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POVZETEK 

V seminarju opišemo delovanje električne kitare. Posebej se osredotočimo na delovanje 

odjemalnikov, opišemo načine procesiranje kitarskega signala ter raziščemo frekvenčni 

spekter modela kitare Line6 Variax. V seminarju primerjamo modulirano uglasitev z ročno 

uglasitvijo ter s pomočjo računalniške simulacije opišemo frekvenčni spekter. 

 

Ključne besede: kitara, frekvenčni spekter, Fourierova analiza, harmonična vrsta 

 

ABSTRACT 

We study the properties of an electrical guitar with an emphasys on the pickup functionality, 

processing of the guitar signal and properties of the frequency spectrum of the guitar model 

Line6 Variax. Modulated tunning is compared to manual tunning. Computer simulations are 

used to describe the frequency spectrum. 
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1 Uvod 

Zgodovina brenkal je že dolga. Od lutenj in citer v srednjem veku, smo na prelomu prejšnjega 

stoletja klasično kitaro opremili z magneti. Tako se bomo v tem diplomskem seminarju 

posvetili električni kitari [1], ki jo uvrščamo k brenkalnim glasbilom. Primarna motivacija za 

izdelavo električne kitare je bila možnost ojačanja zvoka. Prednost električnih glasbil je tudi, 

da lahko električni signal spreminjamo tako s pomočjo analognih kot tudi digitalnih vezij [2]. 

Signal, spremenjen zaradi prehoda skozi vezja, pa imenujemo moduliran signal. 

Cilj naše naloge je raziskati, ali je tehnologija modelirane uglasitve primerna za aktivno rabo 

v glasbenem svetu ter v kolikšni meri se izvorni signal ohrani po frekvenčni modulaciji. Kot 

merilo za podajanje stopnje ohranjenosti moduliranega signala bomo uporabili Paersonovo 

korelacijsko funkcijo [3], s katero bomo tudi ocenili primernost uporabe modulirane uglasitve. 

Za razlago sestave kitare in pomoč pri terminologiji si bomo v tem diplomskem seminarju 

pomagali s knjigo M. Phillipsa in J. Chappella - Guitar For Dummies [2], kjer avtorja opišeta 

vlogo posameznih elementov kitare in igranja na zvok kitare. Temeljiti analizi matematičnih 

modelov se je posvetil J. Lähdevaara v delu The Science of Electric Guitars and Guitar 

Electronics [3]. Njegove modele magnetnega in piezo odjemalnika bomo uporabili tudi v tem 

diplomskem seminarju. Glede obdelave avdio zapisov pa si bomo pomagali s knjigo T. A. 

Dittmara -Audio Engineering 101: A Begginer's Guide to Music Production [4], kjer avtor 

razloži delovanje za nas pomembnega procesa obdelovanja avdio posnetkov - menjalnika 

frekvence. 

V seminarju bomo najprej opisali strukturo kitare (poglavje 2.1) ter s pomočjo znanja o 

osnovnih frekvencah napete strune ter Faradayevega zakona induktivnosti predstavili, kako 

nihanje strune pretvorimo v električni signal [3], ga ojačamo in preko zvočnikov pretvorimo v 

zvok (poglavje 2.2). V tem delu je poudarjena razlaga Fourierove analize, ki omogoča analizo 

v frekvenčni domeni (poglavje 2.3). Nato se bomo posvetili delovanju različnih odjemalnikov 

ter opisali, kako odjemalniki sami vplivajo na frekvenčni spekter kitarskega signala   

(poglavje 2.4). Sledil bo pregled frekvenčnih spektrov moduliranih in nemoduliranih signalov 

(poglavje 3). Kot primer moduliranega signala bomo uporabili signal kitare »Line6 Variax«, 

ki ima vgrajen menjalnik frekvence (ang. pitchshifter [4]). Tehnologija »pitch shift« se 

uporablja, kadar želimo spreminjati ton, ki ga določeno električno glasbilo proizvede. V kitaro 

»Line6 Variax«, je ta efekt integriran z namenom simuliranja drugačne uglasitve kitare. 

Meritve smo izvajali v programu Audacity (poglavje 4), pri analizi podatkov (poglavje 5) pa 

smo si pomagali s programom Origin.  

 

2 Delovanje električne kitare 

Električna kitara je v svoji osnovi podobna drugim brenkalnim glasbilom, a dodatno omogoča 

pretvarjanje mehanskega valovanja, ki se razširja po strunah, v električni signal. V ta namen 

se tipično uporabljajo magneti. Prednost pretvorbe je v tem, da lahko električni signal 

spreminjamo in tudi ojačujemo. Slednje pa je bila tudi prvotna motivacija za izdelavo 

električne kitare. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljena zgradba kitare, osnove fizike 
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stoječega valovanja ter opis delovanja različnih odjemalnikov, ki se uporabljajo za 

pretvarjanje mehanskega valovanja v električni signal in neposredno vplivajo na barvo zvoka 

kitare. V glasbeni terminologiji se glede na prisotnost alikvotnih tonov, t.j. tonov harmonične 

vrste osnovnega tona, barva zvena opredeljuje kot temna ali svetla. Temen zven ima manjšo 

prisotnost alikvotnih tonov, svetel zven pa večjo. 

2.1 Zgradba kitare 

Električno kitaro lahko razdelimo na tri osnovne dele: glava kitare (skupina elementov na  

sliki 1, označenih z začetnim številom 1), vrat kitare (skupina elementov označena z začetnim 

številom 2) in trup kitare (skupina elementov označenimi z začetnim številom 3). Vsakega 

izmed glavnih delov pa razdelimo še na več manjših delov: glava kitare je sestavljena iz 

uglaševalnih vijakov (na sliki 1 označeno z 1.1), palice za uravnavanje ukrivljenosti kitare 

(1.2), usmerjevalnikov strun (1.3) in mostu (1.4). Vrat kitare sestoji iz ubiralke (2.1), nad 

katero so vpete strune (4.1), 22 ali 24 označenih polj (2.2) ločenih s prečkami (2.3), ter stika s 

trupom (2.4), med tem ko pa na trupu najdemo odjemalnike (3.1, 3.2), sedlo (3.3), kobilico 

(3.4), fine uglaševalce (3.5), ročko za vibrato (3.6), preklopnik med magneti (3.7), gumbe za 

glasnost in ton (3.8), izhod za avdio kabel (3.9) ter dva gumba za pas (3.10).   

