
 

 

Examensarbete vid Musik- och ljudsättningsprogrammet  

vt 2011 

 

 
 
 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
 
 

 

 
 
 
 
 

Worldizing kontra IR-reverb 
 

Worldizing versus IR-reverb 
 
 
 
 

Viktor Israelsson 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Worldizing kontra IR-reverb 
 

Worldizing versus IR-reverb 
 
 
 

Viktor Israelsson 
 
 
 

Examensarbete 
Degree Project 

Musik- och Ljudsättaringenjörsprogrammet 
 
 

vt 2011 
 

 
 
 

Handledare: Carl Vikman, Digital Illusion CE 
Thorbjörn Andersson, Karlstads universitet 

 
 

 
Detta examensarbete omfattar 22,5 hp och ingår i Musik- och 
ljudsättningsingenjörsprogrammet, 180 hp, vid Karlstads universitet. 
This 22,5 hp Degree Project is part of the 3 year, 180 hp, Music and Sound Engineering 
course at Karlstads University, Sweden 



 

 

 

 
 

 

Denna rapport är skriven som en del av det arbete som krävs för att erhålla 

Elektroingenjör kandidatexamen. Allt material i denna rapport som inte är 

mitt eget, har blivit tydligt identifierat och inget material är inkluderat som 

tidigare använts för erhållande av annan examen. 

 
 
   Viktor Israelsson 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

Rapporten godkänd, 

 
 
 

datum     Handledare:  Thorbjörn Andersson 

 
 
 

Examinator:  Peter Röjder 

 
 
 
 



 

 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete går ut på att jämföra två verktyg som ljuddesigners kan använda sig av 
för att placera ljud i önskade akustiska miljöer. Verktygen i fråga är båda två metoder för att 
applicera reverb på ljudfiler. 
Angreppsvinkel för jämförandet är främst frekvensanalys, men utöver rent tekniska detaljer 
finns även en rad andra inspelningsproblematiska detaljer att ta i beaktning. 

 

 

Abstract  

The purpose of this degree work is to compare two sound design tools, which both are used 
to virtually place a sound in an acoustic environment. The tools in question are both 
methods to add reverb on sound files. 
The angle of the comparison is mainly frequency analysis. Above technicality, practical 
details are taken into consideration.
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1 Inledning  

Ur ett ljuddesignperspektiv är det väldigt viktigt att i postproduktion kunna placera ljud i 
önskade miljöer, vare sig det handlar om att efterlikna verkligheten, eller skapa en helt ny 
okänd miljö och känsla.  
Inspelningsmetoden worldizing (avsnitt 1.6) och convolution reverb (avsnitt 1.5) kan 
spontant verka ganska lika. Spelar man in ett IR (impuls respons) och en worldizing sampling 
med samma utrustning, uppsättning och tillfälle, stämmer väldigt mycket överens för att det 
skall finnas förutsättningar för jämförbara resultat. Men som med mycket andra akustiska 
tekniker och fenomen kan små ljudartefakter göra hela skillnaden.  
Detta arbete har utförts på Digital Illusion CE, vilket är ett dataspelsföretag som bland annat 
skapar förstapersons shooters, där spelaren rör sig i en tre-dimensionell värld och skjuter på 
fiender och utför diverse uppdrag. Arbetet har delvis utförts tillsammans med Oskar Clase, 
student på programmet Dataspelsutveckling Ljud & Musik, Skövde Högskola. Samarbetet har 
främst gällt logistiska uppgifter under inspelningsperioden.  

 

1.1 Syfte 

Tekniskt och designmässigt undersökande av likheter och skillnader mellan worldizing och 
convolution reverb är tänkt att utreda och om möjligt finslipa deras mest effektiva 
respektive användningsområden. Undersökningen är även tänkt att bilda en djupare 
uppfattning om vad de fundamentala skillnaderna/likheterna kan vara.  
Det kan handla om rent tekniskt analysmässiga, faktiska (hörbara) men även psykoakustiska 
skillnader/likheter.  
Då detta arbete utförs på ett dataspelsföretag är företagets användningsområden i fokus. 
Det innebär att högljudda miljöer som dessutom kan vara svårtillgängliga är av intresse. 
Detta är hur verkligheten ser ut, och därför måste även inspelningsproblematiska detaljer 
som störljud och tillgänglighet tas hänsyn till och vägas in i jämförande, utöver de tekniska 
detaljerna.  

 

1.2 Avgränsningar 

I signalkedjan från uppspelning till inspelning och sedan uppspelning igen finns ett antal ting 
som kommer påverka ljudsignalen. Vissa saker kommer av olika skäl ej tas i beaktning.  
Att olika högtalare skiljer sig åt i ljudåtergivning är ett välkänt faktum som är lätt att höra. 
Högtalaren är således en uppenbart viktig del i kedjan för både worldizing och convolution 
reverb sampling. Ett undersökande av hur olika högtalare påverkar dessa två ljudmetoder 
kommer dock ej utföras.  

Samma typ av högtalare användas, för att på detta sätt ge så lika förutsättningar som möjligt 
för de två metoderna. 

Lufttryck, luftfuktighet, luftkomposition (Everest 2000, kap.12) är alla faktorer som påverkar 
ljudets hastighet. De tester som utförs i arbetet har en uppspelningstid på ca fem minuter. 
Den korta tidsperioden samt det faktum att sinussvep för convolutionreverb ingår i dessa 
fem minuter gör att ovan nämnda faktorer inte kommer förändras nämnvärt för 
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inomhusmiljöer. Då endast en inspelning är gjord utomhus tas  dessa faktorer ej i närmare 
beaktning under detta arbete. 

 

1.3 Reverb 

Det svenska ordet ”rumsklang” är i många sammanhang utbytt mot det engelska ordet 
reverb, vilket är en förkortningen av ordet reverberation. Med detta anses att ett direktljud 
från en källa reflekteras på diverse ytor, sprids ut i rummet och kombineras med andra 
reflektioner från samma originalljudkälla i olika tänkbara lyssningspunkter (Starr & 
Waterman 2003). 

Ett sätt att hantera reverbet är att dela upp det i följande tre beståndsdelar: 

- Direktljud 
Detta är den vågfront  som utan att reagera med fysiska objekt i sin närhet först når 
mottagaren. Beroende på avstånd, frekvens och amplitud kommer ljudet att vara mer eller 
mindre intakt. Avståndet spelar främst roll för det högre frekvensregistret, där våglängden 
på ljudet är tillräckligt liten för att luftens egenskaper och motstånd kommer att absorbera 
energi från ljudvågen (Everest 2000, s.179). Relevanta avstånd beror på hur hög frekvensen 
är och vilken amplitud ljudvågen har. 

