens med god marginal låg innanför. För att förhindra att 

testpersonerna skulle hitta ett mönster för hur de skulle ställa in reglagen (“rätt ton 

ligger alltid i mitten”) var marginalen från den uppskattade frekvensen till de övre och 

undre gränserna olika från ton till ton, se tabell 1. 

 

Reglagenummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Uppskattad frekvens 

(Frekvensnivå) 

54,0 56,0 57,0 61,0 54,0 56,0 57,0 61,0 

Övre värde 

(Frekvensnivå) 

55,4 57,5 57,5 62,0 55,2 57,0 57,8 62,1 

Undre värde 

(Frekvensnivå) 

52,3 54,2 54,2 59,6 53,1 55,3 56,3 60,0 

 

Reglagenummer 9 10 11 12 13 14 15 16  

Uppskattad frekvens 

(Frekvensnivå) 

54,0 61,0 59,0 57,0 59,0 57,0 59,0 57,0 

Övre värde 

(Frekvensnivå) 

55,9 62,1 59,8 58,1 60,0 58,1 59,7 57,8 

Undre värde 

(Frekvensnivå) 

52,7 59,9 57,4 56,0 57,7 55,8 58,1 56,2 

3.4 Lyssnartest 
Vi utförde testet på totalt tjugo personer, tretton kvinnor och sju män, som alla hade 

sjungit eller spelat instrument i några år. Samtliga var medieteknikstudenter på KTH 

och alla var i tjugoårsåldern.  

 

Testpersonerna fick använda programmet på en bärbar dator med hörlurar i en tyst 

miljö, i de flesta fall något av grupprummen på KTH:s bibliotek på Valhallavägen. För att 

förhindra eventuell påverkan från skillnader i ljudstyrka på den uppfattade tonhöjden 

Tabell 1: Uppskattad frekvensnivå på tonerna samt högsta och lägsta värde på reglagen 
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var ljudstyrkan samma för alla testpersoner. Detta åstadkoms med hjälp av en och 

samma ljudinställningar på datorn under testet samt användning av samma hörlurar för 

alla. Hörlurarna var slutna för att inte deras placering skulle ha betydelse. 
 

Instruktioner till testpersoner 

Först fick de lyssna igenom sångslingan tillsammans med de förinställda tonerna för 

varje reglage. Att höra dessa ihop lät inte bra, vilket var meningen för att lyssnarna 

verkligen skulle höra skillnader i tonhöjder. De blev ombedda att mycket noggrant 

justera samtliga reglage tills de tyckte att de toner som hördes i ena örat matchade 

tonerna från sången som hördes i det andra. De fick också instruktioner om att det som 

hördes vid tryck på “Play”-knappen var det som i slutändan skulle låta bra och tonerna 

som hördes vid justering av reglagen enbart skulle vara till hjälp. När de var nöjda 

klickade de på “Save”-knappen som sparade frekvensvärdena som ställts in via 

reglagen. Undersökningen tog i regel 15-20 min för varje person att utföra. 

 

3.5 Beräkning av frekvens med datoralgoritmer 
För att algoritmiskt beräkna frekvenserna från ljudfilen valde vi att använda oss av två 

olika algoritmer med hjälp av programmet Praat, ett program skrivet av Paul Boersma 

och David Weenink vid Universitetet i Amsterdam.  De algoritmer som användes var 

subharmonisk summering (SHS) och Paul Boersmas autokorrelationsmetod (AC). 

Subharmonisk summering är en spektral metod, d.v.s. den arbetar i frekvensdomänen 

genom FFT, medan autokorrelation istället arbetar i tidsdomänen. Vi använde en av 

varje för att få en mer nyanserad bild av algoritmernas värden. Båda algoritmerna fick 

operera på hela ljudfilen. Se Appendix 1 för de parametrar som användes för 

algoritmerna. För att sedan få ett värde för varje ton togs medelvärdet av de frekvenser 

som tillhörde tonen (med hjälp av tidigare värden från tonsegmentering). Då 

algoritmerna genererade flera kandidater användes den som enligt algoritmen var mest 

trolig. 

