
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Dagens teknik för att micka upp trummor är ofta ett omständligt och tidskrävande arbete, då 

många stativ ska monteras och många mikrofoners placering ska ställas in. Därför har en 

alternativ teknik undersökts som baseras på att använda en elgitarrpickup, dvs. en spole med 

en magnet i mitten. Pickupen monteras inuti trumman och ovanför pickupen fästs ett ledande 

material på trummans skinn. Det ledande materialet kan då följa trumskinnets svängningar 

och på så sätt inducera en spänning i spolen. Denna spänning utgör den signal som beskriver 

trummans ljud.  

 

I detta projekt har mätningar utförts där pickupens placering samt olika ledande material har 

testats, för att utröna vilka parametrar som påverkar ljudupptagningen då en pickup används. 

Mätningarna syftade även till att undersöka om det över huvudtaget är lämpligt att använda ett 

pickupsystem för att ta upp ljud från trummor.  

 

Undersökningen visade att den optimala ljudåtergivningen fås då pickupen placeras så nära 

trummans kant och skinn som möjligt. Gällande ledande material fås bäst resultat när små 

mängder av ledande material används så att trummans vibrationer dämpas så lite som möjligt. 

Med optimala inställningar gällande mängd ledande material och pickupens placering 

kommer pickupsystemet emellertid inte att kunna användas som substitut till en dynamisk 

mikrofon. Pickupsystemet ger en annan karaktär åt ljudet som inte avspeglar trummans 

faktiska ljud i samma utsträckning som en dynamisk mikrofon gör. Vad som låter bra och 

vilket ljud som önskas är en dock fråga om tycke och smak. Hur man önskar att trummorna 

ska låta beror även på vilken typ av musik som trummorna ska användas till. Om det är 

pickupens ljuds karaktäristik som efterfrågas kan pickupsystemet vara användbart.   



2 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion     3 

2. Teori     4 

2.1. Pickupens fysik     4 

2.1.1. Magnetisering av ferromagnetiskt material 5 

2.1.2. Virvelströmmar i ledande material  5 

2.1.3. Laddningar i rörelse   5 

2.2. Tillämpning av pickup   6 

2.3. Inverkan av pickupens placering  7 

2.4. Vågutbredning på cirkulärt membran  8 

3. Metod     10 

3.1. Experimentuppställning   10 

3.2. Utförande     11 

4. Resultat     13 

4.1. Pickupens position    13 

4.1.1. Höjdled    13 

4.1.2. Sidled    15 

4.2. Ledande material    19 

5. Diskussion     20 

5.1. Pickupens position    20 

5.2. Ledande material    21 

5.3. Förbättringsmöjligheter   22 

6. Slutsats     23 

7. Referenser     24 

Appendix     25 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

1.  Introduktion 
Detta projekt syftar till att undersöka en alternativ teknik för att micka upp trummor. I 

dagsläget används vanligen dynamiska mikrofoner och/eller kondensatormikrofoner för att ta 

upp ljud från trummor. Istället för att använda de konventionella mikrofontyperna är tanken 

att använda en elgitarrpickup, dvs. en spole med en magnet i mitten. Pickupen monteras inuti 

trumman och på trumskinnet fästs ett ledande material ovanför pickupen så att materialet kan 

följa trumskinnets svängningar. Trumman är då uppmickad med samma teknik som en elgitarr 

och kan då på sätt och vis ses som ett slags mikrofon som kan anslutas direkt till ett 

högtalarsystem om en kontakt monteras i trumman. 

 

Tanken är att denna alternativa teknik ska förenkla uppmickande av trummor. Att micka upp 

ett trumset är en process som idag kan vara både besvärlig och tidskrävande, eftersom många 

stativ ska monteras och många mikrofoners placering ska ställas in. Detta omständliga 

moment skulle kunna undvikas med en, i trumman fastmonterad, pickup. Utöver fördelarna 

med den förenklade uppmickningsprocessen är dessutom tekniken bakom elgitarrpickupen 

mycket enkel och förhållandevis billig. Tekniken går även att variera och utveckla på många 

sätt, så att man får det ljud som föredras beroende på sammanhang.  

 

För att utröna dels vilka parametrar som påverkar ljudupptagningen då en pickup används och 

dels om det över huvudtaget är lämpligt att använda ett pickupsystem för att ta upp ljud från 

trummor, har detta projekt kretsat kring mätningar där pickupens placering samt olika ledande 

material har testats. 
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2. Teori 

2.1. Pickupens fysik 
En pickup består av en spole av koppartråd som är lindad med flera tusen varv kring en eller 

vanligtvis sex cylindriska permanentmagneter. Denna konstruktion gör att spolen befinner sig 

i ett konstant magnetfält. Genom att skapa förändringar i detta magnetfält kommer en 

spänning induceras i spolen. Detta fysikaliska fenomen förklaras genom Lenz lag. Lenz lag 

innebär att det i en sluten krets som utsätts för ett varierande magnetiskt flöde induceras en 

spänning. Denna spänning ger upphov till en ström som i sin tur ger upphov till ett magnetfält 

som motverkar förändringen av det magnetiska flödet[1]. Genom att utnyttja att det i 

pickupen induceras en spänning motsvarande den magnetiska flödesändringen kan pickupen 