- Tidiga reflektioner 
Beroende på relation mellan ljudkälla och mottagare samt omgivande miljö kommer 
mottagaren uppfatta de tidiga reflektionerna lite olika. För mänskliga öron gäller att de 
tidiga reflektionerna definierar den omgivande miljöns geometri och i viss mån vad den är 
uppbyggd av. De tidiga reflektionerna ligger tidsmässigt upp till 80ms efter att direktljudet 
nått fram till mottagaren (Acoustical Society of America 2007). 
Även om ljud av lägre frekvens ter sig rundstrålande från en högtalare kan man ponera att 
ljudspridning av en punktformig källa sker sfärsiskt, om man är ute efter att beskriva ett ljuds 
spridning. Detta innebär att om man ser ljudvågen som tänkta vektorer, (Everest 2000, 
s.133) kommer de reflekteras en gång mot golv/backe, eventuella väggar och tak samt andra 
objekt i miljön, innan de träffar öronen.   
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Fig 1 Tidiga reflektioner och direktljud 

 
Om man likt Fig 1  kvantifierar ljudet kommer ljudet för vissa riktningar att ta en längre väg 
för att nå mottagaren. För vissa riktningar kommer troligtvis ljudet heller aldrig att komma 
fram till den punkt mottagaren står i på grund av att friktion på atomnivå hinner omvandla 
vågenergin till värme om det totalt sett är för lång väg att färdas till öronen. Ljudet kommer 
även sannolikt reflekteras många gånger och även därigenom bli av med en hel del energi, 
beroende på reflektionsytornas egenskaper. Om detta är fallet är det möjligt att de 80 
millisekunderna passeras, i vilket fall de ljudvågor som faktiskt träffar öronen kommer 
uppfattas som reverbsvans, enligt . 

- Sena reflektioner, reverbsvans 
Än en gång beroende på ljudkälla/mottagarens förhållande samt miljöns utformning, 
kommer  de sena reflektionerna att ta vid maximalt 80ms efter att de tidiga reflektionerna 
börjat. De ljudvågor som nu når mottagaren kommer dels att vara försvagade i amplitud, och 
även ha genomgått viss frekvensfiltrering. Filtreringen beror främst på vilka material de 
reflekterats mot, samt den totala sträcka luft det färdats genom. Vid det här skedet kommer 
väldigt många reflektioner nå mottagaren under en mycket kort tidsperiod. Örat och hjärnan 
kommer inte klara av att separera dessa, och tolkar det därför som en avklingande enhet.  

                                                 
1
  Bild tillgänglig (Everest 2000, s.133) 
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Fig 2 Exempel på hur en graf med amplitud över tid kan se ut 

 

Längden på hela reverbet definieras utefter den tid det tar för reverbet att dämpas 60dB. 
Denna definition skrivs ofta RT60, Reverb Time 60 (Everest 2000, s.159). 

Försvagning av ett ljuds intensitet i luft sker omvänt proportionellt mot avståndet i kvadrat 
med en punktformig ljudkälla som utbreder sig sfäriskt (Everest 2000, s.84).  
Det högre frekvensregistret kommer dessutom att dämpas fortare än övrigt hörbart ljud. 
Luftens egenskaper kommer bli betydande på dessa frekvenser fysikaliskt genom att friktion 
och värmeutveckling sker. Detta är ej betydande i samma utsträckning för de lägre 
frekvenserna av ljudet på grund av att luftens sammansättning inte är tillräckligt tät för att 
effektivt kunna absorbera energin. 
Av detta följer även att ljud som strålar ut från en högtalare kommer fylla upp rummet ojämt 
i de relevanta frekvensområdena.  

Ljudets spridning i rummet består i detalj på flera faktorer. Ljus är också en vågrörelse 
(transversell), och till skillnad från ljudvågor (longitudinella) (Everest 2000, s.5-6) så är det 
tydligt att ljus har över relativt korta avstånd väldigt svag spridning. En ljusstråle som färdas i 
luft har i dess färdriktning väldigt liten spridning jämfört med ljud. Direkt närliggande fysiska 
hinder spelar även roll. En violin har exempelvis ett strålningsmönster som hindras både av 
violinens fysiska uppbyggnad, men även av den som (i de flesta fall...) spelar på 
instrumentet. 

Diffraktion är ett fenomen som gäller för både ljud och ljus. Det innebär att en ny ljudkälla, 
som kan anses vara punktformig, uppstår då en vågfront träffar exempelvis ett hörn eller en 
kant. Då energin som står till grund för den nya ljudkällan kommer från ljudvågen som träffar 
ytan, kommer denna nya ljudkälla endast vara aktiv så länge ny energi tillförs genom den 
ljudvåg som träffade ytan. Om den ursprungliga ljudvågen är en mycket kort impuls kommer 
således den nya ljudkällan endast att bestå under perfekta förhållanden maximalt den tid 
som impulsen ursprungligen varade. Att den sannolikt varar kortare tid beror på att 

                                                 
2
  Bild tillgänglig (White 2001) 
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materialet, som hörnet i exemplet ovan består av, likt all materia, har absorberande 
egenskaper.  

Detta implicerar att ljudet den nya ljudkälla hörnet sprider kommer vara något förändrat i 
sin frekvensgång. Hur denna förändring ter sig beror på materialets uppbyggnad, 
absorptionsförmåga och egenskaper. Amplituden på ljudet kommer dock att försvagas och 
spridas ut ytterligare.  

 

1.4 Digitala reverb 
Genom olika matematiska algoritmer, matematiskt väldefinierade instruktioner (Wikipedia 
2011), skapar man artificiellt ett signalflöde som beroende på syfte kan vara tänkt att likna 
verklig rumsklang. Dessa olika beräkningar kommer avgöra hur reverbet kommer låta. Det 
bygger generellt sett på iteration (upprepning) av en inkommande signal som fösvagas och 
eventuellt filtreras. 
Man kan med fördel stycka upp hur reverbet skall vara konstruerat utefter de tre 
beståndsdelar som diskuterats i avsnitt 1.3. 

Beroende på hur reverbet är konstruerat kan direktljudet placeras innan de tidiga 
reflektionerna (pre delay). De flesta digitala reverben har en mix-kontroll, där man 
bestämmer hur mycket av den inkommande signalen som skall bearbetas. Man kan i vissa 
fall anse att den procentdel av signalen som ej behandlas är lika med direktljudet, om man 
har ett tänkt relativt kort avstånd mellan källa och mottagare, och delvis kan bortse från den 
annars naturliga filtrering i det högre registret som motståndet i luften utövar. Det är dock 
tänkbart att programmera in ett specifikt filter för direktljudet, som skulle kunna baseras 
helt på avståndet mellan ljudkälla och mottagare.  

Det finns lite olika sätt att konstruera digitala reverb. En metod använder sig av ett FIR-filter 
(Finite Impulse Responce). Ett reverb konstruerat med FIR-filter innebär att varje enskild 
sample kan behandlas som mer än ett eko av hela ljudet. Detta kan leda till att varje sample 
kommer gå igenom ett delay och andra komplexa önskvärda algoritmer, exempelvis 
frekvensfiltrering, för att sedan summeras (Milstead 2004) . 

Då reverb i ett rum blir väldigt komplext och består av många reflekterande källor kan man 
konstruera digitala reverb till att bli väldigt datakraftkrävande, då det kan vara väldigt 
mycket information som skall bearbetas igenom. 

 

1.5 Convolution reverb 

En enkel förklaring av vad convolution reverb är skulle kunna lyda ”inspelning av en miljös 
akustik”. Convolution reverb tekniken ger en inspelning som man med hjälp av ett 
mjukvaruprogram kan behandla vilket ljud som helst genom, för att addera den inspelade 
rumsklangen på det obehandlade ljudet. 

Det engelska ordet ”convolution” översätts antingen ”faltning” eller ”konvolution” på 
svenska. Det är en matematisk operation, ”som innebär att en ny integrerbar 
summafunktion kan bildas av två andra integrerbara funktioner” (Wikipedia 2011). Inom 
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signalbehandling och ljudteknik utnyttjas denna teori praktiskt till att skapa avbilder av 
verkliga miljöers reverb. 