 

Resultaten av lyssnartesterna jämförde vi slutligen med resultaten från SHS- och AC-

algoritmerna. Först konverterade vi resultaten till motsvarande frekvensnivå. Sedan 

beräknades medelvärde, medianvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för 

värdena från lyssnartesterna för varje ton och sedan jämfördes medelvärdet med 

värdena från SHS och AC-algoritmerna. Skillnaden mellan dessa räknades då ut.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från lyssnartesterna samt analysen av ljudfilerna. 

Resultatet presenteras med hjälp av tabeller och diagram.  

 

4.1 Resultaten från lyssnartestet 
Frekvenserna som testpersonerna ställde in i programmet översattes till motsvarande 

frekvensnivå.  Sedan beräknades medelvärde, konfidensintervall (95 % konfidensgrad) 

och standardavvikelse. 

 

Ton 1 2 3 4 5 6 7 8 

Medelvärde med 

konfidensintervall 

(Frekvensnivå) 

54,2  

±0,20 

56,1  

±0,16 

56,9  

±0,15 

61,0  

±0,20 

54,0  

±0,15 

56,1  

±0,12 

56,9  

±0,11 

61,2  

±0,17 

Medianvärde 

(Frekvensnivå) 

54.2 56.1 57.1 61.0 54.1 56.1 57.0 61.2 

Standardavvikelse 

(Frekvensnivå) 

0,46 0,37 0,35 0,46 0,34 0,28 0,26 0,39 

 

Ton 9 10 11 12 13 14 15 16 

Medelvärde med 

konfidensintervall 

(Frekvensnivå) 

54,0  

±0,14 

61,0  

±0,17 

59,0  

±0,15 

57,2  

±0,18 

59,1  

±0,18 

57,1  

±0,18 

59,0  

±0,16 

56,9 

±0,13 

Medianvärde 

(Frekvensnivå) 

54.1 61.1 59.1 57.2 59.2 57.1 59.0 57.0 

Standardavvikelse 

(Frekvensnivå) 

0,32 0,40 0,35 0,42 0,42 0,42 0,37 0,30 

Tabell 2: Medelvärde med konfidensintervall, medianvärde och standardavvikelse av de uppfattade 

tonhöjderna 

 

I tabell 2 kan vi se medelvärdet av undersökningarna samt konfidensintervallet som 

visar inom vilka intervall ytterligare resultat från undersökningar hade förväntats 

hamna mellan i 95 % av fallen. I många fall är medelvärdet och medianvärdet nästintill 

samma värde, vilket också framgår av tabell 2. Standardavvikelsen visar hur mycket 

varje testpersons resultat skiljer sig i genomsnitt från medelvärdet.  
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Figur 6: Histogram av ton 1  

 

Många av tonerna fick spridda resultat, en del kunde skilja sig upp till en hel 

frekvensnivå. För att få ett mer korrekt medelvärde plockar vi bort alla värden som 

avviker över en halv frekvensnivå från medianvärdet, då dessa väsentligt skiljer sig från 

övriga, och tar sedan medelvärdet av resterande värden. Detta ger en mer korrekt bild 

av vad som är det riktiga medelvärdet. Vi kallar det nya medelvärdet för det 

modifierade medelvärdet och kommer hädanefter att använda oss av det.  

 

I figur 6 har vi ett histogram av den första tonen, vilken här presenteras som ett 

exempel på hur vi skapar det modifierade medelvärdet. Längs x-axeln har vi 

frekvensnivån och på y-axeln antal personer. Ett stapelvärde inkluderar det egna värdet 

samt de värden som ligger under (men över värdet för stapeln till väster om den). 

Medianvärdet är 54,2 (se Tabell 2 för ton 1) och vi har valt att bortse från de värden 

som avviker med en halv frekvensnivå. I detta avseende är det tre värden som 

bortfaller. Tidigare var medelvärdet för första tonen 54,2, det nya modifierade 

medelvärdet är nu i detta fall också 54,2. 

 

Ton 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modifierat 
medelvärde 
(Frekvensnivå) 

54.2 56.2 57.0 61.1 54.1 56.1 57.0 61.2 

 

Ton 9 10 11 12 13 14 15 16 

Modifierat 
medelvärde 
(Frekvensnivå) 

54.1 61.1 59.1 57.3 59.3 57.1 59.1 57.0 

Tabell 3: Modifierat medelvärde  
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4.2 Jämförelse med datoralgoritmerna 
 

Här jämför vi resultaten från lyssnartesterna med resultaten från SHS- och AC-

algoritmerna: 

Figur 7: Uppfattade tonhöjderna tillsammans med SHS och AC samt konfidensintervall. 