överföra information om med vilken frekvens och amplitud som den magnetiska 

flödesändringen sker. Detta kan exemplifieras med fallet då en pickup används för att ta upp 

ljudet från en elgitarr. Elgitarrsträngens svängningar ger upphov till flödesändringar i det 

magnetfält spolen befinner sig i och den spänning som induceras i spolen utgör den signal 

som beskriver elgitarrens ljud [2] (figur 1).  

 

 
Figur 1. Spole tillsammans med en permanentmagnet samt en vibrerande sträng [2]. 

 

Styrkan på den signal som fås från pickupen ges av Faradays induktionslag 

 

                                                            
dt

d
N B                                                (ekvation 1) 

där   är den inducerade spänningen, N är antalet varv som spolen är lindad med och 
dt

d B  är 

ändringen av det magnetiska flödet [1]. I de experiment som utförts i detta projekt har 

ändringar i magnetiska flödet uppkommit av tre olika anledningar: magnetisering av 

ferromagnetiskt material, virvelströmmar i ledande material och via laddningars rörelse. 

Dessa tre orsaker till magnetisk flödesändring beskrivs mer ingående under respektive 

underrubrik. 
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2.1.1. Magnetisering av ferromagnetiskt material 
Då tekniken med en pickup används för att ta upp ljudet från en elgitarr sker ändringen i 

magnetiskt flöde via magnetisering av ett ferromagnetiskt material. Elgitarrsträngarna är 

gjorda av ferromagnetiskt material och pickupen placeras på elgitarren så att magneterna 

hamnar direkt under varje sträng. Permanentmagneterna i pickupen magnetiserar 

elgitarrsträngen vilken då skapar ytterligare ett magnetfält. När elgitarrsträngarna slås an och 

vibrerar förflyttas dess magnetiska fält och då ändras det magnetiska flödet genom spolen [2]. 

 

2.1.2 Virvelströmmar i ledande material 
När ett ledande material rör sig i ett magnetfält induceras virvelströmmar i materialet. Dessa 

virvelströmmar ger i sin tur upphov till ett magnetfält kring det ledande materialet. Om det 

ledande materialet sätts i svängning och placeras nära en pickup kommer det inducerade 

magnetfältet röra sig med det ledande materialet och då skapa ändringar i magnetfältet från 

pickupen och därigenom inducera en spänning i spolen. Det innebär att pickupen kan ta upp 

ett ledande materials svängningar även om det inte är ferromagnetiskt. Virvelströmmens 

styrka beror dels på hur stor flödesändring ledaren känner av, det vill säga hur snabbt ledaren 

rör sig och hur starkt magnetfältet är och dels på ledarens konduktivitet. Högre konduktivitet 

möjliggör starkare virvelströmmar. I tabell 1 ses konduktivitet för de ledande material som 

använts i detta projekt. Virvelströmmar uppstår så fort ett ledande material utsätts för antingen 

varierande styrka eller riktning på magnetfältet [1]. 

 
Tabell 1. Konduktivitet för de material som använts i projektet [1]. 

Material Konduktivitet [S/m] 

Koppar 5,8∙10
7
  

Aluminium 3,6∙10
7
 

Stål 6,2∙10
6
 

Grafit 2,9∙10
5
 

 

2.1.3 Laddningar i rörelse 
Laddningar i rörelse skapar enligt sambandet 

                                                              
2
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rvq
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                                             (ekvation 2) 

ett magnetfält B


 vinkelrätt mot laddningens hastighet. Sambandet ger magnetfältets storlek 

och riktning i någon given punkt  ̂ sett från laddningens rörelse. Flödestätheten i denna punkt 

beror av laddningens hastighet v


 och laddningens storlek q [1]. Magnetfält från laddningar i 

rörelse kan således påverka en pickups magnetfält och därigenom inducera en spänning i 

spolen. Denna typ av inverkan på pickupens magnetfält kan åstadkommas via statisk 

elektricitet. Om pickupen placeras nära ett statiskt uppladdat material i svängning kommer 

magnetfältet från laddningarna på materialet att påverka magnetfältet från pickupen. Dessa 

statiska eller triboelektriska effekter är svårbestämda och beror på en mängd faktorer, såsom 

materialen i fråga och deras ytors struktur, men även en parameter som luftfuktighet har 

inverkan på laddningarnas storlek [3]. Ett sätt att få en uppfattning om laddningarnas storlek 

är via den triboelektriska serien [4] (figur 2). Denna serie är en lista över hur bra material 

antingen ger ifrån sig eller tar upp elektroner. Ju längre ifrån varandra två material är i den 

triboelektriska serien desto större kommer de triboelektriska effekterna att bli. Listan har även 
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Tar lättare upp 

elektroner 

–  

en nollnivå med material som inte är lika känsliga för triboelektriska effekter. Två material på 

samma sida av nollnivån kan dock laddas upp vid kontakt med varandra. 
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Figur 2. Triboelektrisk serie över hur lätt olika material avger eller tar upp elektroner [4].  