Det praktiska tillvägagångssättet för att skapa ett så kallat Impuls Respons, IR (eng: Impulse 
Responce), är: 

- Placera (minst) en högtalare och (minst) en mikrofon i valfri akustiskt intressant 
miljö. 

- Spela upp ett sinussvep (alternativt en ljudimplus) med ungefärliga frekvensomfånget 
20 – 20kHz.  

- Fånga upp ljudet genom en mikrofon och digital inspelningsapparat, exempelvis en 
dator med tillhörande ljudkort och mikrofonförstärkare. 

- Behandla det inspelade sinussvepet genom en såkallad dekonvolver. Denna process 
kommer utföra en matematisk operation på det inspelade sinussvepet och extrahera 
det ursprungliga svepet. Sedan läggs resterande frekvenssvar ihop till en ljudfil. 
Denna ljudfil är själva reverbet som sedan plug-in applikationen kommer addera på 
varje sample av ljud som körs genom det. 

- Istället för sinussvep kan man använda sig av en ljudimpuls för att excitera rummet, 
dock ger detta som regel ett sämre resultat jämfört med sinussvep. 

Man är således ute efter att kunna beräkna själva reverbet genom att använda sig av det 
inspelade sinussvepet. Själva algoritmen som används är convolutionen (Inspired Acoustics 
2009). 
 
Det är relativt datakraftkrävande med convolution reverb, men det finns metoder för att få 
ner prestandakraven. Det mest kritiska att bestämma storlek och karaktär på ett rum ligger i 
de tidiga reflektionerna. Man kan låta byta ut reverb-svansen till en mindre beräknings-
krävande genom en så kallad svans-reduktionsmetod. Exempel på detta är att man byter ut 
convolution reverb svansen mot en artificiell svans (Inspired Acoustics 2009).  

 

1.6 Worldizing 

Ljuddesignern Charles Maynes artikel om worldizing (Maynes 2004) har en beskrivande titel 
för vad worldizing går ut på.  
- ”Worldizing: Take Studio Recordings into the Field to Make Them Sound Organic”    
 
Worldizing av ljud går till på följande sätt: 

- Placera (minst) en högtalare och (minst) en mikrofon i en miljö med önskvärd akustik. 

- Spela in det ljud som spelas upp i högtalaren 

Eftersom högtalaren endast är akustiskt kopplad med luften som medium till mikrofonen, 
kommer även miljöns akustik fångas upp och spelas in. Man kommer få olika direktljud, 
tidiga reflektioner och reverbsvanskaraktär beroende på hur mikrofonen och högtalaren står 
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i förhållande till varandra, i vilken riktning de pekar (speciellt för riktade mikrofoner) och var 
i rummet man placerat utrustningen. Man kan även arbeta med rörliga mikrofoner och/eller 
högtalare, vilket kan bidra till t.ex. känsla av just rörelse, stämning och realism.  

Mannen som myntade uttrycket worldizing var filmklipparen och ljuddesignern Walter 
Murch. De mest kända filmerna där Murch använt sig av worldizing är Apocalypse Now 
(Coppola 1979) samt American Graffiti (Coppola & Ford 1973). 

Det finns ett antal olika tekniker för att få ut lite annorlunda ljuddesign-verktyg av 
worldizing. Följande metod har utvecklats av Walter Murch (Murch 2007): 

- Spela upp ljudet i högre hastighet/samplingsfrekvens (ex. 3-4ggr) 
- Spela in ljudet med samma hastighet/samplingsfrekvens som ljudet spelades upp i 
- Vid mix, minska samplingsfrekvensen (alternativt hastigheten om analog utrustning 
används) så originalljudet spelas upp i normal hastighet.  

Resultatet ger ett direktljud som låter som den skulle göra på det avstånd den har från 
högtalaren, och ett reverb som spelas upp med lägre hastighet (nedpitchat), som gör att då 
det spelas upp kommer låta större och tyngre.  
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2 Metod 

2.1 Mål för inspelning och behandling av ljud 

Att få Convolution reverb och worldizing att kunna analyseras på så lika villkor som möjligt. 
Detta är en förutsättning för att kunna utföra analys. 
Metod har tagits fram genom fyra försök. Rapport för dessa försök finns tillgänglig i bilagor.  

2.2 Färdigställd metod för inspelning, behandling av ljud och analys. 

 
2.2.1 Förberedelser: 

- Placera en rad ljud i en enda ljudfil. Inkludera sinussvep för convolution reverb. 

- Normalisera varje sample individuellt till -3dB 

 

2.2.2 Inspelning 

- Stäng av elektroniska och mekaniska störkällor för att minimera bakgrundsbrus och 
diverse störningar. Exempel på dessa kan vara ventilation, värmepumpar och 
ljuskällor (speciellt lysrör). 

- Ställ in mikrofonförstärkares volym för inspelning genom att spela upp rosa brus, som 
med fördel är inkluderat i ljudfilen med samplingar och sinussvep. Sikta på 
toppvärden runt -5dB, men ju närmre det går komma 0dB desto bättre. 

 

2.2.3 Behandling worldizing ljudfiler  

- Normalisera varje enkel ljudfil till -3dB toppvärde. 

- Vissa worldizing samplingar kan verka ligga skevt jämfört med andra rent 
ljudnivåmässigt.  
Detta kan bero på att toppvärdet på hela inspelningen av just det ljudet vid något 
tillfälle går upp högre av någon anledning. Denna anledning kan vara ett akustiskt 
fenomen, eller eventuellt en yttre (störljudsrelaterad) orsak. En normalisering, som 
varje enskilt ljud alltså genomgår separat, letar efter toppvärden någonstans under 
hela ljudet och ställer in nivån hyfsat bra utefter detta.  

 

2.2.4 Behandling convolution reverb ljudfiler 

- De inspelade sinussvepen behandlas enligt instruktioner för den convolution reverb 
produkt man använder sig av. Dessa sedan färdigbehandlade reverbfiler kallas nedan 
för IR-reverb. Många tillverkare använder sig utav det mycket vanliga .wav 
ljudfilformat. Altiverb har ett eget format med extensionen .iri. 

- I det ljudprogram som används, skapa så många instanser av den obehandlade 
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ljudfilen på tomma ljudspår som det finns variationer på sinussvepen. Placera 
reverbapplikationen (plug-in) som insert på kanalen och ladda upp IR-reverben på 
dessa plug-ins.  

- Gör en kopia av den obehandlade ljudfilen och normalisera alla individuella filer till -
6dB. Om normalisering av alla enskilda ljud redan skett kan man normalisera hela 
ljudfilen på en gång.  
Syftet för detta är att det inspelade rummets egenskaper kan förstärka vissa 
frekvenser så att ljud kan distordera vid behandling då det ligger reverb på. Detta 
beror helt på vilket ljud det handlar om och vilka resonansfrekvenser rummet som 
samplats har.  

- Placera kopior av den normaliserade men i övrigt obehandlade ljudfilen i varje tomt 
ljudspår. 

- Exportera varje kanal var och en för sig och för sedan de färdigbehandlade filerna in i 
projektet. 

- Om så önskas kan man nu normalisera varje enskilt ljud på samtliga kanaler till -3dB. 
Detta för att man utan risk för digital distortion skall kunna spela två ljud samtidigt 
utan att de distorderar. Dessutom får man samma toppljudnivå på alla ljud. 
Det underlättar även hantering och positionering i tid om alla filer på respektive 
kanal efter detta kombineras till en ljudfil (en region/ett event). 