 

 

Slika 1. Shematski prikaz električne kitare; opis oznak je podan v tekstu [1]. 

Ker so za analizo frekvenčnega spektra pomembni le posamezni deli kitare, se bomo 

osredotočili na njih. Ubiralka je na tipični električni kitari razdeljena na 22 ali 24 polj, vsako 

polje je od drugega ločeno z železno prečko. Zaradi narave zahodne uglasitve (12 poltonski 

sistem) mora biti širina vsakega polja od mosta proti sedlu manjša za faktor 1/√12 [2]. Sama 

sestava ubiralke, les celotnega vratu, in sedlo, pa so pomembni tudi zaradi akustične podobe 

same kitare: še posebej pri kitarah, opremljenih s piezo elementi, kjer zgolj resonanca vratu 

povzroča signal na odjemalniku. Tako je pokazano, da vratovi s trdim lesom bolje prevajajo 

zvok kot mehkejši, kar se na koncu pozna na barvi zvoka [2]. 
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2.2 Struna in stoječe valovanje 

Ko udarimo po struni, se slednja deformira in po struni se začne širiti motnja. Zanima nas 

odmik strune (𝑦) na določenem mestu (𝑥) v odvisnosti od časa (𝑡), torej 𝑦(𝑥, 𝑡) (slika 2). V 

nadaljevanju bomo predpostavili, da je teža strune mnogo manjša od sile �⃑�, s katero je struna 

napeta. Prav tako bomo zanemarili trenje strune na vpetju in kobilici ter upor zraka. 

Gibanje dela strune opišemo z 2. Newtonovim zakonom. Ob predpostavki, da je Ɵ ≪ 1 (glej 

sliko 1), velja: 

 ∑𝐹𝑦 = 𝑑𝑚 𝑎𝑦    , (1) 

 

kjer je 𝑎𝑦 pospešek infinitezimalno majhnega dela strune in dm njegova masa. 

 

Slika 2. Na infinitezimalno majhen del strune (označen z modro) deluje sila 𝐹 pod kotom Ɵ 

glede na os 𝑥. Masa infinitezimalno majhnega dela pa je podana z razdaljo 𝑑𝑥 in linearno 

gostoto 𝜇.  

V nadaljevanju uporabimo zvezo tan(𝜃) = 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄  ter ob upoštevanju, da za majhne kote 

velja približek sin (𝜃)~𝜃 in tudi tan(𝜃)~𝜃 lahko izpeljemo [2]: 

 

 
𝐹

𝜇

𝜕2𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
=
𝜕2𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
   , (2) 

 

kjer je razmerje 𝐹 𝜇⁄  enako kvadratu hitrosti širjenja motnje 𝑐2 = 𝐹 𝜇⁄ . Da bi rešili       

enačbo (2), uporabimo predpostavko, da 𝑦(𝑥, 𝑡) lahko zapišemo kot produkt dveh funkcij, od 

katerih je ena odvisna od lege (𝑋(𝑥)) in druga od časa (𝑇(𝑡)): 

 

 𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑋(𝑥)𝑇(𝑡)    . (3) 

 

Ko enačbo (3) vstavimo v enačbo (2) in preoblikujemo, dobimo: 
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1

𝑋(𝑥)

𝜕2𝑋(𝑥)

𝜕𝑥2
=
1

𝑐2
1

𝑇(𝑡)

𝜕2𝑇(𝑡)

𝜕𝑡2
    . (4) 

 

Ker sta desna in leva stran enačbe (4) neodvisni druga od druge, lahko zapišemo tudi: 

 

 𝑋′′(𝑥) = −𝛾2𝑋(𝑥)    , (5) 

 𝑇′′(𝑡) = −𝛾2𝑐2𝑇(𝑡)   , (6) 

 

pri čemer je 𝛾 koeficient. V enačbah (5) in (6) prepoznamo enačbi za nihanje in ob 

predpostavki da je 𝛾 ≠ 0, dobimo dve rešitvi za 𝑋(𝑥) in dve rešitvi za 𝑇(𝑡), zato 𝑋(𝑥) in 𝑇(𝑡) 

zapišemo kot linearno kombinacijo obeh: 

 

 𝑋(𝑥) = 𝑎1 cos(𝛾𝑥) + 𝑎2 sin(𝛾𝑥)    , (7) 

 𝑇(𝑡) = 𝑏1 cos(𝛾𝑐𝑡) + 𝑏2 sin(𝛾𝑐𝑡)   , (8) 

   

kjer so 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1 𝑖𝑛 𝑏2 konstante, ki jih določijo robni in začetni pogoji. Če vstavimo enačbi 

(7) in (8) v enačbo (3), lahko zapišemo: 

 

 𝑦(𝑥, 𝑡) = [𝑎1 cos(𝛾𝑥) + 𝑎2 sin(𝛾𝑥)][𝑏1 cos(𝛾𝑐𝑡) + 𝑏2 sin(𝛾𝑐𝑡)]  .                 (9) 

   

Ker je struna na obeh koncih vpeta, velja: 

 

 𝑦(𝑥 = 0, 𝑡) =  0   , (10) 

 𝑦(𝑥 = 𝐿, 𝑡) =  0  . (11) 

   

Ob upoštevanju robnih pogojev iz enačb (10) in (11) v enačbi (7) tako dobimo: 

   

 𝑎1 = 0     , (12) 

 
 𝛾 =

𝑘𝜋

𝐿
     . 

(13) 

   

Ko vstavimo dobljene vrednosti za 𝛾, 𝑎1 𝑖𝑛 𝑎2v enačbo (9), dobimo: 

 

 
𝑦(𝑥, 𝑡) = ∑𝑎2 sin (

𝑘𝜋

𝐿
𝑥) (𝑏1 cos (

𝑐𝑘𝜋

𝐿
𝑡) + 𝑏2 sin (

𝑐𝑘𝜋

𝐿
𝑡))   .