 

 

2.2. Tillämpning av pickup 
De första pickuperna utvecklades under 1930-talet, men de var stora, klumpiga och var 

mycket känsliga för elektromagnetisk störning jämfört med dagens pickuper. Sedan dess har 

denna teknik för ljudupptagning i princip enbart implementerats på gitarrer och basar och ett 

fåtal andra stränginstrument [5]. För att anpassa pickupen till respektive tillämpning kan 

spolens varvantal och magneternas styrka varieras. För att erhålla en starkare signal kan, 

enligt Faradays induktionslag (ekvation 1), starkare magneter användas och/eller en spole 

med fler varv. Pickupen blir dock inte nödvändigtvis bättre om starkare magneter och en spole 

med fler varv används. Starkare magneter kan leda till oönskade effekter om pickuptekniken 

appliceras på ett stålsträngat stränginstrument. Pickupens magneter kommer att dra i 

instrumentets ferromagnetiska strängar och förvisso ge en stark signal men å andra sidan 

kommer strängens svängning snabbt att dämpas av att strängen dras mot magneten. Resultatet 

blir en stark men kort signal som inte nödvändigtvis ger en god återgivning av instrumentets 

ljud.  

  

Även då fler varv läggs till i spolen för att erhålla starkare signal kan problem uppstå; till 

exempel kan pickupen bli känsligare för elektromagnetiska störningar. Problemet med 

0 

+ 

Avger elektroner 

 lättare 
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störning från elektromagnetisk strålning gäller generellt för single-coil pickupen, vilken är 

den typ av gitarrpickup som använts i detta projekt (figur 3).  

 

 
Figur 3. En single-coil pickup bestående av en kopparspole lindad kring sex 

permanentmagneter [5]. 

  

Spolen fungerar som en antenn och tar upp elnätets frekvens på 50 Hz vilket uppfattas som ett 

lågfrekvent brummande. För att undvika det kan kretsen jordas, men ett annat alternativ är 

istället att göra själva kretsen okänslig för elektromagnetiska störningar. En annan typ av 

pickup, Humbuckern, utvecklades på 1950-talet och som namnet antyder konstruerades den 

just för att inte ta upp elektromagnetiska störningar. En Humbucker har två seriekopplade 

spolar lindade åt varsitt håll och permanentmagneterna inuti spolarna har sina poler åt 

motsatta riktningar. Ett varierande magnetfält inducerar därmed en positiv spänning i den ena 

spolen och en negativ spänning i den andra. På grund av spolarnas motsatta riktningar släcks 

nätbrummet ut men eftersom även magnetfälten är motsatt riktade kan båda spolarna ta upp 

en strängs vibrationer [5]. 

 

 

2.3. Inverkan av pickupens placering 
Det är inte bara pickupens olika komponenter i form av magneter och spole som har inverkan 

på signalen och därmed ljudet. Även pickupens position är avgörande för ljudets karaktär. I 

fallet då pickupen används på en elgitarr kommer en placering nära änden på en sträng att 

resultera i ett ljud med något ljusare klang än om pickupen placeras närmare mitten på 

strängen. Anledningen till detta fenomen är att en strängs svängningar består av vågor med 

olika frekvenser. Strängen svänger dels med en grundton med, för strängen, lägsta möjliga 

frekvens och övertoner med högre frekvenser. En pickup närmare änden på strängen har 

lättare att ta upp svängningar med en något högre frekvens medan en pickup placerad närmare 

mitten på strängen har lättare att ta upp strängens grundton [5] (figur 4).  
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Figur 4. Två olika placeringar av en pickup markerade i grafer över grundton och de första 

sex övertonerna hos en sträng i svängning [5]. 

Således kommer pickupens position ha inverkan på ljudet även i fallet då tekniken appliceras 

på en trumma. Men exakt vilken inverkan är svårare att beskriva eftersom vågutbredning på 

ett trumskinn är mer komplex än vågutbredning i en sträng. Dessutom är spänningen i ett 

trumskinn inte nödvändigtvis densamma över hela skinnet, vilket försvårar en beskrivning av 

pickupens positions inverkan på signalen ytterligare [6]. 

Även pickupens placering i höjdled har inverkan på signalen. Om pickupen placeras nära 

källan till flödesändring kommer det i pickupen induceras en starkare spänning än om 

avståndet till flödesändringens källa hade varit större [1].  