 

2.2.5 Positionering av ljudfiler 

För ett så effektivt AB-test och analys som möjligt är det viktigt att ljudfiler på samtliga 
kanaler ligger i fas med varandra. Detta steg bör göras innan man kombinerar samtliga ljud 
på en kanal till en region/ett event. 
Detta kan göras manuellt genom följande metoder: 

- Zooma in så långt det går och jämför vågformerna. Försök att få dem stämma 
överens och ligga i fas med varandra.  

- Spela upp rosa brus på två kanaler som inte är i fas. Fasinvertera den ena kanalen och 
flytta den ena ljudfilen ett sample i taget. Med tränade öron går det att höra var 
utfasningen är maximal, och således är placeringen optimal för den upplösning 
filerna har. 
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3 Rapport 

3.1 Framtagning av metod för inspelning och behandling av ljud (inklusive analys) 

Då worldizing och convolution reverb i viss mening är två ganska olika metoder för att 
addera rumsklang på ett ljud, krävs att man behandlar inspelningarna på ett så likartat sätt 
som det bara går - trots de faktiska skillnaderna i senare behandling.  

För framtagning av inspelning och behandlingsmetod har fyra försök gjorts. Tre av dessa är 
utförda i Ingesunds-aulan, och ett fjärde på Ingesund Musikhögskolas borggård (utomhus). 
Syfte med dessa försök var att få en grundläggande uppfattning om vilka eventuella 
skillnader det kan finnas, att få ett arbetsflöde samt att lära in mjuk-och hårdvara. 

Tabell 1. De första inspelningsförsöken. 

Plats Huvudsyfte Tillgängligt 
format 

Analyserat 
format 

Komplikationer/problem 

Försök ett, 
Ingesunds 
Aulan  

Bilda en första 
uppfattning vid  olika 
uppspelningsvolymer. 
Testa olika högtalare 
för att höra skillnader 
(ej analys) 

Stereo Mono Medvetet uteslutande av 
ändringar av volym på 
mikrofonförstärkare gav 
brusiga nivåer för 
inspelningar med lägre 
uppspelningsvolym 

Försök två, 
Borggården 

Testa olika 
uppspelningsvolymer 
i en större och mindre 
kontrollerad  miljö 

Stereo Mono En mycket liten distortion 
på högsta nivå-
inspelningen gör den ej 
brukbar för vetenskaplig 
analys. Störljud i form av 
fläktar. 

Försök tre, 
Aulan 

Försök med olika 
svep-tider. Jämför SD 
och Altiverb. 

Mono Mono Svårt att jämföra SD och 
Altiverbs medföljande 
svepgeneratorer. 

Försök fyra, 
Aulan 

Testa olika avstånd till 
mikrofon 

Mono Mono  

 

 

Samtliga resultat från de fyra första försöken ligger däremot som underlag för den färdiga 
metoden som beskrivs i avsnitt 2. 
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3.1.1 Samplehastighet 

Under de förberedande försöken har 48kHz använts, grundat på att filer kan 
samplehastighet konverteras ned utan att problem uppstår vid val av en duglig 
samplehastighetskonverterare. Att samplehastighetkonvertera uppåt gör inte någon faktisk 
skillnad av ljudet, endast filstorleken. Det är önskvärt att om möjligt alltid använda sig av 
högre samplehastighet, detta ger ur en designsynpunkt fler möjligheter att hantera ljudfilen 
utan hörbar aliasing. 
Försök redovisade i avsnitt 3.9 – 3.13 har spelats in i  96kHz. 

 

3.1.2 Bitdjup 

Samtliga försök har spelats in i 24 bitars djup. Detta ger 144dB dynamiskt utrymme, vilket är 
nödvändigt för vidare behandling som beskrivits i avsnitt 2. Mänskliga hörseln uppfattar ljud 
ickelinjärt mellan 20 – 20000Hz enligt Fletcher Munson kurvan från 0 – 130dB (ovan detta 
distorderar örat). Det klarar av ett dynamiskt fönster på runt 96dB (Doyle 1951) Detta ger 
således ett teoretisk spelrum på 48dB. Signal-brusförhållande spelar dock roll. 

 

3.1.3 Ljud som worldizas 

Utvalda ljudklipp radas upp på en kanal. Ljudfilerna placerades i de första försöken med cirka 
sju sekunders mellanrum. Detta för att låta ljudet klinga ut fullständigt, och inte bara 60dB. 
Det är viktigt att notera att RT60 är endast en standard. En sampling med rosa brus på åtta 
sekunder finns även med. Fokus lades på korta, transienta ljud för att lättare kunna urskilja 
tidiga reflektioner och reverbsvans. I ljudfilen med alla samplingar kombinerade finns även 
de sinussvep med, som Convolution reverben skapas av.  

De flesta ljuden har ganska bra signal-brusförhållande, men för att komma så nära varandra 
som möjligt är samtliga enskilda samplingar är normaliserade till -1dB peakvärde. Ingen 
hänsyn är taget till spektralt innehåll. 

Inledande ljud är en egenritad vågform, en liten impuls/klick, som är tänkt att tjäna som 
referens-punkt för att kunna placera inspelade och senare behandlade ljud exakt ovan 
varandra i olika kanaler. 

Ett antal ljud har worldizats för användande i DICE produkter. Dessa ljud kommer ej göras 
tillgängliga för allmänheten eller redovisas här. 
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3.1.4 Sinussvep 

Altiverb är det största kommersiella convolution reverbet som finns på marknaden idag. 
Denna produkt har valts på grund av att den är just marknadsledande, samt har funnits 
tillgängligt på både Ingesund Musikhögskola och DICE. 

Ett försök att jämföra Altiverb med ljudmjukvaran Logics Space Designer (SD) har gjorts. Men 
då Altiverb har ett sinussvep som är optimerat för en genomsnittlig högtalare3 har detta 
svep en något annorlunda uppsspelningsamplitud jämfört med det sinussvep SD använder. 
En noggrannare jämförelse skulle kräva mer tid, så beslut togs att använda Altiverb. 

Altiverb har en medföljande sinussvepgenerator. Den kan generera ett antal olika varianter 
av svep, där variablerna inkluderar sveplängdtid, samplehastighet samt tid på tystnad efter 
svepet spelats. 

Utöver de första inledande försöken har inspelning på de fem platserna i Stockholm dragit 
nytta av ett sinussvep, vilket i skrivande stund inte finns ute på marknaden. Då 
behandlingsmjukvara för dessa nya svep saknats, har anställda på Audio Ease varit vänliga 
och stått till hands för behandling av sinussvepinspelningar. 

Längden för svepet har valts till 30 sekunder, då ett bra signal-brusförhållande fås av denna 
sveplängd. Både längre och kortare svep var tillgängligt, men då 15 sekunder ger ett signal-
brusförhållande på ca 100dB (Ronen & Itae 2004) ansågs 30 sekunder vara lämpligast. Av de 
tillgängliga svepen låg de närmast 15 sekunder på 10 respektive 30 sekunder. Det senare 
valdes, som verkat rimligast ur både teknisk och praktisk synvinkel. Även tystnad efter 
svepet är relevant. Man bör välja längd på tystnad utefter hur lång efterklangstid rummet 
har. Om ett rum har åtta sekunders efterklangstid bör alltså en tystnad på minst åtta 
sekunder väljas. 

Altiverbs sinussvep, Fig.3,  är lite speciellt utformat, och har inte samma amplitud över hela 
spektrat. Detta är enligt Audio Ease3 för att optimera signal-brus förhållandet. Brytpunkterna 
med högst amplitud ligger nära 1,6kHz och 5,4kHz. Svepet sträcker sig från 20Hz – ca 24kHz. 

