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REZUMAT 
Spectrele sonore permit vizualizarea timbralităţii. Cu
ajutorul programelor Cool Edit Pro, Origin şi a 
transformatei Fourier s-a obţinut spectrul sonor al 
sunetelor unor instrumente. La câteva  instrumente
idiofone spectrul este format doar din frecventa 
fundamentala. Alte instrumente idiofone şi cele 
membranofone prezintă un spectru asemănător 
zgomotului. Instrumentele aerofone şi cele cordofone au 
spectre sonore în care armonicile superioare sunt un 
multiplu întreg al frecvenţei fundamentale. 

Cuvinte cheie 

Spectru sonor, fundamentala, armonice superioare. 
 

INTRODUCERE 
Sunt mai mulţi factori de care, în mod direct sau indirect, 
depinde timbrul. În primul rând se află spectrul sonor al 
sunetului adică numărul şi intensitatea armonicelor care
se amalgamează cu sunetul fundamental. Aceste 
armonice au o dublă provenienţă: mai întâi oscilaţiile 
elementului vibrator (ancie, coardă etc.) şi apoi cele ale 
elementului rezonator (tubul oboiului, corpul viorii etc.),
rezonatorul având rolul de a amplifica sunetul iniţial şi de 
a-i adăuga aşa-numitele “frecvenţe de rezonanţă” 
(formanţii sunetului complex). Forma şi volumul 
rezonatorului (cutiei armonice de rezonanţă) are o 
influenţă decisivă asupra cantităţii şi calităţii formanţilor 
şi de aici asupra timbrului. Timbrul depinde şi de
intensitatea şi înălţimea sunetului, deoarece sunetele 
grave şi cele intense au un conţinut mai bogat în 
armonice. Compoziţia spectrală armonică şi contribuţia ei 
la formarea timbrului are o infinitate de moduri, ceea ce
explică de exemplu faptul că practic nu se întâlnesc două 
voci absolut egale ca timbru ci cel mult asemănătoare. 
Spectrele sonore prezentate în continuare au fost obţinute 
cu ajutorul transformatei Fourier aplicate graficului 
intensităţii sunetului în funcţie de timp. Pe spectrul sonor 
sunt marcate cu f frecvenţa fundamentală, cu 2f frecvenţa
armonicii a doua, cu 3f frecvenţa armonicii a treia etc. 
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ABSTRACT 
 The sound spectra allow the visualization of the tone 
color. By means of the applications Cool Edit Pro, 
Origin and of the Fourier transform the sound spectra of 
some instruments' sounds has been obtained. For some 
idiophone instruments the spectrum is formed only of the 
fundamental frequency. Other idiophone instruments and 
the membranophone ones have a spectrum similar to that 
of noise. Aerophone and chordophone instruments have
sound spectra in which the superior harmonics are an
integer multiple of the fundamental frequency. 
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INTRODUCTION 
There is more than one factor on which the tone color
depends, directly or indirectly. First of all there is the 
audible spectrum of the sound, which is the number and 
intensity of the harmonics which mix with the 
fundamental sound. These harmonics have two sources: 
first the vibrating element's oscillations (reed, string, etc.)
and then those of the resonating element (tube of the 
oboe, body of the violin, etc.), the resonator having the
role of amplifying the initial sound and adding to it so 
called "resonance frequencies" (the complex sound's
formants). The form and the volume of the resonator (the 
harmonic resonance box) has a decisive influence on the
quantity and quality of the formants and therefore on the
tone color. The tone color also depends on the sound's
intensity and pitch, because the deep and the intense 
tones have a richer content of harmonics. The harmonic
spectral composition and its contribution to the sound 
color's formation has an infinity of modes, which
explains the practical fact that there are no absolutely
equal voices, but only, at the most, similar ones. 
The sound spectra showed in the following have been 
obtained by means of the Fourier transform applied to the 
graph of the sound's intensity depending on time. On the 
sound spectrum the fundamental frequency is marked by 
f, the second harmonic by 2f, the third harmonic by 3f,
etc. 
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INSTRUMENTE IDIOFONE 
Instrumente idiofone acordabile 
Marimbafonul si vibrafonul  

 
Figura 1. Spectrul sonor al sunetului la1 al
marimbafonului./ Sound spectra of the note A4 of the
marimba. 
Din spectrul sonor al acestor doua instrumente idiofone 
(fig.1 şi 2) observăm că ele emit aproape numai sunetul 
fundamental. Explicaţia constă în faptul că sunetele se 
produc la marimbafon prin vibraţia unei plăci de lemn iar 
la vibrafon prin vibraţia unor lame metalice. La ambele 
instrumente sunetul este întărit de tuburi rezonatoare. 

Glockenspiel-ul 

Figura 3. Spectrul sonor al sunetului la1 al Glockenspiel. /
Sound spectra of  the note A4 of  the Glockenspiel. 
 