 

 

2.4. Vågutbredning på cirkulärt membran 
I figur 4 modelleras elgitarrsträngen som en ideal sträng och på liknande sätt kan ett 

trumskinn modelleras som ett cirkulärt, idealt membran. Hur vågutbredning på ett cirkulärt, 

idealt membran beter sig kan beskrivas genom vågekvationen (ekvation 3). Med tanke på den 

cirkulära geometrin fås ett periodiskt randvillkor och om vågekvationen skrivs i cylindriska 

koordinater blir den fullständiga beskrivningen  
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där a är membranets radie och c är vågutbredningshastigheten som beror av 

inspänningskraften S och linjära densiteten ρ enligt 


S
c  . Inspänningskraften S förutsätts 

här vara den samma över hela trumskinnet, vilket inte alltid är fallet i realiteten.  

 

Den partiella differentialekvationen (ekvation 3) kan lösas genom variabelseparation. 

Lösningen fås då på formen 

 

                                           )sin()(sin)(   ntcrAJu n                          (ekvation 4) 

 

där Jn är besselfunktionen av ordning n och A, ω, φ och ψ är konstanter. 

 

Beskrivningen av ett trumskinn som ett idealt cirkulärt membran leder till en uppsättning av 

modfrekvenser fkn, där k är antalet noddiametrar och n är antalet nodcirklar. fkn ges av 

sambandet 

                                                             
a

j
cf kn

kn
2

                                                  (ekvation 5) 

där jkn är k:te nollstället till besselfunktionen av ordning n. I figur 5 framgår hur dessa 

noddiametrar och nodcirklar ser ut vid respektive modfrekvens.   

 

 
Figur 5. Moderna för ett cirkulärt membran, under respektive mod står frekvenserna 

normerade till grundmoden. n är antalet noddiametrar och k är antalet nodcirklar. 

 

Modfrekvenserna, även kallade övertoner, hos det ideala cirkulära membranet har en 

oharmonsik serie till skillnad från den ideala strängen som har en harmonisk övertonsserie 

(tabell 2). I membranets övertonsserie hamnar frekvenserna betydligt tätare än i strängens 

övertonsserie.  
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Tabell 2. Övertonserier för membran respektive sträng. 

Övertonsserie för idealt membran 1 1,5933 2,1355 2,2954 2,6531 2,9173 3,1555 

Övertonsserie för ideal sträng 1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur mycket av en viss mod som exciteras beror på var på trumskinnet anslaget sker. 

Noddiametrarna anpassas efter anslagspunkten så att en buk hamnar så nära anlagspunkten 

som möjligt. Om anslaget sker nära en nodcirkel kommer mindre av dess mod exciteras [6].  

 

 

3. Metod 
För att utröna vilka parametrar som påverkar ljudupptagningen då en pickup används för att ta 

upp ljud från trummor har olika mätningar utförts. De parametrar som har undersökts är 

pickupens position i höjdled och sidled samt olika sorters ledande material och olika mängder 

av dessa ledande material. De ledande material som har undersökts är: stålull, koppartråd, 

aluminiumfolie, elgitarrsträng, kopparfolie och grafitfolie.  
 

För att kunna utföra de önskade mätningarna har en experimentuppställning tagits fram. 

Experimentuppställningen har möjliggjort att pickupens position i höjdled och sidled har 

kunnat varieras. Det ledande materialets sort och mängd har kunnat varieras genom att önskad 

sort och mängd tejpats fast på trummans skinn. 
 
 

3.1. Experimentuppställning 
Till den framtagna experimentuppställningen användes en typ av trumma som brukar kallas 

för hängpuka med diameter 14 tum. 5 cm under hängpukans skinn monterades ett stöd med 

möjlighet att placera pickupen på 6 olika positioner i sidled (figur 6). Pickupen kunde placeras 

på ett avstånd av 2 cm, 5 cm, 8 cm, 11 cm, 14 cm eller 17 cm från trummans kant. Pickupen 

hölls fast vid dessa positioner med hjälp av kardborreband.  

 

 
Figur 6. Experimentuppställningen med trumma och pickup sett ovanifrån. 
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Genom att placera löstagbara plexiglasskivor, med tjocklek 2 mm, under pickupen 

möjliggjordes nio olika positioner i höjdled, se figur 7. Som närmast kunde pickupen placeras 

3 mm från trumskinnet. Höjden kunde sedan ändras med steg om 2 mm ner till ett avstånd på 

19 mm från trumskinnet.  

 

 
Figur 7. Pickup med fyra plexiglasskivor. 

 

I figur 6 ses hur pickupen placerades under trummans skinn. Det ledande materialet fästes 

med tejp på trumskinnet rakt ovanför pickupen. Mängderna av ledande material bestämdes 

genom tester där en övre och undre gräns för varje material fastställdes. Antalet mängder 

begränsades av materialens utformning. De olika mängderna av ledande material finns 

sammanfattade i tabell 3.  

 

Tabell 3. Mängder av ledande material som mätningar utförts med. 