 

Fig.3 Altiverb sinussvep sedd i ljudeditorn Soundforge. 

                                                 
3
  Arjen van der Schoot, delägare Audio Ease. E-mail intervju. 
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3.2 Uppställning av utrustning på plats, val av mikrofon och högtalare 

Avstånd till högtalare har i tre av de ursprungliga försöken valts genom att lyssna sig fram till 
en position där reverbet i rummet börjar bli ganska tydligt, men ej för långt bort för att 
direktljudet skall kunna urskiljas från reverbet.  

Som inspelningsmikrofon har B&K 4006 använts (B&K är numera del av företaget DPA). 
Dessa rundtagande kondensatormikrofoner är kända för att ha väldigt rak frekvensgång. Det 
är önskvärt med högtalare som klarar av att spela upp ett så brett och rakt 
frekvensspektrum som möjligt för att underlätta analys.  

De första försöken pekade på att det verkade finnas skillnader i basområdet. En 18 tums 
subwoofer tillsammans med en 15 tum topphögtalare av märket Opera valdes. Tanken var 
att med en subwoofer kunna undersöka basområdet med större noggrannhet. Givetvis 
medför dock ytterligare ett element och delningsfilter ytterligare fenomen vid 
delningsfrekvenser. En testton på 100Hz har i alla försök använts, men delningsfiltret på 
utrustningen, som var ställt på 120Hz, uppförde sig lite underligt runt delningsfrekvensen. 
Då 100Hz tonen spelade var uppspelningsvolymen långt mycket högre än för övriga ljud 
(uppskattningsvis 10dB+). Denna osäkerhet på ljudet gjorde att det ej användes vid analys. 
Detta innebär även att det är fullt möjligt att övriga inspelningar inklusive sinussvep kan ha 
problem runt delningsfrekvensen. Dock är det senare inget problem som tagits hänsyn till 
under analys och jämförande. 

 

3.3 Inspelning 

Då olika ljudnivåer spelats upp har även dessa mätts upp med en dB-mätare. Att placera dB-
mätaren vid inspelningsmikrofoner är ett angripssätt, men det viktigaste är att mätaren står 
på samma position för att få en referens till hur starka uppspelningarna är i förhållande till 
varandra. Mätpunkt har varit ca 50cm framför högtalaren. Kalibrering har skett med ett rosa 
brus. 

Inspelning sker med så ”het” signal som möjligt, d.v.s. så nära 0dB på pre-amp som möjligt 
utan att inspelningen distorderar. Rosa brus har använts som referens. 

Omtagning har skett vid behov. Exempel när omtagning behövts har varit när ett ljud 
distorderar, eller att inspelningen störs av annan yttre faktor. Eftersom avståndet mellan 
uppspelade samplingar är detsamma hela tiden så kommer det inspelade att hamna rätt 
även då omtagning krävs. 

En ”het” signal är speciellt viktigt för ett godtagbart signal/brusförhållande om samma 
samplingar skall spelas in vid olika ljudnivåer. Skillnad mikrofonförstärkare emellan och olika 
ljudnivåer har genom försök visats vara extremt marginell (för Yamaha 01v91, Kanal 1 och 
Kanal 2 på Ingesunds ”Ljudvagn 2”). Fig 4 och 5 nedan visar överföringsfunktionen mellan en 
signal som skickas genom två olika kanaler på ett Yamaha 01v91. Den raka gröna linjen 
indikerar att signalerna inte skiljer nämnvärt. Den andra bilden visar på vissa skillnader, men 
då är det givet 40dB skillnad mellan de båda kanalerna (35,7dB enligt Spektrafoo). Detta 
börjar göra skillnad endast i det djupaste basområdet. Så pass extremt olika värden på 
mikrofonförstärkares ingångar används ej i detta arbete. 
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Fig. 4 20dB skillnad mellan kanal 1 och kanal 2 (20,14dB uppmätt). 

 

 

Fig. 5 40dB skillnad mellan kanal 1 och kanal 2 (35,70dB uppmätt).  
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3.4 Behandling IR 

3.4.1 Dekonvolver 

Dekonvolvern är den enhet som behandlar de inspelade sinussvepen för att få ut själva IR 
filen. 
Detta första steg gäller endast för de förberedande försöken, då Altiverbs gamla svep 
använts. 
De inspelade sinussvepen normaliseras till -1dB för att ljudtopparna skall vara detsamma 
som för worldizing samplingar.  
I de första fyra försöken (se avsnitt 2.1) exporteras dessa som SD2-fil i samma bitdjup och 
samplehastighet som det är inspelat i och dekonvolveras i Altiverbs pre-processor (som 
kräver SD2-filer). Respektive Convolution reverb placeras i denna process i en map för enkel 
arkivering.  
Behandling av inspelningar som redovisas i avsnitt 3.9 – 3.13 blev gjorda av Audio Ease 
personal. 
Dessa IR placeras nu en och en i var sin Altiverb plug-in instans. Varje Altiverb instans är 
placerad i en kanal vardera. 

 

3.4.2 Exportering av ljud 

På varje kanal placeras sedan den ljudfil som användes för uppspelning. Alla ljud är på den 
filen som omnämnt normaliserade till -1dB. Nivån på ljudklippen normaliseras om igen till  
-6dB. Convolution reverben har olika resonansfrekvenser som rummet svarade mot, vilket 
innebär att specifika frekvenser kan komma att förstärkas mer än 1dB (och vissa frekvenser 
kommer försvagas). Om detta steg inte görs kan det potentiellt leda till att programet som 
använts distorderar digitalt. Sedan exporteras varje kanal med Altiverb aktivt var och en för 
sig, samma startpunkt på tidslinjen används för varje enskild exportering/bounce. Med 
fördel används samma tidkod/placering som den obehandlade ljudfilen har.  

De exporterade filerna förs sedan in i ett nytt projekt. Studerande av vågformer efter 
exportering visar att en normalisering till -6dB hade varit nog för de rum som de fyra första 
försöken behandlat. Vågformerna har vid de högsta topparna ej blivit distorderade och 
avklippta, vilket tydligt syns och hörs om så sker. Man bör försöka normalisera så att 
exporterad fil får så höga toppar som möjligt utan att distordera, för att behålla så mycket 
dynamik som möjligt. 

 

3.4.3 Normalisering av enskilda ljud 

När detta är gjort normaliseras varje färdigbehandlat enskilt ljud till -3dB. Eftersom alla filer 
har samma startpunkt bör de nu ligga rätt i förhållande till den regionen med de 
obehandlade ljuden. Vid behov kan man manuellt förflytta filerna för att vågformerna skall 
stämma bättre överens.  
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3.5 Behandling worldizing sample bundle 

Varje enskilt inspelat ljud normaliseras till -3dB. En ny region skapas av varje enskild kanals 
nu normaliserade ljud, för att man enklare skall kunna förflytta dom om så behövs. 

Eftersom ljud har en hastighet tar det beroende på avstånd mellan mikrofon och högtalare 
en viss tid innan inspelningen registreras och skrivs. Påverkande faktorer för ljudets 
hastighet är utöver avstånd främst luftfuktighet, temperatur, och lufttryck. För att placera 
worldizing ljuden precis i linje med de IR behandlade ljuden samt de helt obehandlade ljuden 
kan man göra beräkningar för att komma så nära den riktiga hastigheten ljudet haft vid 
inspelningstillfälle. Dock är det långt mycket enklare och mindre tidskrävande att manuellt 
förflytta worldizing regionerna i linje med de övriga ljuden, vilket har gjorts.  