 

I figur 7 ser vi medelvärdet av de uppfattade tonhöjderna samt resultaten från både 

SHS-och AC-algoritmerna längs x-axeln. Längs y-axeln ser vi frekvensnivån samt 

konfidensintervallet för de uppfattade tonhöjderna.  Algoritmernas värden ligger i 

många fall inte inom konfidensintervallet. Det syns också att medelvärdet av det 

uppfattade tonhöjderna har betydligt högre värde än algoritmernas vid högre 

frekvenser vid tonerna 4, 8 och 10.  

 

I tabell 4 är medelavvikelsen från närmaste hela frekvensnivå uträknad för de 

uppfattade tonhöjderna samt SHS och AC. Denna tabell visar tydligt att människor 

uppfattar tonhöjden väsentligt närmare frekvensnivåstegen än algoritmerna gör. 

 Medelavvikelse från närmaste frekvensnivå 

Medel av uppfattad (frekvensnivåsteg) 0,127 

SHS (frekvensnivåsteg) 0,349 

AC (frekvensnivåsteg) 0,292 

Tabell 4: Avvikelse från närmaste hela frekvensnivå i medeltal med olika metoder 
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4.3 Frekvensnivån över tid 
Med hjälp av programmet Praat och AC-algoritmen tog vi fram denna graf som visar 

frekvens över tid. Vi fick många värden som var ”odefinierade”, troligtvis där det var 

pauser i sången. Vid pauser är det tystnad och ingen frekvensnivå kan då tas ut vilket 

ger upphov till “undefined”-värden. Dessa värden har vi tagit bort då de inte är 

relevanta. 

 

I figur 10 ser vi hur originalsången ständigt varierar i frekvensnivå med tiden och hur 

medelvärdet av de uppfattade tonhöjderna förhåller sig till sången. Tonerna 1-4 och 5-8 

uppfattas låta likadant men här kan vi se att frekvensnivån glider jämnt uppåt mellan 

tonerna 5-8. 

Figur 8: Frekvensnivån i sångrösten beräknad i Praat och plottad tillsammans med medelvärdet av de 

uppfattade tonhöjderna. Varje blått streck motsvarar en ton i sången 

 

4.4 Övriga observationer under lyssnartesterna 
Många av de som deltog i lyssnartesterna ställde först in reglagen tills det lät bra och 

rent när de lyssnade igenom hela sångslingan (genom att trycka på “Play”-knappen). 

När de sedan lyssnade på de enskilda tonerna var för sig (genom att dra i reglagen) 

kunde de dock ofta höra skillnader i tonhöjd.   
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5. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras de tidigare resultaten.  

 

5.1 Analys och diskussion av resultat 
Vi börjar med att titta på figur 7. Det finns där vissa tendenser till att AC-algoritmen 

visar värden som är något närmare medelvärdet av de uppfattade tonhöjderna än vad 

SHS gör. Det finns alltså i detta fall en antydning till att algoritmer som använder sig av 

autokorrelationsmetoder är bättre på att approximera tonhöjd, även om det inte kunnat 

säkerställas i denna uppsats. Algoritmernas värden finner vi både inom och utanför 

konfidensintervallets gränser. Detta innebär att det finns vissa belägg för att algoritmer 

och människor inte uppfattar sång på exakt samma sätt. 

 

De uppfattade tonhöjderna ligger också nästan alltid väldigt nära en hel frekvensnivå. I 

tabell 4 ser vi att medelavvikelsen ifrån närmaste frekvensnivå ligger på 0,127 för de 

uppfattade tonhöjderna och 0,349 och 0,242 för respektive algoritmer. Trots att en 

sångröst kan vara lite falsk, till exempel kan vi se i figur 8 att den tredje tonen ligger en 

bra bit över frekvensnivån 57, har lyssnarna uppfattat att tonen ligger väldigt jämnt på 

strecket. Detta kan bero på att lyssnarna i sitt huvud förstår vilken ton som var 

meningen att höras och därför avrundar till närmaste ren ton, s.k. ”kategorisk 

perception”. 

 

Tonerna 1-4 uppfattas låta likadant som tonerna 5-8. Trots detta kan vi i figur 8 se att 

frekvensnivån glider rätt jämnt upp mellan 5-8. Oavsett om frekvensnivån är stabil vid 

varje ton eller rör sig uppåt kontinuerligt uppfattas det ändå som individuella toner. 