Material Mängder [g]       

Aluminiumfolie 0,03 0,06 0,09 0,12   

Gitarrsträng 0,05 0,10 0,20 0,35 0,50 

Grafitfolie 0,23 0,70     

Kopparfolie 0,05 0,20     

Koppartråd 0,06 0,12 0,24 0,42 0,60 

Stålull 0,22 0,64 1,06 1,48   

  

 

3.2. Utförande 
Vid varje mätning spelades signalen från pickupen och en dynamisk mikrofon in simultant på 

varsin kanal via ett externt ljudkort. Signalen från pickupen fördes vidare till ljudkortet via en 

telekontakt fäst i trummans sarg (figur 8).  
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Figur 8. Experimentuppställningen med kontakt och pickupens fastsättningsanordning sett 

underifrån. 

 

Signalerna spelades in i programmet Audacity för att sedan analyseras i MATLAB. Analysen 

bestod av att dels lyssna på de olika signalerna och dels studera signalernas frekvensspektrum. 

Analys av frekvensspektrum gjordes med hjälp av MATLABs inbyggda Fast Fourier 

Transform. På detta sätt kunde signalernas spektrum av övertoner jämföras för att se vilka 

parametrar i experimentuppställnigen som inverkar på vilka övertoner som respektive 

uppmickningsteknik fångar upp. Den kod som användes kan ses i appendix. Vid samtliga 

inspelningar användes samplingsfrekvensen 44,1 kHz. En schematisk bild över hela 

experimentuppställningen ses i figur 9. 

 
Figur 9. Schematisk bild över hela experimentuppställningen. 
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4. Resultat  
Av mätresultaten framgick att pickupens ljudåtergivning till stor del beror på pickupens 

placering. När det gäller andra parametrar som kan ha inverkan var det svårare att avgöra 

orsaken till mätresultaten. Därför presenteras först inverkan av pickupens placering och 

därefter mätresultaten från respektive ledande material.  

 

 

4.1. Pickupens position 

 
4.1.1. Höjdled 
Generellt gällde att ljudupptagningen från trumman blev bättre ju närmare trumskinnet 

pickupen placerades. Om pickupen placerades för nära trumskinnet fanns det dock en risk att 

pickupen slog i trumskinnet då det slogs an. I experimenten observerades detta endast när 

pickupen placerades på det närmaste avståndet, det vill säga 3 mm från trumskinnet.  

 

Anledningen till att ljudupptagningen blev bättre när pickupen placerades nära trumskinnet 

var att signalen blev starkare och att pickupen hade lättare att ta upp övertoner. Om pickupen 

placerades på större avstånd än 7 mm från trumskinnet registrerades i stort sett bara 

grundtonen. I figur 10, 11 och 12 visas exempel på pickupens frekvensspektra från mätningar 

med pickupen placerad 5 mm, 7 mm respektive 9 mm från trumskinnet.  

 

 

 

Figur 10. Frekvensspektrum då pickupen placerades 5 mm från trumskinnet. 
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Figur 11. Frekvensspektrum då pickupen placerades 7 mm från trumskinnet. 

 

Figur 12. Frekvensspektrum då pickupen placerades 9 mm från trumskinnet. 

 

Den optimala placeringen av pickupen var således 5 mm från trumskinnet. För vissa 

mätningar erhölls dock starka och övertonsrika signaler även då pickupen placerats 7 mm 

ifrån trumskinnet. 
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4.1.2. Sidled  
När pickupen placerades vid mitten av trumman, dvs. 17 cm från kanten, tog pickupen nästan 

bara upp grundtonen och lite av de övertonerna som motsvaras av modfrekvenserna f14 och f21 

(figur 13). Anledningen till detta är att modfrekvensen f12 har en nod i mitten, vilket gör att 

den inte tas upp om pickupen placeras där. Grundtonen dominerade däremot med sin enda 

buk i mitten. Det resulterar i ett ljud som skiljer sig mycket från det ljud som fås när en 

konventionell dynamisk mikrofon används. 

 

 
Figur 13. Frekvensspektrum då pickupen placerades 17 cm från trummans kant. 

 

Även med pickupen placerad 14 cm och 11 cm från kanten dominerade grundtonen men här 

tog pickupen upp fler modfrekvenser (figur 14 och 15). De modfrekvenser som registrerades 

här var främst f12 tillsammans med f20 samt f21 och f14, men även inslag av f31 och f24 

observerades. Det gav ett bättre ljud än då pickupen placerades i mitten av trumman. 

Grundtonen var dock fortfarande för stark i förhållande till övertonerna för att signalen skulle 

återge trummans naturliga akustiska klang. 
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Figur 14. Frekvensspektrum då pickupen placerades 14 cm från trummans kant. 

 

 

 
Figur 15. Frekvensspektrum då pickupen placerades 11 cm från trummans kant. 