∞

𝑘=1

 (15) 
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Sedaj še moramo vpeljati začetni pogoj oz. obliko strune ob času 𝑡 = 0. Ker nas zanima, kako 

položaj ubiranja strune (𝑑) vpliva na frekvenčni spekter valovanja, ki se vzpostavi na struni, 

bomo za začetni pogoj uporabili stanje, kot je prikazano na sliki (3).  

Slika 3. Začetna oblika strune (označena z modro), kjer razdalja 𝑑 predstavlja mesto ubiranja 

strune, ℎ označuje višino ubrane strune, 𝐿 je dolžina strune, 𝑦(𝑥, 0) pa predstavlja začetni 

odmik strune v odvisnosti od lege na struni (𝑥). 

Natančni definiciji funkcije, ki opisuje valovanje na struni v odvisnosti od mesta ubiranja in 

mesta odjemalnika, in njeni analizi se bomo posvetili kasneje. Najprej pa postavimo začetni 

pogoj: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑦(𝑥, 0) = 0   . 

(16) 

Ob 𝑡 = 0 lahko 𝑦(𝑥, 0), ki ga podaja enačba (15), zapišemo kot:  

 

 
𝑦(𝑥, 0) = ∑𝑎𝑘 sin (

𝑘𝜋

𝐿
𝑥)   .

∞

𝑘=1

 (17) 

Ob upoštevanju pogoja, ki je zapisan v enačbi (17), lahko enačbo (15) dodatno poenostavimo 

in dobimo [3]: 

 

 
𝑦(𝑥, 𝑡) = ∑𝑎𝑘 sin (

𝑘𝜋

𝐿
𝑥) cos (

𝑐𝑘𝜋

𝐿
𝑡)

∞

𝑘=1

   . (18) 

2.3 Fourierova analiza 

Vrednost parametra 𝑎𝑘 v enačbi (18) bomo določili tako, da v tej enačbi prepoznamo razvoj v 

Fourierovo vrsto. V splošnem lahko razvoj v Fourierovo vrsto za periodično funkcijo 𝑠𝑁(𝑥) s 

periodo 𝑃 zapišemo kot:  

 
𝑠𝑁(𝑥) =

𝑎0
2
+∑[ 𝑎𝑛 cos (

2𝜋𝑛𝑥

𝑃
)

∞

𝑛=1

+ 𝑏𝑛 sin (
2𝜋𝑛𝑥

𝑃
) ]    , (19) 
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kjer sta 𝑎𝑛 in 𝑏𝑛 Fourierova koeficienta, 𝑛 je naravno število. V enačbi (18) lahko 

prepoznamo razvoj v Fourierovo vrsto in se tako lotimo iskanja Fourierovega koeficienta 𝑏𝑛, 

ki ga v splošnem računamo tako: 

 

 
𝑏𝑛 =

2

𝑃
∫ 𝑠(𝑥) sin (

2𝜋𝑛𝑥

𝑃
)𝑑𝑥   

𝑃

0

, (20) 

Za naš primer lahko zapišemo: 

 

 
𝑎𝑘 =

2

𝐿
∫ 𝑦(𝑥, 0) sin (

𝑘𝜋𝑥

𝐿
) 𝑑𝑥

𝐿

0

   , 

 

(21) 

kjer ima funkcija 𝑦(𝑥, 0) obliko (slika (3)): 

 

𝑦(𝑥, 0) =

{
 

 
ℎ

𝐿
𝑥 ; 0 ≤ 𝑥 < 𝑑

ℎ(𝐿 − 𝑥)

(𝐿 − 𝑑)
; 𝑑 < 𝑥 ≤ 𝐿

   . (22) 

 

Ker je funkcija sestavljena,  jo bomo integrirali po delih: 

 

 
𝑎𝑘 =

2

𝐿
[
ℎ

𝐿
∫ 𝑥 sin (

𝑘𝜋𝑥

𝐿
) 𝑑𝑥

𝑑

0

+
ℎ

(𝐿 − 𝑑)
∫ (𝐿 − 𝑥) sin (

𝑘𝜋𝑥

𝐿
) 𝑑𝑥

𝐿

𝑑

] (23) 

in dobimo: 

 
𝑎𝑘 =

2ℎ𝐿2

𝜋2𝑘2𝑑(𝐿 − 𝑑)
sin (

𝑘𝜋𝑑

𝐿
)   .     (24) 

 

Parameter 𝑎𝑘 odraža zastopanost 𝑘-tih višjeharmoničnih komponent začetnega stanja strune. 

Na sliki 4 je prikazano, kako se vrednosti prvih 20 parametrov 𝑎𝑘 spreminjajo glede na 

različne vrednosti parametra 𝑑, ki določa mesto ubiranja.  

Ko vstavimo vrednosti koeficienta 𝑎𝑘 iz enačbe (24) v enačbo (18), dobimo končno funkcijo, 

ki nam predstavlja odmik strune od ravnovesne lege na mestu 𝑥 ob času 𝑡 [3]: 

 

𝑦(𝑥, 𝑡) = ∑
2ℎ𝐿2

𝜋2𝑘2𝑑(𝐿 − 𝑑)
sin (

𝑘𝜋𝑑

𝐿
) sin (

𝑘𝜋

𝐿
𝑥) cos (

𝑐𝑘𝜋

𝐿
𝑡)

∞

𝑘=1

   . (25) 
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Slika 4. Absolutne vrednosti parametrov 𝑎𝑘 , ki predstavljajo amplitudne koeficiente različnih 

višjeharmoničnih komponent 𝑘, za različne lokacije ubiranja (𝑑): a) shematski prikaz 

uporabljenih ubiralnih leg, b) porazdelitev vrednosti 𝑎𝑘. 

2.4 Odjemalniki 

Odjemalnik je naprava, ki zajame mehansko valovanje strune ter ga pretvori v električni 

signal, ki ga nato preko ojačevalnikov in zvočnikov spremenimo v zvok. Odjemalnike ločimo 

na magnetne (single coil in humbucker), piezoelektrične ter optične. V tem seminarju se bomo 

posvetili magnetnim in piezoelektričnim. 