Saktar man ner tempot betydligt är det dock lättare att höra hur sången glider uppåt i 

frekvensnivå.  

 

I figur 8 syns också tydliga tendenser till att testpersonernas uppfattning av en specifik 

ton påverkas av hur tonerna bredvid låter. Detta bekräftas av att de uppfattade 

tonhöjderna nästan alltid ligger väldigt nära hela frekvensnivåer, som tidigare nämnt. 

Således finns det indikationer på att människor inte lyssnar på varje ton var för sig utan 

snarare hur de låter i kombination med varandra. Detta observerades också under 

lyssnartesterna då flera personer upplevde att hela sångslingan lät bra efter att de fått 

ställa in alla reglage, men när de lyssnade på en enskild ton kunde de höra skillnader i 

tonhöjd på vissa.  

 
5.2 Metodkritik 
Den största svagheten var att enbart en ljudfil med sång testades och därför kan 

resultatet till viss del bero på hur just denna ljudfil lät och hur de olika tonerna sjöngs i 

den ljudfilen, vilket ger viss osäkerhet i resultatet. Några toner var längre och några var 

lite kortare och de allra kortaste tonerna kan troligtvis ha varit svårare att bedöma 
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noggrannare. Dessutom kan tonerna inte ställas in helt godtyckligt i programmet, utan 

noggrannheten begränsas dels av hur rätt testpersonen kan sätta önskad ton med 

musen och dels av hur precist det går att ställa in frekvensen. 
 

Sen kan testpersonerna möjligtvis ha bedömt sig vara mer musikaliska än vad de 

faktiskt är och det kan ha påverkat resultatet. Slutligen kan våra metoder (SHS och AC) 

för att beräkna de faktiska frekvenserna från ljudfilen ha gett tvivelaktiga resultat på 

grund av svagheter i implementationerna och att vi eventuellt använt oss av icke-

optimala parametrar osv. 

 
För att få säkrare resultat skulle denna typ av undersökning behöva göras i större skala 

med flera olika ljudfiler. Dessa ljudfiler bör gärna skilja sig med avseende på sångare, 

melodi samt tonhöjd. En annan möjlighet till studie är att enbart variera en av dessa 

parametrar och se hur denna inverkar på skillnaden mellan den uppfattade tonhöjden 

och frekvensnivån. 
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6. Slutsats 
 

Här presenteras slutsatsen av rapporten. 

 
Testresultaten i denna studie indikerar att människor med musikalisk bakgrund 

avrundar tonhöjderna i sång till närmsta ton som skulle låta bra i förhållande till de 

övriga trots att sångröster kan vara “falska”. Kategorisk perception har alltså en stor 

betydelse vid tonhöjdsuppfattning. 

 

För att kunna besvara vår problemformulering “vad är skillnaden mellan hur människor 

med musikalisk bakgrund uppfattar tonhöjden i sång jämfört med frekvensnivån som 

räknas ut av datoralgoritmer?” har vi som följd av dessa belägg hittat tendenser till att 

människor med musikalisk bakgrund, när de lyssnar på sång, inte lyssnar på varje ton 

för sig utan istället på helheten. Detta skiljer sig från dagens metoder som enbart tittar 

på enskilda toner. För att göra program som ska uppfatta tonhöjden i sång precis som 

en människa skulle de därför behöva ta hänsyn även till de omgivande tonerna. 

 

 

  



20 
 

7. Litteraturlista 
 

Tryckta källor 

 

Boersma, P. (1993). Accurate short-term analysis of the fundamental frequency and the 

harmonics-to-noise ratio of a sampled sound. In Proceedings of the institute of 

phonetic sciences (Vol. 17, No. 1193, pp. 97-110) 

Burns, E.M. & Ward, W.D., 1978. Categorical perception—phenomenon or 
epiphenomenon: Evidence from experiments in the perception of melodic musical 
intervals. The Journal of the Acoustical Society of America, 63(2), pp.456–468. 

De Cheveigné, A. & Kawahara, H., 2002. YIN, a fundamental frequency estimator for 

speech and music. The Journal of the Acoustical Society of America, 111(4), 

pp.1917–1930. 