 

Grundtonen blev sedan successivt svagare med pickupen placerad längre ut mot kanten, 

jämför figur 14 till 18, vilket ledde till att förhållandet mellan övertoner och grundton 

jämnades ut. Det resulterade i balans mellan övertoner och grundtonen, vilket gav ett ljud som 

mer liknar trummans akustiska ljud. Notera hur modfrekvenserna f31 och f24 blivit svagare 8 

cm från kanten för att sedan bli starkare 5 cm från kanten. Detta beror på att dessa 

modfrekvenser har en nod ungefär 8 cm från kanten. 
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Figur 16. Frekvensspektrum då pickupen placerades 8 cm från trummans kant. 

 

 
 

Figur 17. Frekvensspektrum då pickupen placerades 5 cm från trummans kant. 

 

En placering av pickupen 2 cm från trummans kant gav således ett ljud som bäst stämmer 

överens med det akustiska ljudet. Frekvensspektrum för signalerna som erhölls då pickupen 

placerades 2 cm, men ibland även 5 cm, från kanten liknar i störst utsträckning den dynamiska 

mikrofonens frekvensspektrum. I figur 18 visas ett exempel på en mätning med pickupen 

placerad 2 cm från kanten och i figur 19 visas den dynamiska mikrofonens frekvensspektrum.  
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Figur 18. Frekvensspektrum då pickupen placerades 2 cm från trummans kant. 

 

 
 

Figur 19. Frekvensspektrum då trummans ljud tas upp av en dynamisk mikrofon. 

 

 

Vilka modfrekvenser som registreras och hur deras amplitud förhåller sig till grundtonens 

amplitud är därför avgörande för hur väl pickupen återger trummans ljud. I figur 20 visas ett 

exempel på hur mycket av olika modfrekvenser som pickupen tog upp vid varje position. 

Samtliga värden är från mätningar med koppartråd och med pickupen placerad 5 mm från 

trumskinnet. 

 



19 

 

 
Figur 20. Modfrekvensernas amplitud relativt grundtonens för respektive position. Siffrorna 

inom parantes anger modfrekvensens andel av grundtonens frekvens. 

 

 

4.2. Ledande material 
Resultaten från mätningarna då det ledande materialets sort och mängd varierades har på 

grund av ett flertal faktorer varit svårtolkade. Dessa faktorer diskuteras mer under rubriken 

diskussion. Vissa övergripande resultat har dock kunnat observeras för respektive ledande 

material (tabell 4). 

 

Tabell 4. Övergripande resultat från mätningarna gällande olika material.  

Material Resultat 

Aluminiumfolie Följsam struktur men ger svag signal. 

Gitarrsträng Följsam struktur då lite material användes och ger stark signal. 

Grafitfolie Stel struktur och ger svag signal. 

Kopparfolie Följsam struktur och ger stark signal. 

Koppartråd Följsam struktur då lite material användes och ger stark signal. 

Stålull Komplex struktur och ger stark signal. 

Utan ledare  Ingen dämpning men ger svag signal. 

 

Generellt gäller att de positiva effekterna i form av större signalstyrka som erhålls då mer 

ledande material används inte väger upp för den dämpning av trumskinnets vibrationer som 

en större mängd material innebär, jämför figur 21 och 22. 
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Figur 21. Exempel på mätning med en liten mängd ledande material. 

 

 
Figur 22. Exempel på mätning med en stor mängd ledande material. 

 

 

5. Diskussion 

 
5.1. Pickupens position 
Mätresultaten visade att det framförallt var balansen mellan modfrekvenser av högre ordning 

och grundmoden som gjorde att ljudet från pickupen liknade trummans akustiska ljud. Bäst 
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balans mellan grundmod och högre modfrekvenser erhölls då pickupen placerades så nära 

trumskinnet som möjligt och så långt ut i kanten av trumman som möjligt. Med pickupen 

placerad i mitten av trumman dominerade frekvensen av grundtonen. 

 

Hur mycket av de olika modfrekvenserna som registrerades påverkades förutom av pickupens 

placering även av var på trumskinnet anslaget skedde.  Om anslaget sker nära en nodcirkel 

eller om pickupen placeras nära en nodcirkel kommer mindre av dess modfrekvens 

registreras. Med experimentuppställningens placering av pickupen kommer inte samma 

fenomen påträffas för noddiametrarna då dessa anpassas efter anslagspunkten. Vid 

mätningarna slogs trumskinnet an nära mitten förutom vid de mätningar då ledande material 

var fastsatt där. Således var det inte anslagspunkten utan endast pickupens position som 

avgjorde vilka moder innehållande nodcirklar som registrerades. 

 

5.2. Ledande material  
Inverkan av det ledande materialets sort och mängd har varit svårbedömd eftersom pickupens 

magnetfält kan ha påverkats av olika anledningar. Framförallt är det inverkan av statisk 

elektricitet som har försvårat bedömningen av det ledande materialets kvalitéer. Om 

trumskinnet var statiskt uppladdat, kunde dess vibrationer inducera en spänning i spolen även 

utan att ett ledande material var fastsatt på trumskinnet. Styrkan på den signal som erhölls 

berodde då på hur pass uppladdat trumskinnet var, vilket var svårt att kontrollera på förhand. 