Spectrul sonor al acestui instrument metalofon (fig.3) are
două armonici de intensitate foarte mare (mult mai mare 
decât fundamentala): armonica a 4-a şi armonica a 20-a.
Prima dintre acestea determină un caracter pătrunzător al
sunetulului iar cea de-a doua îi conferă cristalinitate.  

Instrumente idiofone neacordabile 
Talgerele 
Sunetul talgerelor (fig.4) are foarte multe frecvenţe, 
asemănător unui zgomot. Explicaţia constă în faptul că 
sunetul se obţine lovind două discuri de metal. 
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IDIOPHONE INSTRUMENTS 
Tunable idiophone instruments 
The marimba and the vibraphone 

 
Figure 2. Spectrul sonor al sunetului la1 al vibrafonului./
Sound spectra of  the note A4 of the vibraphone. 
From these two idiophone instruments' sound spectrum 
(fig.1 and 2) we notice that they emit almost exclusively
the fundamental sound. The explanation for this is that 
the sounds are produced for the marimba by a wooden 
plate's vibration, whereas for the vibraphone by the
vibration of metallic blades. For both instruments the 
sound is reinforced by resonating tubes. 

The Glockenspiel 
This metallophone instrument's sound spectrum (fig. 3)
has two harmonics of very high intensities (much higher 
than the fundamental one): the 4th and the 20th 
harmonic. The first of these determines the sound’s
penetrating character, whereas the second gives its
crystallinity. 

Untunable idiophone instruments 
Cymbals 

Figure 4. Spectrul sonor al talgerelor. / Sound spectra of 
the cymbals. 
The cymbals' sound spectrum (fig.4) has a lot of
frequencies, just like noise. The explanation is that the
sound is obtained by striking two metal disks. 
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Tam-tamul 

Figura 5. Spectrul sonor al tam-tamului. / Sound spectra
of the gong. 
 
Tam-tamul emite sunete cu diferite frecvenţe (fig.5)  dar
ele nu sunt multiplul frecvenţei fundamentale. Dacă 
considerăm cea mai joasă frecvenţă ca fiind fundamentala 
f=57Hz atunci celelalte frecvenţe sunt: 2,61f=149Hz; 
3,45f=197Hz; 4,26f=243Hz; 5,64f=322Hz. 

Temple block 
La acest instrument cu înălţime nedeterminată sunetele 
emise se grupează în jurul frecvenţei de 1000Hz (fig.6). 

INSTRUMENTE MEMBRANOFONE 
Instrumente membranofone acordabile 
Timpanul 

 
Figura 7. Spectrul sonor al timpanului. / Sound spectra of 
the timpani. 

În spectrul de frecvenţe  al timpanului (fig.7) observăm
două sunete de intensitate mare la 65Hz şi 100Hz şi patru 
sunete de intensitate mult mai mică la 115Hz, 130Hz, 
145Hz şi 160Hz. 
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The gong 
The gong emits sounds with different frequencies, but 
these are not multiples of the fundamental frequency
(fig.5). If we consider the lowest frequency to be 
fundamental  f=57Hz, then the other frequencies are: 
2,61f=149Hz; 3,45f=197Hz; 4,26f=243Hz; 5,64f=322Hz. 
 

Temple block 
For this instrument with undefined pitch the emitted
sounds are grouped around the frequency of 1000Hz (fig.
6). 

Figure 6. Spectrul sonor al temple block-ului. / Sound
spectra of the temple block. 
 

MEMBRANOPHONE INSTRUMENTS 
Tunable membranophone instruments 
The timpani 
In the timpani's frequency spectrum (fig.7) we notice two
sounds of high intensity at 65Hz and 100Hz and four 
sounds of much lower intensity at 115Hz, 130Hz, 145Hz,
and160Hz. 
 

Untunable membranophone instruments 
The small drum 

 
Figure 8. Spectrul sonor al tobei mici. / Sound spectra of 
the small drum. 
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Instrumente membranofone neacordabile 

Toba mică 
Sunetul tobei are în componenţa sa foarte multe 
frecvenţe, asemănător unui zgomot (fig.8). Intensităţile
cele mai mari sunt în jurul frecvenţei de 300Hz. 

Bongosul şi conga 

 
Figura 9. Spectrul sonor al bongosului. / Sound spectra of 
the bongos. 
Atât la bongos cât şi la conga (fig.9 şi 10) se poate
observa din spectru că sunt instrumente cu înălţime 
nedeterminată. Sunetul cu cea mai mare intensitate este la
aproximativ 300Hz. 
 

INSTRUMENTE AEROFONE 
Flautul şi clarinetul 

 
Figura 11. Spectrul sonor al sunetului la2 al flautului. /
Sound spectra of  the note A5 of  the flute. 