Različni odjemalniki imajo različne frekvenčne karakteristike, vendar pa neodvisno od tipa 

odjemalnika na barvo zvoka vpliva tudi sam položaj odjemalnika ter položaj ubiranja strune, 

kot smo pokazali v prejšnjem poglavju. Ob upoštevanju, da imajo strune različne načine 

nihanja, bo odjemalnik zaznal različne amplitude danega načina nihanja v odvisnosti od 

postavitve odjemalnika. Matematični model nam omogoča, da preverimo, kako lega, od koder 

odjemalnik zazna valovanje, vpliva na frekvenčne lastnosti signala. V ta namen smo izvedli 

numerično simulacijo, pri kateri smo spremljali, kako se odmik strune od ravnovesne lege 

(𝑦(𝑥, 𝑡)) spreminja s časom v treh različnih legah (𝑑) odjemalnika. Za dobljene časovne vrste 

smo nato izrisali frekvenčne spektre. Ker nas ne zanima primerjava med absolutno 

zastopanostjo frekvenc v posameznem frekvenčnem spektru, temveč zgolj primerjava 

zastopanosti posameznih frekvenc, smo dobljene spektre normirali z največjo vrednostjo 

signala, ki jo bomo označevali s 𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥. Tako normirane spektre lažje primerjamo glede na 

zastopanosti višjeharmoničnih frekvenc. 

Kasneje bomo s pomočjo enačbe (25) razložili, kako je inducirana napetost odvisna od 

odmika strune od ravnovesne lege na mestu 𝑥 ob času 𝑡. 

Iz rezultatov, ki so prikazani na sliki 5, lahko vidimo, da ima položaj odjemalnika znaten 

vpliv na frekvenčni spekter. Razvidno je, da se z manjšanjem razdalje med odjemalnikom in 

sedlom tudi veča zastopanost višjih frekvenc.  

|𝑎𝑘| 

𝐿 

𝑑 

𝑑/𝐿 
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Slika 5.a) Prikaz različnih načinov nihanja strune ter uporabljenih položajev za zajemanje 

signalov. Frekvenčni spekter signala zajetega na oddaljenosti b) 5 cm, c) 10 cm, d) 15 cm, e) 

25 cm od sedla. 𝑃(𝑓) predstavlja jakost signala v odvisnosti od funkcije 𝑓, ki opiše obliko 

strune, 𝑃𝑚𝑎𝑥 pa največjo jakost signala. V simulaciji pa so bili uporabljeni parametri 

amplituda ubiranja ℎ =  0,001 m, dolžina strune 𝐿 =  0,648 m ter hitrost razširjanja 

valovanja po struni 𝑐 =  427,68 m/s, ; jakost je definirana kot 𝐴𝑃 = 20 log10 (
(𝑈𝑐(𝜔)

(𝑈0(𝜔)
) [𝑑𝐵], 

kjer je 𝑈𝑐(𝜔) napetost na kondenzatorju in 𝑈0(𝜔) napetost vezja [4]. 

b) 

a) 

c) 

) 

d) e) 

𝜋𝑥

𝐿
 

2𝜋𝑥

𝐿
 

5𝜋𝑥

𝐿
 

10𝜋𝑥

𝐿
 

5cm 5cm 5𝑐𝑚 10cm 

𝐴𝑃(𝑓)

𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐴𝑃(𝑓)

𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐴𝑃(𝑓)

𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐴𝑃(𝑓)

𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 

𝑓[Hz] 𝑓[Hz] 

𝑓[Hz] 𝑓[Hz] 
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V glasbeni terminologiji temu pravimo tudi bolj čist oz. svetel zvok. Z oddaljevanjem 

odjemalnika od sedla pa postajajo višje frekvence manj  zastopane, kar označujemo kot temen 

zvok. V nadaljevanju se bomo posvetili vrstam odjemalnikov, ter izpostavili,na kakšen način 

slednji vplivajo na frekvenčne lastnosti signala, ki ga zajemajo. 

2.4.1 Magnetni odjemalniki 

Magnetni odjemalnik je sestavljen iz permanentnih magnetov ter tuljave, ki je speljana pod 

magneti. Dokler struna miruje, je magnetni pretok (𝛷𝑚) skozi navitje konstanten. Strune na 

električni kitari so narejene iz niklja in jekla, torej iz materialov, ki sta feromagnetna. Zato ob 

nihanju struna vpliva na magnetno polje permanentnega magneta, kar povzroči spremembe v 

magnetnem pretoku skozi tuljavo.  

V tuljavi se inducira napetost (𝑈𝑖), ki nasprotuje spremembam v magnetnem pretoku: 

 

 𝑈𝑖 = −𝑁
𝜕𝛷𝑚
𝜕𝑡

    , (26) 

kjer je 𝑁 število navojev tuljave. 

Hitrost spreminjanja magnetnega pretoka je odvisna od hitrosti nihanja strune in ne samega 

odmika strune od ravnovesne lege. Omenjeno se odraža tudi v porazdelitvi harmoničnih 

frekvenc. 

Enačba (25) podaja odmik strune od ravnovesne lege v odvisnosti od lege na struni in časa. 

Da bi dobili amplitudo hitrosti dela strune v dani legi na struni, moramo enačbo (25) odvajati 

po času: 

 
𝜕𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= −∑

2𝑐ℎ𝐿

𝑑2𝑘𝜋 − 𝑑𝑘𝐿𝜋

∞

𝑘=1

sin(
𝑑𝑘𝜋

𝐿
) sin(

𝑐𝑘𝜋𝑡

𝐿
) sin(

𝑘𝜋𝑥

𝐿
)   . (27) 

Iz enačbe (27) razberemo, da amplituda tonov harmonične vrste pada s koeficientom 1/𝑘 

namesto 1/𝑘2 kot v enačbi (25). Ob upoštevanju dejstva, da amplitude tonov harmonične 

vrste optičnih in piezo odjemalnikov padajo s koeficientom 1/𝑘2, lahko razberemo, da je 

frekvenčni odziv pri višjih harmoničnih frekvencah večji ob uporabi magnetnih odjemalnikov 

kot optičnih ali piezo. 