Följden blev att det var svårt att veta om signalstyrkan berodde på det ledande materialet eller 

på trumskinnets laddning. Hur laddat trumskinnet var var dessutom svårt att förutsäga då 

trumskinnet ständigt laddades upp när det ledande materialet och tillhörande tejpbit flyttades 

till nya mätpositioner. Men trumskinnets laddning kunde också minskas genom att man rörde 

vid trumskinnet och på så sätt jordade det. Tyvärr var detta inte helt tillförlitligt eftersom hud 

har lätt att avge laddningar och därför lika gärna kunde tillföra laddningar till trumskinnet.  

 

För att få bättre uppfattning om effekterna av den statiska elektriciteten utfördes mätningar 

utan något ledande material fastsatt på trumskinnet. Vid dessa mätningar dämpades signalen 

betydligt långsammare än då ett ledande material var fastsatt på trumskinnet. Det resulterade i 

ett bättre ljud som var mer likt ljudet från den dynamiska mikrofonen. Dock blev signalen 

svagare än med ett ledande material fastsatt på trumskinnet.  

 

Utöver problemen med att trumskinnet blev statiskt uppladdat kunde även tejpen som 

användes för att sätta fast det ledande materialet bli statiskt uppladdad. Och eftersom det 

oftast behövdes mer tejp för att fästa mer ledande material kunde anledningen till att 

signalstyrkan ökade med ökande mängd ledande material lika gärna vara att en större tejpbit 

satts fast på skinnet. 

 

Trots att resultaten var något svårtolkade verkar de ändå stämma överens med teorin. Grafit 

och aluminium har lägre konduktivitet än koppar vilket leder till svagare virvelströmmar och 

således svagare inducerade spänningar. Stålull och gitarrsträngar har också lägre konduktivitet 

än koppar men är ferromagnetiska material varför deras magnetisering gör att signalen från 

stålull och gitarrsträng blir starkare än signalen från koppartråd och kopparfolie. 

 

Det är dock inte bara signalens styrka som avgör vilka material som ger en ljudåtergivning 

mest lik trummans akustiska ljud. Det är även viktigt att materialen är så följsamma som 

möjligt för att kunna följa trumskinnets vibrationer och därmed återge trumskinnets 
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svängningars karaktäristik så bra som möjligt. Strukturen hos de olika materialen som använts 

vid mätningarna var mycket olika. Av de ledande materialen var det endast aluminiumfolien 

och kopparfolien som hade likartade strukturer. Grafitfolien var betydligt styvare och hade 

svårt att följa trumskinnets vibrationer. Gitarrsträngens struktur var mer elastisk än 

koppartrådens men båda var relativt följsamma eftersom det var lätt att med endast lite tejp 

hålla trådarna på plats. När fler trådar respektive strängar än en eller två användes dämpades 

dock signalen snabbt och trådarna fick tillsammans troligen en allt för stel struktur. Stålullens 

struktur var alltför porös och den stora mängden tejp som krävdes för att hålla stålullen på 

plats gjorde att trummans ljud blev mycket dämpat.  

 

Vid de mätningar då de mindre mängderna ledande material användes erhölls signaler som lät 

relativt bra. Dessa signalers frekvensspektra liknade i högre grad frekvensspektrumet från 

signalen då ljudet togs upp med den dynamiska mikrofonen. Frekvensspektrat från 

mätningarna då mer ledande material användes stämde inte lika väl överens med 

frekvensspektrumet från den dynamiska mikrofonens signal. 

 

 

5.3. Förbättringsmöjligheter 
Pickupsystemet kommer inte att kunna användas som substitut till en dynamisk mikrofon när 

pickupsystemet är utformat enligt experimentuppställningen. Tekniken kan emellertid inte 

avfärdas som oanvändbar då den fungerar. Den ger dock en annan karaktär åt ljudet och kan 

inte återge trummans faktiska ljud i samma utsträckning som en dynamisk mikrofon. Om det 

däremot är pickupens ljuds karaktäristik som efterfrågas kan pickupsystemet vara användbart. 

Vad som låter bra och vilket ljud som efterfrågas är en fråga om tycke och smak. Vilken typ 

av musik som trummorna ska användas till är avgörande för hur man önskar att trummorna 

ska låta. 

 

För en framtida utveckling av ett pickupsystem anpassat för trummor skulle naturligtvis inte 

en pickup anpassad för elgitarrer användas utan istället en eller flera pickuper som skulle vara 

konstruerade för att passa en trumma. En pickup anpassad för en trumma skulle exempelvis 

kunna vara lika lång som trummans radie och vara placerad från trummans kant och in till 

mitten av trumman. På det sättet skulle troligen fler modfrekvenser kunna tas upp. Å andra 

sidan skulle en sådan placering av pickupen kanske leda till obalans mellan grundton och 

övertoner. 