 

3.6 Behandling, analysmetoder 

Det är i detta skede viktigt att få samtliga ljudfiler i fas med varandra. 

I början finns ett litet referens-klick av samtliga regioner, för att kunna placera ljudfilerna i 
exakt position, men studerande av vågformer samt manuellt förflyttande av dessa ger bäst 
resultat.  

När allt ligger i fas kan man börja analysera materialet. Exempel på metoder som kan 
användas följer nedan. Vid angivande av ”olika nivåer” avses olika uppspelningsnivåer av 
högtalare vid inspelningsskedet. Analys av material sker, förutom genom att lyssna, även 
visuellt med hjälp av ljudanalysprogrammet SpectraFoo. 

- Rosa brus: En Worldizing och en Convolution reverb kanal, eller två Worldzing kanaler. 
Samma eller olika nivåer kan användas.  

- A-B lyssning av samma ljudkoncept (på samma eller olika inspelningsljudnivåer, exempelvis 
är  worldizing inspelningsnivå ett = A, och worldizing inspelningsnivå tre = B), för att avgöra 
om uppspelningsnivå vid inspelning är avgörande. 

- A-B lyssning av olika ljudkoncept (på samma eller olika inspelningsljudnivåer) för att avgöra 
om de olika ljudkoncepten. 

- Fasinvertering på den ena kanalen för att få så exakt position på tidsaxeln av ljuden som 
möjligt. Genom att förflytta den ena regionen en sample i taget kan man förutom att titta på 
vågformerna även lyssna sig fram till rätt position. Med fördel kan rosa brus användas när 
man lägger rätt ljudens position. Detta är dock ej att lita på om man har längre ljudklipp, och 
speciellt inte om man använt sig av olika master klockor. Även om samplingsfrekvensen är 
densamma tenderar olika ej synkade klockor att driva en eller ett par samples över en 
tiosekunders period.  

- Fasinvertering av den ena kanalen av vald ljudkonceptkombination för att ta ut skillnaderna 
i det man lyssnar på. Dock ger detta endast en hörbar indikation. Metoden är svåranalyserad 
vetenskapligt, speciellt då man jämför miljöer där bakgrundsbrus är problematiska. För att 
kunna avgöra från vilken signal ett visst störljud härrör skulle mer sofistikerade metoder 
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- Samtliga inspelningplatser är inspelade i mono. Vid behandling uppdagades dock att vissa 
stereobilder lutade något, vilket visade sig bero på att inte exakt samma avstånd från 
högtalare till mikrofon A och mikrofon B har använts. I vissa fall har detta berott på fysiska 
objekt som varit i vägen. Dock kände författaren ej till denna viktiga detalj förrän alla 
inspelningar var gjorda. 

Detta har lett till att så gott som allt material är analyserat i mono. Vänster mikrofon  har 
valts på samtliga inspelningsplatser. I bildsketcher på respektive inspelningsplats är vänster 
mikrofon alltid noterad som A. 

 

3.6.1 Om normalisering 

Det kan förekomma viss nivåskillnad inte bara i frekvensplanet, utan även i ljuden som 
helhet. Detta beror på att normalisering av ljud automatiskt letar upp de högsta 
ljudnivåtopparna på ett ljud, och använder denna för att höja hela ljudet så att toppen 
hamnar på vald normaliserings ljudnivå. Om ett IR behandlat ljud skulle råka ha en högsta 
topp på en viss frekvens som är högre är motsvarande nivå på worldizing ljudet kommer hela 
ljudet att få en viss offset som främst tydliggörs på överföringsfunktionen. Var en eventuell 
”nollnivå” skall dras blir således något svårare. Man kan justera den ena kanalen för att få ett 
bättre förhållande, men det viktiga i analysen är att kunna se eventuella tendenser. 

 

3.6.2 Förklaring av SpectraFoo 

Indikering av vilka ljud som är aktiva: 

- Samtliga skärmdumpar har indikeringen att de är aktiva i ”Spectral Snapshot List”, som 
finns uppe till höger i bilder och videos. De i grafen aktiva kurvorna är markerade med 
”4:n/c”, och har även en färgindikation för vilken kurva som är vilken. Ljudnivåer anges med 
IRx och Wdzx, där ”x” = 1 - 3. Ljudnivå ett är den lägsta uppspelade ljudnivån, och tre den 
högsta. Wdz är en förkortning av worldizing. 
- I samtliga filmer ligger IR2 överst i både spektragraf och spektragram. De är kopplade på 
ADAT3, vilket även går avläsa.  De olika worldizing variationerna ligger således under IR2, 
och är kopplade på ADAT4. I de tillfällen tre kanaler analyseras finns ljudnivå ett på ADAT3, 
ljudnivå två på ADAT4 och ljudnivå tre på ADAT5. 
Överföringsfunktionen (Transfer Function) tar emot två signaler och jämför hur mycket (mätt 
i dB) dessa två skiljer sig åt i frekvensgång. Detta visar sig i den gröna kurvan. Den röda 
kurvan anger ”coherence”, alltså ”sammanhang”, eller ”sannolikhet” för mätningen. Den 
sträcker sig från noll – ett, där noll är längst ner och ett är längst upp.  
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3.7 Utrustning 

Uppspelning 
Fostex FR2 
 
Högtalare 
Opera Sub 18 D 
Opera Digital 605 D 
Prophon CX152MP (för de första försöken på Ingesund) 

Fältinspelning 
SoundDevices 744t 

Mikrofoner 
B&K 4006, 2st 

Stativ 
K&M stativ, 3st 

Mixerbord 
Yamaha 01v96 

Ljudkort 
M-Audio Lightbridge 

Ljudvolymmätare 
The Audio Toolbox (Terra Sonde Toolbox)  

Mjukvara 
Sony Vegas Pro 10 
Sony Soundforge Pro 10 
Pro Tools 8 
Cubase 4 
Cubase 5 
SpectraFoo 4.1 
Yamaha StudioManager V2.3.2 
Altiverb 6 

Övrigt 
Måttband 
Hyrbil 
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3.8 Om inspelningarna 

Inspelningsplatserna är utvalda för att vara så relevanta som möjligt för att kunna använda 
resultaten i spel, då givetvis med fokus på de spel DICE utvecklar. I skrivande stund utvecklas 
Battlefield 3, som är en förstapersons-shooter.  

Det är sällan man i en spelvärld hela tiden befinner sig i en helt ljudlös  miljö, eller en vackert 
klingande kyrka. Mer vanligt är att spelen utspelar sig i alla möjliga olika mer eller mindre 
reella miljöer, vilka har en enorm räckvidd av olika typer akustisk återgivning.  

Denna bredd av miljöer har resulterat i att de inspelningsplatser som är utvalda ej har varken 
”vacker” akustik eller är helt fria från bakgrundsljud. Det kan dessutom ta lång tid att finna 
en miljö med passande akustik för en miljö där spelet skall utspela sig. Det kan även vara 
svårt att komma i kontakt med ansvariga personer för att få tillträde. Att dessutom i t.ex. 
stadsmiljö smälla av höga impulser, spela upp sinussvep eller ljud som skall worldizas kan 
väcka ganska mycket onödig uppmärksamhet, och är troligtvis inte alls uppskattat av vare sig 
allmänhet eller myndighet. 