Magnetni odjemalnik se v električnem vezju obnaša kot navadna tuljava, upornost navite žice 

pa lahko opišemo kot zaporedno vezan upornik. Posamezne ovoje žic obravnavamo kot 

vzporedno vezane žice, ki med sabo delujejo kot kondenzator - kapacitivnost žice je tako 

vsota kapacitivnosti vseh navojev [3]. Na sliki 6(a) vidimo magnetni odjemalnik kot 

ekvivalent modela tuljave ter razberemo da je impedanca odjemalnika kombinacija 

impedance upornika, impedance tuljave 𝜔𝐿 in impedance kondenzatorja 1/𝜔𝐶𝐿, kjer je 𝜔 

krožna frekvenca (𝜔 = 2𝜋𝑓), 𝐿 induktivnost tuljave in 𝐶𝐿 kapacitivnost kondenzatorja. Na  

sliki 6(b) pa imamo dodan izvor izmenične napetosti, pri čemer ima tuljava vlogo modulatorja 

električnega signala 
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Slika 6. a) magnetni odjemalnik ponazorjen kot RLC krog; b) magnetni odjemalnik vezan na 

vir izmeničnega toka, kjer so 𝑅𝐿 upornosti vezja, 𝐿 induktivnosti tuljave, 𝐶𝐿 kapacitivnosti 

žice, 𝐼 induciran tok, 𝑈0 napetost in 𝑈𝑐 napetost na kondenzatorju [4]. 

Iz modela na sliki 6(b) lahko izpeljemo enačbo za napetost na kondenzatorju 

 

 𝑈𝑐 = [𝑠𝐿 + 𝑅𝐿 +
1

𝑠𝐶𝐿
] 𝐼(𝑠)    , (28) 

   

kjer je 𝑠 kompleksni frekvenčni parameter podan kot vsota realne komponente 𝜎𝑟 in 

imaginarne komponente 𝑖𝜔. Izhodna napetost 𝑈𝑒𝑓  odjemalnika je enaka napetosti na 

kondenzatorju 𝑈𝐶(𝑠), tako da lahko transformacijsko funkcijo odjemalnika zapišemo kot 

 

in 

𝑈𝑒𝑓

𝑈0
= 𝐼(𝑠)

1

𝑠𝐶𝐿
 

 

𝑈𝑒𝑓

𝑈0
=

1

𝐿𝐶𝐿 (𝑠2 + 𝑠
𝑅𝐿
𝐿 +

1
𝐿𝐶𝐿

)
    . 

(29) 

 

 

(30) 

   

Enačba (30) podaja frekvenčni odziv magnetnega odjemalnika. Kot je razvidno iz slike 7, je 

frekvenčni odziv magneta dober do določene mejne frekvence (v danem primeru okrog 

10 kHz), po kateri frekvenčni odziv močno pade. 

2.4.2 Piezo odjemalniki 

Za razliko od magnetnih odjemalnikov napetost na piezo elementu ne povzroča deformacija 

materiala. Zato se z uporabo piezo odjemalnikov izognemo problemu elektromagnetnih 

dražljajev (na sliki 7 vidimo, da odzivnost magnetnih odjemalnikov pade, ko prečkamo mejo 

lastne frekvence, ki je načeloma okrog 1 kHz), saj signal pridobimo izključno zaradi 

akustičnih lastnosti kitare. Zaradi odzivnosti elementa ima signal, pridobljen s 

piezoelementom, večjo prisotnost višjih alikvotnih tonov. 

𝑈0 

𝑈𝑐  

a) b) 
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Slika 7. Jakost električnega signala (𝐴𝑃) v odvisnosti od frekvence (𝑓) za tipične vrednosti 

magnetnega odjemalnika, ki so 𝐿 = 5 H, 𝑅𝐿 = 10 kΩ in 𝐶𝐿 = 80, 160, 240, 320 pF. 

Da bi razumeli frekvenčni spekter piezo odjemalnika, pa si moramo pogledati, kako v piezo 

elementu nastane električni signal.  Uporabimo zvezo med gostoto in jakostjo električnega 

polja: 

 �⃑⃑⃑�= 𝜀 �⃑⃑�   , (31) 

   

pri čemer je �⃑⃑⃑� vektor gostote električnega polja, 𝜀 dielektričnost materiala, �⃑⃑� pa vektor 

jakosti električnega polja. Hkrati pa moramo upoštevati tudi elastičnosti materiala, opisanega 

s Hookovim zakonom: 

 σ = 𝜀𝑟𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠   , (32) 

   

pri čemer je 𝜀𝑟 relativni raztezek, 𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠 elastičnost materiala σ pa mehanska napetost. 

Piezoelektričnost je posledica mehanske napetosti, ki v materialu povzroči električno polje. 

Piezoelement lahko prikažemo kot kombinacijo mehanskega in električnega dela,ki povezana 

preko elektromehanskega pretvornika (slika 8). Pretvornik ima pretvorno razmerje 𝑁 z 

enotami [V/N] in ga obravnavamo kot idealni pretvornik, ki pretvarja silo 𝐹, s katero 

delujemo na piezo element, v napetost (𝑈𝑒𝑓) : 

 

 

 

in hitrost (𝑐) motnje v tok (𝐼) 

𝑈𝑒𝑓 = 𝑁𝐹     , (33) 

 

 𝐼 =
𝑐

𝑁
     . (34) 

 

 

 

𝐴𝑃 [dB] 

𝐴𝑃 [𝑑𝐵] 

𝑓[Hz] 
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Slika 8. Piezo element prikažemo kot kombinacijo mehanskega in električnega dela, kjer je 

𝑈0 napetostna razlika na izhodu električnega dela, 𝑅 upornost in 𝐶 kapacitivnost elementa, 

𝑁 pretvorno razmerje, 𝐹 sila, s katero delujemo na piezoelement, 𝑘 mehanska kapacitivnost 

elementa, 𝑚 njegova masa,  𝐼 električni tok, 𝑐 pa hitrost motnje [4]. 