 

Själva pickupens utformning har också betydelse för signalen. Starkare eller svagare magneter 

samt fler eller färre varv i spolen är parametrar som skulle kunna anpassas för att ge optimal 

ljudåtergivning av trumman. Dessa undersökningar har dock avgränsats från projektet då det 

skulle bli allt för kostsamt att köpa in många olika pickuper och för komplicerat att försöka 

bygga egna. 

 

Pickupsystemet skulle också kunna optimeras genom andra lösningar på hur det ledande 

materialet appliceras. Istället för att tejpa fast ett ledande material skulle det ledande 

materialet kunna vara inbyggt i trumskinnet. Det skulle innebära att signalen inte dämpas lika 

mycket och det ledande materialet skulle inte heller vara i vägen när man spelar på trumman. 

 

Ett annat sätt att göra signalen från pickupsystemet mer lik signalen från en dynamisk 

mikrofon är genom att använda olika filter för att förstärka de högre frekvenserna som alstras. 
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Men om allt för mycket extern teknik behöver användas försvinner den enkelhet som var idén 

bakom ett pickupsystem anpassat för trummor. 

 

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att ladda upp trumskinnet och utnyttja statisk 

elektricitet för att erhålla signal. På detta sätt skulle trumskinnet inte behöva dämpas av något 

ledande material. Problemet med denna lösning är att trumskinnet successivt laddas ur och 

signalstyrkan går ner. Och om man tar i trumskinnet förändras också laddningen och 

signalstyrkan går antingen upp eller ner. Att trumskinnet på något sätt är ledande är en 

stabilare och mer tillförlitlig teknik. 

 

 

6. Slutsatser 
Med den utformning som testats i experimentuppställningen kommer pickupsystemet inte att 

kunna användas som substitut till en dynamisk mikrofon. Pickupsystemet kan emellertid inte 

avfärdas som oanvändbart då det fungerar. Det ger dock en annan karaktär åt ljudet som inte 

avspeglar trummans faktiska ljud i samma utsträckning som en dynamisk mikrofon gör. Om 

tekniken ändå ska användas fås den optimala ljudåtergivningen då pickupen placeras så nära 

trummans kant som möjligt och så nära trummans skinn som möjligt. 

Gällande val av ledande material har gitarrsträng, kopparfolie och koppartråd varit de material 

som gett bäst ljudåtergivning av trumman. Bäst resultat fås när små mängder av ledande 

material används så att trummans vibrationer dämpas så lite som möjligt. 
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Appendix  
Kod för fouriertransform och plottning av signalerna. 
 

y = wavread('ljudfilens namn'); %Hämtar ljudfilen 
Ns = 44100; %Samplingsfrekvensen 
x = (0:Ns/2-1)/(length(y)/Ns);              %Frekvens 
t = linspace(0,(length(y)/Ns),length(y));   %Tid 

  
kanal1 = y(:,1); % Den dynamiska mikrofonens signal 
kanal2 = y(:,2); % Pickupens signal 

  

  
f1 = fft(kanal1); % Fouriertransformerar dynamiska mikrofonens signal 
f2 = fft(kanal2); % Fouriertransformerar pickupens signal 

  
% Kod för plottning 
figure(1) 
subplot(2,1,1) 
plot(t, kanal1) %plottar signalen från den dynamiska mikrofonen mot tiden 
title('Dynamiska mikrofonens signal', 'fontsize', 16); 
xlabel('Tid [s]', 'fontsize', 14); 
ylabel('Amplitud', 'fontsize', 14); 

  
subplot(2,1,2) 
plot(t, kanal2) %plottar signalen från pickupen mot tiden 
axis([0 4.5 -0.15 0.15]) 
title('Pickupens signal', 'fontsize', 16); 
xlabel('Tid [s]', 'fontsize', 14); 
ylabel('Amplitud','fontsize', 14); 

  

  
figure(2) 
subplot(2,1,1) 
stem(x,abs(f1(1:Ns/2))) %Plottar frekvensspektrum för den dynamiska 

mikrofonens signal 
axis([0 1500 0 1300]) 
title('Frekvensspektrum för den dynamiska mikrofonens signal', 'fontsize', 

16); 
xlabel('Frekvens [Hz]', 'fontsize', 14); 
ylabel('Amplitud','fontsize', 14); 

  
subplot(2,1,2) 
stem(x,abs(f2(1:Ns/2))) % Plottar frekvensspektrum för pickupens signal 
axis([0 1500 0 1300]) 
title('Frekvensspektrum för pickupens signal', 'fontsize', 16); 
xlabel('Frekvens [Hz]', 'fontsize', 14); 
ylabel('Amplitud','fontsize', 14); 

 

 