Fem olika platser söktes med följande grundläggande kriterier: 

A – Utomhusmiljö 

B – Grottliknande, oregelbundna väggar/tak 

C – Mellanstort/mindre rum 

D – Större rum 

E – Kyrkliknande, reflektiv akustik (hårda gärna kala väggar) 

Kriterierna har ej fullständigt uppfyllts, men det viktiga är att miljöerna skiljer sig åt akustiskt 
sett. 

Alla inspelningsplatser nedan visualiseras med en bild och en enkel översiktsritning. 
Ritningarna är gjorda med syftet att försöken skall kunna göras om, och det är därför 
mätpunkter skiljer sig lite åt beroende på plats. 
Samma höjd på högtalare har använts. Subwoofern direkt på backen, och topphögtalaren på 
ett rör ovanför subwoofern. Botten på denna har befunnit sig. 0,7 + 0,79 = 1,49m över 
backen. 
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3.9 KTH R1 

   

Fig 6 KTH R1, Sveriges första kärnreaktor 

Denna plats anses vara en plats med ”renare” akustik 

3.9.1 Inspelning 

Sveriges första, numera nedlagda, kärnreaktor visade sig vara en väldigt lämplig plats att 
göra inspelningar på. Det var väldigt få störkällor 25 meter under jord. 

De störkällor som ändå fanns härrörde främst från sprängningar vid Norra Länken, där de i 
skrivande stund bygger en tunnel. Då denna plats ändå var så pass ren från ljudstarka 
störkällor har störst vikt på analys lagts vid dessa inspelningar. Minimala störningar kan ha 
härrört från lampor samt övrig elektronisk utrustning i lokalen, men är ej något som direkt 
uppmärksammats. 

 

3.9.2 Resultat 

Följande jämföranden med tillhörande skärmdumpar, som finns i större format i bilagorna,  
är skapade då direktljudet klingat ut helt. Detta innebär i de längre ljuden att de absolut 
första tidiga reflektionerna ej går att se i graferna. Tidiga reflektioner tas upp ända tills dess 
att ljudkällan slutat spela (samt en kortare tid därefter), men då de blandas med svansen är 
de svåra att urskilja, speciellt i ett någorlunda konstant ljud som det rosa brus och 1kHz 
sinustonen som använts. De skärmdumpar som refereras till kan således främst anses vara 
reverbsvansen. 

I Altiverb kan man genom att vrida på en ratt enkelt filtrera bort en eller fler beståndsdelar 
av ljudet (direktljud, tidiga reflektioner och reverbsvans) då dessa beräknas vid 
dekonvolveringsprocessen. Det är svårare att göra detta med worldizade ljud.  

I följande stycken diskuteras således reverbsvansen, om inget annat anges (detta gäller 
inspelningar på KTH R1 endast). En viktig detalj vid ett sådant här jämförande är att finna en 

                                                 
6
  Bild tillgänglig på www.kth.se 
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position där båda filerna vid start är så nära nollstrecket på amplitudsaxeln som möjligt, 
annars kommer ett klick då man trycker på ”play” förstöra analysen. Detta är noggrannt 
gjort på samtliga videoinspelningar och skärmdumpar. Bilden nedan visar ett exempel på där 
den översta kanalen innehållande ett obehandlat ljud tar helt slut innan loop-punkt (ljusblått 
område på tidslinjen i bild nedan) påbörjas.  

 

 

Fig. 7 Översta kanalen visar den obehandlade ljudfilen följt av tre IR behandlade kanaler, följt 
av tre worldizade kanaler (ljudnivå ett, två och tre från topp till botten på respektive metod). 

 

IR ljudnivå ett vs IR ljudnivå två vs IR ljudnivå tre 
Frekvensanalys på behandlade ljud genom impuls respons skapat av svep baserat på de tre 
olika inspelningsnivåerna pekar på endast små skillnader i amplitud. Uppspelande av två 
instanser av olika ljudnivåer ger 25-30dB utsläckning över hela spektrat, vilket också styrker 
att skillnaden dessa behandlingar emellan är mycket liten. 

Den mest synliga skillnaden visar sig i diskanten. Högre ljudnivå på högtalaren verkar ha 
sambandet att, beroende på ljud som spelas genom IR, diskanten följer med upp i ljudnivå. 
De flesta samplingar visar detta samband, men två ljud har så gott som ingen skillnad alls vid 
olika ljudnivåer, Poah tail (ljudfilens namn) samt Noise tail. Bilderna finns tillgängliga i större 
format i bilagor. Dock har inget uppenbart samband mellan dessa mindre anomalier 
upptäckts.  
En mindre skillnad finns i basområdet för det rosa bruset. Detta är från ca 40Hz och nedåt, 
och verkar inte ha något samband med övriga ljud. 
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Fig. 8 KTH R1 IR Poah tail, toppvärden            Fig. 9 KTH R1 IR Noise tail, toppvärden 

 

Wdz ljudnivå ett vs Wdz ljudnivå två vs Wdz ljudnivå tre 
Runt 8,95 kHz och nära 13,7 kHz ligger i de flesta worldizing ljudklipp två spikar som inte står 
att finna i de IR behandlade ljuden. De är svåra att höra, men sticker upp 10-15dB över de 
motsvarande IR-behandlade ljuden, enligt fig.10. Om man lyssnar och gör en frekvensanalys 
på bakgrundsbruset från KTH R1 på samma inspelning enbart (eng. noiseprint), kan man 
tydligt se på de ovan nämnda frekvenserna spikar som tornar upp. Viktigt att notera är även 
att det handlar om ljudnivåer runt -120dB, vilket är svårt att höra om man inte filtrerar samt 
drar upp ljudnivån. 

Exakt vad som gör skillnaden har inte kunnat styrkas. Spekulativt kan de härröra från en 
ljuskälla eller annan aktiv elektrisk installation i rummet, alternativt kan det vara egenbrus 
från mikrofon eller troligare mikrofonförstärkarna från SoundDevices 744t.  

 
Fig. 10 KTH R1 Frekvensspikar 

 
1kHz sinussvepet i fig.11 nedan visar tydligt på var brusnivån ligger, bortsett från 1kHz. Om 
man tar normalisering i beaktning (avsnitt 3.8) bör nivå två ligga någonstans mellan nivå ett 
och nivå tre. Det kan noteras att det ligger spikar vid ett fåtal frekvenser ovan i samtliga 
worldizing inspelningar som inte finns att beskåda på motsvarande IR inspelningar. 
Det lägre basområdet är något som skiljer sig i samtliga ljud. Detta sker från runt 60Hz och 
nedåt, lite olika beroende på ljud. Den gemensamma nämnaren här är att det är nivå ett 
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som har en högsta ljudnivå i detta område, medan nivå två och tre inte sticker ut alls lika 
mycket, och vid vissa ljud till och med följs åt väldigt likt. 
Skälet till detta är troligast brus, då mikrofonförstärkarna fått dras upp i volym för att få en 
så hög insignal som möjligt. Med högre förstärkt insignal kommer brus från mikrofoner, pre-
amps och möjligtvis kablage. 

 

Fig. 11 KTH R1 1kHz sinussvep 

 
IR vs Wdz 
Den lilla skillnad som uppmättes vid jämförande av olika ljudvolymer av IR anses vara 
obefintlig. Förvisso kan denna ändock befintliga lilla skillnad kunna vara en respons på att 
rum faktiskt svarar dynamiskt på olika starka ljudtryck (Penniman 2006), men i detta fall 
kommer det bortses ifrån då skillnaden dessa tre IR emellan är uppenbart liten. Ingen 
hänsyn tas således till denna lilla skillnad när det kommer till jämförande av worldizing och 
IR-reverb.  