Kapacitivnost piezoelementa lahko v dobrem približku zapišemo z enačbo za kapaciteto 

ploščnega kondenzatorja: 

 𝐶 =
𝜀𝜀0𝐴

𝑑
   , (35) 

 

pri čemer je 𝐴 površina strani elementa, 𝑑 skrček ali raztezek piezoelementa, 𝜀 dielektričnost 

materiala in 𝜀0 influenčna konstanta. Če upoštevamo, da je upornost piezo elementa 

neskončna, je izhodna napetost v bistvu napetost na kondenzatorju 𝐶, pri čemer lahko naboj 

na kondenzatorju 𝑒 izrazimo kot razmerje med silo 𝐹 in mehansko kapacitivnostjo materiala 𝑘 

ter ob tem upoštevamo še pretvorbeni koeficient 𝑁: 

 

 𝑈𝑒𝑓 =
𝐹

𝑁𝑘

1

𝐶
    . (36) 

   

Direktna Laplaceova transformacija [3] nam poda enačbo za izhodno napetost: 

 

 𝑈𝑒𝑓 =
𝑅

1 + 𝑠𝐶𝑅
𝐼    ,  (37) 

   

ki jo lahko vstavimo v enačbo (36) in dobimo razmerje med izhodno napetostjo in silo, s 

katero delujemo na element. 

 𝑈𝑒𝑓
𝐹
=
𝑠𝐶𝑅

1
𝑘𝑁𝐶

1 + 𝑠𝐶𝑅
   . 

(38) 

   

𝑅𝐶 del v enačbi (39) nam poda časovno konstantno, (𝑘𝑁𝐶)−1 pa nam definira odzivnost na 

silo, ki deluje na element. 

 

 

𝑈𝑓 [𝑑𝐵] 

 

 

𝐼 
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Na sliki (10) vidimo teoretični frekvenčni odziv piezoelementa ob različnih upornostnih 

vrednostih piezo elementa. Očiten majhen odziv elementa pri nižjih frekvencah pri manjših 

upornostih materiala, zato se signal piezo elementa spelje čez predojačevalnik, da je lahko 

uporaben za namene kitarskega odjemalnika. 

 

 

Slika 10. Frekvenčni odziv (jakost električnega signala (𝐴𝑃) v odvisnosti od frekvence (𝑓)) 

tipičnih vrednosti piezo odjemalnika ob vrednosti upornosti 

𝑅 = 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ [3]. 

Če primerjamo frekvenčna odziva magnetnega odjemalnika in piezo odjemalnika, opazimo, 

da ima magnetni odjemalnik glede na piezo odjemalnik boljšo odzivnost pri nižjih 

frekvencah, vendar slabše frekvenčne karakteristike pri višjih frekvencah. S primerjanjem teh 

dveh spektrov lahko opazimo, da ima zvok zajet s piezo odjemalnikom svetlejšo bravo zvoka 

kot zvok zajet z magnetnim odjemalnikom. 

3 Procesiranje in analiziranje signala 

Avdio signal lahko procesiramo analogno ali digitalno. Pri starejšem, analognem, načinu 

procesiranja signal vodimo skozi električna vezja, ki s svojim delovanjem spremenijo sam 

električni signal. Pri digitalni modulaciji avdio signala pa analogni signal najprej z avdio-

digitalnim konverterjem (ADC) spremenimo v digitalnega ter ga nato obdelamo z digitalnimi 

vezji, najpogosteje sta to mikroprocesor ali računalnik. Prednost digitalne manipulacije je 

vsestranskost obdelovanja digitalnih signalov. V analognih sistemih namreč zgolj moduliramo 

električni signal, med tem ko pri digitalnem obdelovanju lahko električni signal spremenimo v 

časovno ali frekvenčno odvisno funkcijo, ki jo lahko po želji manipuliramo diskretno. 

Eden izmed efektov, ki nam omogoča digitalno spreminjanje zvoka, povzroči navidezno 

uglasitev kitare, ki je drugačna od dejanske. Tako imenovani »pitch shift« modulira frekvence 

vsake strune posebej. Če signal upočasnimo za nek koeficient, dobimo zaradi zamika 

frekvenc nižjo izhodno frekvenco (slika 11). 

 

 

 

𝐴𝑃 [dB] 

𝐴𝑃 [𝑑𝐵] 

𝑓 [Hz] 
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Slika 11. Primerjava dveh sinusnih valov z različnima frekvencama v odvisnosti od časa 𝑡 [5]. 

Če sledimo točkam a, b, c, d, e na sliki 11, vidimo, da je vsaka točka na spodnjem valu 

zakasnjena za faktor dva glede na zgornjega. Frekvenca spodnjega sinusnega vala je dvakrat 

manjša, kar pomeni, da smo uporabili koeficient zakasnitve 2. Tako je spodnji sinusni val v 

frekvenci efektivno nižji za eno oktavo kot zgornji. 

4 Meritve 

V diplomskem seminarju smo se odločili meriti frekvenčne spektre kitare modela Line6 

Variax. Namen naših meritev je bil raziskati delovanje vgrajenega modulacijskega efekta. Le-

ta namreč modulira kitarski signal, zato lahko na izhodu kitare izmerimo navidezno drugačno 

uglasitev kitare, kot je dejanska. Glavni del raziskave je bil primerjati signale brez in z 

delovanjem modulacijskega efekta. 

Meritve smo izvajali tako, da smo kitaro priklopili direktno v računalnik, ter avdio signal 

zapisovali s programom Audacity. Mesto igranja kitare je bilo v vseh primerih enako, in sicer 

direktno nad srednjim magnetom. 

V prvem sklopu meritev smo analizirali vpliv položaja ubiranja s trzalico na sami struni, v 

drugem pa razliko med uporabo magnetnih in piezo odjemalnikov. V nadaljevanju bomo ta 

signal imenovali »moduliran signal«, kajti takoj, ko pričnemo uporabljati piezo magnete, gre 

signal čez predojačevalnik, da ojača signal pri nižjih frekvencah, in modulator, ki simulira 

frekvenčno porazdelitev magnetnega odjemalnika. Namen uporabe modulirane uglasitve je 

omogočiti kitaristom lažje menjavanje uglasitve brez zamudnega uglaševanja ali menjavanja 

kitar na odru.  