 

De La Cuadra, P., Master, A. & Sapp, C., 2001. Efficient pitch detection techniques for 

interactive music. In Proceedings of the 2001 International Computer Music 

Conference. pp. 403–406. 
 

Geringer, J.M. & Madsen, C.K., 1984. Pitch and tempo discrimination in recorded 

orchestral music among musicians and nonmusicians. Journal of Research in Music 

Education, 32(3), pp.195–204. 

 

Hermes, Dik J. "Measurement of pitch by subharmonic summation." The journal of the 

acoustical society of America 83.1 (1988): 257-264. 

 

Hartmann, W.M. & Doty, S.L., 1996. On the pitches of the components of a complex tone. 

The Journal of the Acoustical Society of America, 99(1), pp.567–578. 

 

Hartmann, W.M., 1996. Pitch, periodicity, and auditory organization. The Journal of the 

Acoustical Society of America, 100(6), pp.3491–3502. 

 

Li, Y. & Wang, D., 2005. Detecting pitch of singing voice in polyphonic audio. In Acoustics, 

Speech, and Signal Processing, 2005. Proceedings.(ICASSP’05). IEEE International 

Conference on. IEEE, pp. iii–17. 
 

Moore, B.C.J. & Moore, B.C., 2003. An introduction to the psychology of hearing, Academic 

press San Diego. 
 

Slaney, M. & Lyon, R.F., 1990. A perceptual pitch detector. In Acoustics, Speech, and 

Signal Processing, 1990. ICASSP-90., 1990 International Conference on. IEEE, pp. 

357–360. 



21 
 

 

Zuberi, N., 2013. MP3: The Meaning of a Format. Dancecult: Journal of Electronic Dance 

Music Culture, 5(2), pp.158–162. 

 

Elektroniska källor 

 

Domar, Y. & Söderlind, G.  Fourieranalys. Nationalencyklopedin 2014, visad 25 Februari 

2014, <http://www.ne.se/lang/fourieranalys>. 

 

Nederländska top 40, hämtad  21 Mars 2014 <http://www.top40.nl/dna-featuring-

suzanne-vega/dna-featuring-suzanne-vega-tom-s-diner_12345>. 

 

' Relativt Gehör', Nationalencyklopedin 2014, visad 25 Februari 2014, 

<http://www.ne.se/lang/relativt-gehör>. 

 

Swizzcharts, hämtad 21 Mars 2014 

<http://www.swisscharts.com/song/DNA-feat.-Suzanne-Vega/Tom's-Diner-2157>. 

 

Sibelius academy, hämtad 13 Maj 2014 

<http://www2.siba.fi/akustiikka/index.php?id=38&la=en>. 

 

 

 

 

 

  



22 
 

Appendix 1: Parametrar till algoritmer för 
grundtonsanalys  
 

Parametrar för Paul Boersmas autokorrelationsmetod 

Parameter Value 

Time step Auto 

Pitch Floor (Hz) 75.0 

Max number of candidates 15 

Very Accurate True 

Silence threshold 0.03 

Voicing threshold 0.45 

Octave cost 0.01 

Octave jump cost 0.35 

Voiced/Unvoiced cost 0.14 

Pitch ceiling (Hz) 350.0 

 

Parametrar för Paul Boersmas algoritm för subharmonisk summering 

 

Parameter Value 

Time step (s) 0.01 

Minimum pitch (Hz) 150 

Max number of candidates 15 

Maximum frequency component (Hz) 1250 

Max number of subharmonics 15 

Compression factor 0.84 

Ceiling (Hz) 300 

Number of points per octave 48 
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Appendix 2: Matlab-kod 
 

Här är koden till Matlab-programmet vi skapade för våra lyssnartester. Den består av 

huvudprogrammet “Pitch_Hunt” samt funktionen “sound” i en egen fil. Förutom koden 

som återfinns här användes också en matlab-figur (.fig) för att skapa den grundläggande 

grafiken, vilken också behövs för att använda programmet. För att programmet ska 

fungera behöver dessutom filen “sing_Toms_diner.wav” med sången samt excelfilen 

“Testpersoner.xlsx” (kan vara tom) finnas i samma mapp som koden. Då Matlabs 

funktioner för att skriva till excelfiler enbart fungerar på operativsystemet Windows 

fungerar även vårt program, i sitt nuvarande skick, enbart på Windows. 