Flautul şi clarinetul au în spectrul sonor (fig.11 şi 12) 
armonicele impare (1,3,5,7) de intensitate mult mai mare 
decât armonicele pare. Acest fapt este determinat de 
modul în care este construit instrumentul: un capăt
deschis şi un capăt închis. Armonicele impare sunt 
consonante şi dau sunetului o frumuseţe aparte. 

[ 

The drum sound has many frequencies in its composition, 
similar to noise (fig. 8). The highest intensities are around 
the frequency of 300Hz. 

The bongos and the conga 

 
Figure 10. Spectrul sonor al conga-ului. / Sound spectra
of the conga. 

For bongos as well as for conga it can be recognized from 
the spectrum (fig. 9 and 10) that these are instruments
with undefined pitch. The sound with the highest 
intensity is about 300Hz. 

AEROPHONE INSTRUMENTS 
The flute and the clarinet 

Figure 12. Spectrul sonor al sunetului la1 al clarinetului. /
Sound spectra of  the note A4 of  the clarinet. 
 
The flute and the clarinet have in their sound spectrum 
(Fig. 11 and 12) the odd harmonics (1, 3, 5, 7) which 
have a much higher intensity than that of the even 
harmonics. This is due to the way the instrument is built: 
one open end and one closed end. The odd harmonics are
consonants and give the sound a special beauty.  
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Fagotul 

Figura 13. Spectrul sonor al sunetului la al fagotului. /
Sound spectra of  the note A3 of  the bassoon. 
Fagotul are în registrul grav mai multe armonice decât în
registrul mediu (fig.13 şi 14). Aceasta înseamnă că
sunetul este mai bogat în registrul grav.  

INSTRUMENTE CORDOFONE 
Vioara 

 
Figura 15. Spectrul sonor al sunetului la1 al viorii. /
Sound spectra of  the note A4 of  the violin. 
La vioară (fig.15) se observă un număr mare de armonice 
ceea ce face ca timbrul acestui instrument să fie mai 
bogat. Armonicul al doilea este cel mai intens şi el îşi 
pune indiscutabil amprenta asupra caracteristicilor
timbrului. Armonicele 1 şi 3 au aproximativ aceeaşi 
intensitate. Armonicele 4,5,6,7,8 au intensităţi mai mici, 
dar şi ele au un rol important în culoarea sunetului. 
 

Pianul 
La pian (fig.16) există două particularităţi: în timpul 
emisiei sunetului acesta îşi schimbă timbrul. La început
sunetul este mai dur deoarece armonica a doua are 
intensitate mai mare iar apoi fundamentala cu frecvenţa 
de 440 Hz devine mai intensă. Oscilaţia este aproape 
sinusoidală. Sunetele superioare sunt numai cu 
aproximaţie armonice. De la a patra armonică în sus 
frecvenţa este puţin mai mare decât cea a multiplului de 
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The bassoon 

 
Figure 14. Spectrul sonor al sunetului la1 al fagotului. /
Sound spectra of  the note A4 of  the bassoon. 
The bassoon has more harmonics in the deep register than 
in the middle one (Fig. 13 and 14). This means that the 
sound is richer in the deep register. 
 

CHORDOPHONE INSTRUMENTS 
The violin 
For the violin (Fig. 15) a big number or harmonics can be 
noticed, which makes this instrument's sound color 
richer. The second harmonic has the highest intensity and
it doubtlessly influences the sound color's characteristics. 
The first and third harmonics have about the same 
intensity. The harmonics 4, 5, 6, 7, 8 have smaller 
intensities, but they also play an important role in the 
sound color. 

The piano 
 

 
Figure 16. Spectrul sonor al sunetului la1 al pianului. /
Sound spectra of  the note A4 of  the piano. 

For the piano (Fig. 16) there are two particularities: while 
the sound is being emitted, it changes its sound color. At 
the beginning the sound is rougher because the second 
harmonic has a higher intensity, but then the fundamental 
frequency of 440Hz becomes more intense. The 
oscillation is almost sinusoidal. The upper sounds are 

f 
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440Hz. Tocmai această mică neconcordanţă determină 
sunetul cald şi plin al pianului. 

CONCLUZIE 
Timbrurile instrumentale şi vocale pot fi vizualizate cu 
ajutorul spectrelor sonore obţinute cu ajutorul 
transformatei Fourier. Această vizualizare este foarte 
utilă pentru că dă posibilitatea evidenţierii diferenţelor 
apărute atunci când se schimbă modul de emisie al 
sunetului sau registrul acestuia. 
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harmonic only by approximation. From the 4th harmonic 
up the frequency is a bit higher than multiples of 440Hz. 
It is exactly this small inconsistency which gives the 
warm and full sound of the piano. 
 

CONCLUSIONS 
Instrumental and vocal tone color can be visualized with 
the help of the sound spectra obtained by means of the 
Fourier transform. This visualization is very useful, as it 
offers the possibility to highlight the differences 
emerging when the mode of sound emission or its register 
change.  