V zadnjem delu pa smo primerjali tri različne načine doseganja iste uglasitve. Primerjali smo 

signale ročne uglasitve pol tona nižje ob delovanju magnetnih odjemalnikov, uglasitev pol 

𝑡 [𝑠] 

𝐴𝑃 [𝑑𝐵] 
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tona nižje ob delovanju piezo odjemalnikov ter pol tona nižjo uglasitev, ki jo dosežemo z 

modulacijo signala piezo odjemalnikov.  

Za analizo je bil uporabljen avdio zapis zvoka odprtih strun, torej ni bilo dodatnih vplivov na 

lastnosti signala (npr. uporaba prsta ali kapodastra za prijemanje strune). Vsak posamezni 

signal smo zapisovali sekundo ali več, za samo obdelavo podatkov smo uporabili časovni 

zapis signala strune v programu Audacity (slika 12) od 0,2 s do 0,7 s po udarcu strune. 

 

 

Slika 12. Jakost električnega signala (𝐴𝑃) v odvisnosti od časa (𝑡) v programu Audacity [5].  

5 Analiza meritev 

Že ob samem proučevanju signalov igranja nad tremi različnimi mesti na eni struni opazimo 

znatne razlike: opazimo različne jakosti spektrov (slika 13), najočitneje se to vidi pri 

frekvencah tonov harmonične vrste (slika 14). To lahko razložimo s frekvenčno analizo 

modela strune kitare (poglavje 2.3, enačba (25), slika 4). Da bi se izognili težavi različnih 

jakosti smo frekvenčne spektre normirali. Tako smo lažje ovrednotili in primerjali zastopanost 

tonov harmonične vrste med seboj. Za analizo smo uporabili prvih dvanajst tonov harmonične 

vrste, ker so v primerjavi s toni okoli njih imeli večjo amplitude in ker so padli na območje 

najmanjšega šuma. Pri višjih alikvotnih tonih osnovnega tona E4 = 329,63 Hz je jakost 

signala močno padla ob preseganju vrednosti 2000 Hz, zato so bili ti toni že v območju šuma 

in so bili za naše raziskave neuporabni. 

Za primerjavo frekvenčnih spektrov smo medsebojno primerjali relativne amplitude prvih 

dvanajstih tonov harmonične vrste ter med njimi izračunali Pearsonov korelacijski     

koeficient [2]. Pearsonov korelacijski koeficient (𝑟) nam pove linearno korelacijo med dvema 

spremenljivkama 𝑦1 in 𝑦2, pri čemer se rezultat giblje med -1 in 1: 1 je popolnoma pozitivna 

linearna korelacija, 0 pomeni da linearna korelacija ne obstaja, -1 predstavlja negativno 

linearno korelacijo. Za računanje Pearsonovega koeficienta smo uporabili naslednjo enačbo: 

 

            𝑟 =
∑ (𝑦1𝑖−𝑦1̅̅̅̅
𝑛
𝑖=1 )(𝑦2𝑖−𝑦2̅̅̅̅ )

√∑ (𝑦1𝑖−𝑦1̅̅̅̅
𝑛
𝑖=1 )2√∑ (𝑦2𝑖−𝑦2̅̅̅̅

𝑛
𝑖=1 )2

   , (39) 

 

kjer sta 𝑦1𝑖 in 𝑦2𝑖amplitudi istega tona z indeksom 𝑖 pri dveh različnih meritvah, 𝑦1̅̅ ̅ in 𝑦2̅̅ ̅ 

povprečni vrednosti, in 𝑛 število zapisov v vzorcu. 

 

𝐴𝑃 [𝑑𝐵] 

𝑡 [𝑠] 



16 
 

 

Slika 13. Jakost električnega signala (𝐴𝑃) v odvisnosti od frekvence (𝑓) ob različnih mestih 

ubiranja. S črno označen signal nam kaže frekvenčni odziv strune ob ubiranju na mestu nad 

levim magnetom, rdeč nad srednjim magnetom ter moder nad desnim magnetom (za 

primerjavo, kako položaj magneta vpliva na frekvenčni spekter, glej sliko 5). 

Na sliki 14 lahko primerjamo relativne amplitude harmonične vrste z osnovnim tonom 

E2= 82,41 Hz, tabela 1 nam podrobno predstavi korelacijske koeficiente med različnimi 

mesti ubiranja.Iz tabele razberemo, da je največja razlika med desnim in levim magnetom, 

torej med magnetoma, ki sta tudi fizično najdlje narazen. Slika 5 v poglavju 2.4.1 nam 

pomaga pri razlagi dobljenih rezultatov na sliki 14: harmonična vrsta desnega magneta ima 

manjšo razmetanost glede na nek trend kot harmonična vrsta levega magneta, kar razložimo z 

manjšo oddaljenostjo od kobilice. Tako desni magnet opišemo kot primer d) na sliki 5, levi 

magnet pa kot primer e). 

Različna zastopanost tonov harmonične vrste se močno odraža v barvi zvoka. Če si 

pomagamo s sliko 5, kjer vidimo, kako položaj samih magnetov vpliva na frekvenčni spekter, 

lahko razumemo, zakaj kitaristi mnogokrat uporabljajo različne položaje magnetnih 

odjemalnikov (slika 15).  

 

𝐴𝑃 [dB] 

levi magnet 

srednji magnet 

desni magnet 

 

 

 

desni magnet 

srednji magnet 

desni magnet 

 

 

 

srednji magnet 

srednji magnet 

desni magnet 

 

 

 

𝐴𝑃 [𝑑𝐵] 
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Slika 14. Razmerje jakosti električnega signala (𝐴𝑃) in maksimalne velikosti signala (𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥) 

v odvisnosti od frekvence (𝑓) za višje harmonične frekvence osnovnega tona E2= 82,41 Hz 

ob različnih mestih ubiranja. 

Tabela 1. Pearsonovi korelacijski koeficienti (glej enačbo (40) med tremi mesti ubiranja 

strune. 