. 
Huvudprogram: 

  
function varargout = Pitch_Hunt(varargin) 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Pitch_Hunt_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Pitch_Hunt_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before Pitch_Hunt is made visible. 

function Pitch_Hunt_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to Pitch_Hunt (see VARARGIN) 

 

global fs; 

global timesVector; 

global frequencyVector; 

global startPositions; 

global numberOfSliders; 

global axes1Position; 
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global excelFileName; 

global soundfile; 

 

audioFileName ='sing_Toms_diner.wav'; 

[soundfile,fs]=wavread(audioFileName); 

timesVector=[1/fs 0.35 0.57 0.94 1.22 1.55 1.75 2.18 2.44 2.84 3.15 3.47 3.73 3.98 

4.19 4.5 4.72]; 

frequencyVector=[185.0 207.65 220 277.18 185.0 207.65 220 277.18 185.0 277.18 

246.94 220 246.94 220 246.94 220]; 

startPositions=[168 187 187 256 176 200 211 262 172 260 225 208 229 205 234 210]; 

numberOfSliders=16; 

axes1Position=[42 265 903 147]; 

excelFileName='Testpersoner.xlsx'; 

textInUpperLeftCornerExcel='Namn'; 

 

 

soundfile=soundfile/max(abs(soundfile)); 

t = linspace(0, length(soundfile)/fs, length(soundfile)); 

 

plot(t,soundfile); 

 

% Choose default command line output for Pitch_Hunt 

set(gca,'XTickLabelMode','manual','XTickLabel',[]); 

set(gca,'YTickLabelMode','manual','YTickLabel',[]); 

 

 

 

global player; 

player=audioplayer(soundfile,fs); 

 

 

% 50-1084 bredd 

% 4.9 sek 

 

% Transparent rectangle 

global rectangles 

rectangles=zeros(length(timesVector),1); 

 

for i = 2:length(timesVector); 

    h=annotation('rectangle'); 

    set(h,'Units','pixels'); 

    set(h,'Position',[axes1Position(1)+(timesVector(i-

1)/4.9)*axes1Position(3),axes1Position(2)+((startPositions(i-1)-

160)/140)*axes1Position(4),((timesVector(i)-timesVector(i-

1))/4.9)*axes1Position(3)-2,5]); 

    set(h,'FaceColor',[1 0 1]); 

    set(h,'FaceAlpha',0.5); 

    rectangles(i-1)=h; 

end 
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try 

    xlswrite(excelFileName,{textInUpperLeftCornerExcel}); 

catch 

    msgbox('Kan inte skriva till excelfil'); 

    close; 

end 

 

 

% Update handles structure 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes Pitch_Hunt wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

function playAudio(audio) 

global player; 

global fs; 

%player.stop(); 

player=audioplayer(audio,fs); 

player.play(); 

 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Pitch_Hunt_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

    varargout{1} = handles.output; 

 

function soundSlider(frequency,sliderNumber) 

    global fs; 

    global soundfile; 

    global timesVector; 

    startTime=timesVector(sliderNumber); 

    endTime=timesVector(sliderNumber+1); 

    empty=zeros(1,round((endTime-startTime+0.05)*fs)); 

    sound=CreateSoundFromFrequency(frequency,endTime-startTime,fs); 

    soundfilePart=[soundfile(round(startTime*fs):round(endTime*fs-1)); empty';]; 

    soundPart=[empty sound]; 

    playAudio([soundfilePart soundPart']); 

     

function rectangleSlider(frequency,number) 

    % 160-300 

    % B?rjar 245 136 h?g 

    global rectangles; 

    global timesVector; 
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    global axes1Position 

    rectangle=rectangles(number); 

    valueForRectangle=frequency-160; 

    rectPos=(valueForRectangle/140)*axes1Position(4); 

    %[50+(timesVector(number)/4.9)*1084,245+rectPos,((timesVector(number+1)-

timesVector(number))/4.9)*1084-5,5] 

    

set(rectangle,'position',[axes1Position(1)+(timesVector(number)/4.9)*axes1Position

(3),axes1Position(2)+rectPos,((timesVector(number+1)-

timesVector(number))/4.9)*axes1Position(3),5]); 

 

 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    global fs; 

    global soundfile; 

    global numberOfSliders; 

    global timesVector; 

    frequencies=zeros(numberOfSliders,1); 

     

    frequencies(1)=get(handles.slider1,'Value'); 

    frequencies(2)=get(handles.slider2,'Value'); 

    frequencies(3)=get(handles.slider3,'Value'); 

    frequencies(4)=get(handles.slider4,'Value'); 

    frequencies(5)=get(handles.slider5,'Value'); 

    frequencies(6)=get(handles.slider6,'Value'); 

    frequencies(7)=get(handles.slider7,'Value'); 

    frequencies(8)=get(handles.slider8,'Value'); 

    frequencies(9)=get(handles.slider9,'Value'); 

    frequencies(10)=get(handles.slider10,'Value'); 

    frequencies(11)=get(handles.slider11,'Value'); 

    frequencies(12)=get(handles.slider12,'Value'); 

    frequencies(13)=get(handles.slider13,'Value'); 

    frequencies(14)=get(handles.slider14,'Value'); 

    frequencies(15)=get(handles.slider15,'Value'); 

    frequencies(16)=get(handles.slider16,'Value'); 

     

    sound=[]; 

    for i=1:numberOfSliders 

        sound= [sound CreateSoundFromFrequency(frequencies(i),timesVector(i+1)-

timesVector(i),fs)]; 

    end 

     

    addition=zeros(1,length(soundfile)-length(sound)); 

    sound=[sound addition]; 

    sound=sound/2; 

    finSound=[soundfile sound']; 

    playAudio(finSound); 
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% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    global numberOfSliders; 

    global excelFileName; 

 

    frequencies=zeros(1,numberOfSliders); 

    frequencies(1)=get(handles.slider1,'Value'); 

    frequencies(2)=get(handles.slider2,'Value'); 

    frequencies(3)=get(handles.slider3,'Value'); 

    frequencies(4)=get(handles.slider4,'Value'); 

    frequencies(5)=get(handles.slider5,'Value'); 

    frequencies(6)=get(handles.slider6,'Value'); 

    frequencies(7)=get(handles.slider7,'Value'); 

    frequencies(8)=get(handles.slider8,'Value'); 

    frequencies(9)=get(handles.slider9,'Value'); 

    frequencies(10)=get(handles.slider10,'Value'); 

    frequencies(11)=get(handles.slider11,'Value'); 

    frequencies(12)=get(handles.slider12,'Value'); 

    frequencies(13)=get(handles.slider13,'Value'); 

    frequencies(14)=get(handles.slider14,'Value'); 

    frequencies(15)=get(handles.slider15,'Value'); 

    frequencies(16)=get(handles.slider16,'Value'); 

     

    [num,txt,raw]=xlsread(excelFileName); 

    lastUsedRow=size(raw,1); 

    

xlswrite(excelFileName,frequencies,strcat('C',num2str(lastUsedRow+1),':',strcat(ch

ar(66+numberOfSliders)',num2str(lastUsedRow+1)))); 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,1); 

    soundSlider(frequency,1); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,2); 
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    soundSlider(frequency,2); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,3); 

    soundSlider(frequency,3); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,4); 

    soundSlider(frequency,4); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,5); 

    soundSlider(frequency,5); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,6); 

    soundSlider(frequency,6); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,7); 

    soundSlider(frequency,7); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,8); 

    soundSlider(frequency,8); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,9); 

    soundSlider(frequency,9); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function slider9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,10); 

    soundSlider(frequency,10); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider11_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,11); 

    soundSlider(frequency,11); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,12); 

    soundSlider(frequency,12); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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%% 

function slider13_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,13); 

    soundSlider(frequency,13); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider14_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,14); 

    soundSlider(frequency,14); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider15_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,15); 

    soundSlider(frequency,15); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider15_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

function slider16_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    frequency=get(hObject,'Value'); 

    rectangleSlider(frequency,16); 

    soundSlider(frequency,16); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider16_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
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get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton5. 

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global player; 

global soundfile; 

global fs; 

player.stop(); 

player=2; 

 

Funktionen sound 

function sound = CreateSoundFromFrequency(frequency,duration,fs) 

    sound=zeros(1,round(duration*fs)); 

    for i=1:10 

        sound=sound+10.^(-i/2).*sin(linspace(0, duration*frequency*2*i*pi, 

round(duration*fs))); 

    end 

    sound=sound./max(abs(sound)); 

end 
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