 

Levi magnet Sredinski magnet Desni magnet 

Levi magnet 

1,0 0,81 0,65 

Sredinski magnet 

0,81 1,0 0,74 

Desni magnet 

0,65 0,74 1,0 

 

𝐴𝑃(𝑓)

𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 

 

𝐴𝑃 [𝑑𝐵] 

𝑓[Hz] 
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Slika 15. Razmerje jakosti električnega signala (𝐴𝑃) in maskimalne velikosti signala (𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥) 

v odvisnosti od frekvence (𝑓)spodnje E strune z osnovnim tonom E= 82,41 Hz. Črna krivulja 

piezo odjemalnik, rdeča magnetni odjemalnik. 

Kot vidimo, so amplitude tonov harmonične vrste zelo podobne, kar potrdi tudi korelacijski 

koeficient, ki je v tem primeru 𝑟 = 0,92. Kot smo že prej omenili, je signal iz piezo elementa 

takoj speljan čez modulator, ki mu dodeli frekvenčno sliko odjemalnika določenega tipa kitare 

na določenem mestu kitare. Iz slike 15 lahko opazimo, da je izbrana modulacija zelo podobna 

frekvenčni sliki signala magnetnega odjemalnika. Sliki 7 in 10 iz poglavja o odjemalnikih pa 

nam pojasnita, zakaj so jakosti signalov pri nižjih frekvencah manjše pri piezo odjemalnikih 

kot pri magnetnih. Odziv magnetnega odjemalnika je konstanten do frekvence nekje okrog  

𝑓 = 1000 Hz , čemur sledi izrazit vrh, jakost signala pa nato eksponentno pada. Jakost 

signala piezo odjemalca, pa logaritemsko narašča do nekega maksimalnega odziva, ki je 

odvisen od upornosti elementa. Ob upoštevanju teh faktorjev pa v tabeli (2) najdemo 

primerjavo med signali magnetnega in s pomočjo menjalnika frekvenc moduliranega (v 

prihodnje »MF moduliranega«) piezo odjemalnika ter v drugem delu primerjavo med MF 

moduliranim in MF nemoduliranim signalom piezo odjemalnika. Vrednosti v obeh primerih 

korelirajo (z izjemno tonov G#2 in C#2, kjer so odstopanja večja kot pri ostalih tonih). Naš 

zaključek je, da so MF modulirani in MF nemodulirani signali med seboj zelo podobni, in s 

tem je namen doseganja modulirane uglasitve uspešen. Ko pa vzamemo v obzir različne 

jakosti signalov (slika 15) pa ugotovimo, da se z modulacijo spremeni barva zvoka 

inštrumenta, kar pa je za glasbenike neželjen pojav.  
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Tabela 2. Primerjava korelacij relativnih amplitud tonov posameznih odprtih strun: primerjava 

med spektrom magnetnega odjemalnika in piezo odjemalnika z MF (menjalnik frekvenc) 

modulirano uglasitvijo, ter primerjava spektra piezo odjemalnika med MF modulirano 

uglasitvijo in ročno uglasitvijo. 

Uglasitev D#2 G#2 C#2 F#3 B3 D#4 

magnetni odjemalnik / 

MF moduliran signal 

piezo odjemalnik 

0,96 0,72 0,70 0,95 0,83 0,64 

MF nemoduliran piezo 

odjemalnik/  

MF moduliran piezo 

odjemalnik 

0,99 0,99 0,94 0,97 0,98 0,98 

 

6 Zaključek 

V diplomskem seminarju smo raziskali, kako na frekvenčno sliko zvoka kitare vpliva mesto 

ubiranja in položaj magneta, razliko med magnetnimi in piezo odjemalniki na kitari Line6 

Variax ter razliko med modulirano ter ročno uglasitvijo te kitare. Oblikovali smo matematični 

model nihanja strune, ki nam je omogočil preučevanje vpliva položaja ubiranja ter položaja 

magnetnega odjemalnika na frekvenčni spekter izhodnega signala. Preverili smo, kako se 

karakteristike valovanja strune odražajo v frekvenčnem spektru izhodnega signala, posnetega 

z magnetnim odjemalnikom. Namen eksperimenta je bil raziskati in primerjati frekvenčne 

spektre magnetnih odjemalnikov, piezo odjemalnikov ter moduliranih spektrov piezo 

odjemalnikov. 

Z meritvami kitarskih spektrov smo pokazali, da je razlika v mestu ubiranja strune znatna, kar 

se odraža v različnih frekvenčnih spektrih strune (glej sliko 5), saj z ubiranjem na različnih 

mestih različno močno vzbudimo različne nihajne načine strune. V nadaljevanju smo videli, 

da je signal, pridobljen s piezo odjemalnikom, moduliran, saj kljub drugačnemu 

frekvenčnemu odzivu dobimo podobno jakostno porazdelitev tonov harmonične vrste      

(sliki 7 in 10). Glavna razlikuje v barvi zvoka: ko vklopimo piezo odjemalnik, signal potuje 

skozi predojačevalnik in modulator, ki zvok spremeni. Če pa primerjamo modulirano 

uglasitev z ročno uglasitvijo kitare (v obeh primerih smo za zaznavanje zvoka uporabili piezo 

odjemalnik), sta oba signala saj ta odstopa le za približno 1%. 

Ugotovimo lahko, da je moduliranje uglasitve na dani kitari uspešno. Rezultati so pokazali, da 

je signal dovolj jasen za igranje kitare, pri modulaciji ne pride do večjih odstopanj od 

želenega rezultata uglasitve, se pa pojavijo težave s spreminjanjem barve zvoka inštrumenta.  

Možne izboljšave eksperimenta bi vključevale analiziranje daljšega posnetka zvena kitarske 

strune, bolj natančno fiksiranje mesta ubiranja ali speljevanje kitarskega signala čez 

ojačevalnik. Samo raziskavo bi lahko razširili tudi tako, da bi primerjali zunanji modulator 

(torej kitarski efekt, ki ni v sami kitari, temveč stoji sam zase) ali še kakšno kitaro s podobnim 

načinom modulacije. 
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