Med detta resultat som stöd används för worldizing-jämförande IR uppspelningsvolym två, 
och detta gäller vid samtliga inspelningsplatser. Denna uppspelningsnivå har ett bättre signal 
– brus förhållande än nivå ett, samt ej lika stor risk för att att högtalare på nivå tre har 
distorderat på vissa frekvenser vid uppspelning. Även om distortion ej uppmärksammats vid 
uppspelning på nivå tre har endast öronen använts för att avgöra om högtalaren distorderat 
eller ej, därför är definitivt den eventuella distortionen långt mycket mindre vid ljudnivå två.  

Nivå två och tre har båda tydliga spikar som även kollektivt kan höras ganska tydligt nära 
följande frekvenser:  

0,57kHz, 1,1kHz 1,9 kHz, 9 kHz, 13,6 kHz, 16kHz, 19kHz. 

Detta är tydligt något som ligger med i bakgrundsbruset (avsnitt 3.9.2) då samma frekvenser 
sticker ut i samtliga ljud. På nivå tre är dessa frekvenser kraftigt reducerade i jämförelse, 
likaså bakgrundsbruset p.g.a. bättre signal-brusförhållande (högre uppspelningsvolym).  

En av författaren upplevd skillnad är att worldizing-inspelningarna, med ett icke 
vetenskapligt uttryck, är mer ”luftiga”. Ofta brukar man i olika sammanhang med ”luftig” 
antyda de högre frekvensområdena (ingen definitiv definition finns), ett stycke över 5 kHz. 
De större tydliga skillnaderna i spektralanalysen är just de ovan nämnda frekvenserna. 
Spektralanlysen stödjer detta tveksamt, då det faktiskt verkar vara delvis skillnad på samtliga 
Imp1-3 ljudupptagningar. Samma mönster följer frekvensgången, men speciellt på Imp3 på 
bild nedan är vissa frekvensområden som går upp som toppar något högre än 
motsvarigheten på IR behandlade ljudet. Överlag så verkar även kurvan på alla 
ljudupptagningar dämpas något mindre från runt 1Khz. Den upplevda ”luftigheten” verkar 
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dock vara den samma för samtliga worldizing-ljudupptagningar. Det går alltså inte fullt ut 
härleda denna skillnad till det allmänna bakgrundsbrus som worldizing inspelningarna har. 

  

Fig. 12 KTH R1 Rosa brus IR2 vs Wdz1        Fig. 13 KTH R1 Rosa brus IR2 vs Wdz2 

 

  

Fig. 14 KTH R1 Rosa brus IR2 vs Wdz3        Fig. 15 KTH R1 Imp3 IR2 vs Wdz3 

 

Analys av överföringsfunktionen ger uppfattningen om att det inte är mycket som skiljer de 
båda åt. Samma tendenser i jämförande finns över de tre olika worldizing ljudnivåerna, en 
dipp på ned till 3dB med ca 300 Hz som centerfrekvens, och en upp till 3dB topp med ca 
3kHz som toppfrekvens. Då IR behandlade ljud i samtliga överföringsfunktionsanalyser 
placerats på kanal ett betyder detta att de på grafen positiva värdena visar på att de 
frekvenserna är starkare på worldizinginspelningarna, och de negativa värdena således ger 
en skillnad där IR behandlade ljudet är starkare i givna frekvensområden. 



Viktor Israelsson, Karlstads Universitet 

 Worldizing versus IR Reverb   27 

 

 

3.10 Djurgården 

          

 

3.10.1 Inspelning 

Denna plats, som är en äng, har skog i tre av fyra riktningar. Den är relativt central men ändå 
avlägsen nog för att stadens brus skall vara kraftigt dämpat.  
 
Störljud/problem 
Slumpmässiga störljud inkluderar fågelkvitter, en hackspett, hundar (främst högljudda 
hundägare), förbipasserande bilar och flygplan. Även vind var här ett problem. Det allra 
första inspelningstillfället redovisas ej, då det på grund av kraftig vind fick avbrötas. 

 

3.10.2 Resultat 

Jämför man så det rosa bruset med de tre olika worldizing ljudnivåerna ser de överlag ut att 
ha liknande drag. Överföringsfunktionen på dessa tre videoinspelningar  har ganska stora 
skillnader. Worldizing inspelningarna har en något högre ljudvolym (se avsnitt 3.6.1, men det 
är ganska tydliga olikheter över hela spektrat på nedan bilder. 
Dessa skillnader är väldigt svåra att härleda till specifika skillnader för just metoderna. 
Däremot är det uppenbart att de störljud som finns med påverkar signifikant på både IR-
reverben och worldizing inspelningarna. Exakt vilken påverkan t.ex. fågelsången (som ganska 
starkt bryter igenom) har på IR-reverben är dock okänt.  

   

Fig. 16 Rosa brus IR2 vs Wdz1   Fig. 17 Rosa brus IR2 vs Wdz2   Fig. 18 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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3.11 Slussen tunnel  

  

 

3.11.1 Inspelning 

Denna plats anses vara en grotta, då väggarna ej är helt utjämnade trots den överskådliga 
portalformen. 

Personal på Stockholms Stadsmuseum gav tillträde till en gammal nedlagd tunnel vid T-
baneplatsen Slussen.  

Denna tunnel ligger ganska nära de aktiva tunnlarna och hållplatserna där det passerar tåg 
ganska frekvent. Det är dock tidsluckor nog för att kunna få till ordentliga inspelningar. 
Tillträde gavs endast under ordinarie kontorstid. Övriga konstanta närliggande störljud 
inkluderar ett par elcentraler. Denna miljö var tillsammans med utomhusinspelningen på 
Djurgården den mest ljudkontaminerade.  

 

3.11.2 Resultat 

Det första som noteras är att IR inspelningarna inte är helt lika varandra. IR som är byggt på 
svep som skapats av nivå ett skiljer sig ganska markant från IR som bygger på svep två och 
tre. Det intressanta är att det IR som är skapat av ljudnivå ett låter mycket mer likt 
worldizing motsvarigheterna på nivå två och tre. IR skapat av nivå två och tre låter däremot 
väldigt lika varandra, men inte särskilt lik någon av worldizing motsvarigheterna.  

Det är mycket möjligt att denna anomalitet uppvisar sig på grund av den ganska kraftiga 
ljudkontamineringen som fanns på platsen, men för att kunna säkra dessa antagna samband 
krävs ytterligare studier. 

Överföringsfunktion visar på ganska stora skillnader, även detta troligtvis relaterat till 
ljudkontaminering. Frekvensgången verkar ligga ganska utspridd, men följer en tänkt kurva 
med en dipp runt 300Hz och en topp runt 3-4kHz.  
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Fig. 19 Rosa brus IR2 vs Wdz1   Fig. 20 Rosa brus IR2 vs Wdz2   Fig. 21 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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3.12 Almgrens sidenväveri 

        

 

3.12.1 Inspelning 

Denna plats anses vara ett stort rum. 

Detta gamla sidenväveri är ett museum, lokaliserat på Södermalm. Golv, väggar och tak är av 
trä. Rummet i ett stort antal vävstolar, som är ganska skrymmande och består till största del 
av trä.  
Störkällor har så gott som enbart varit ett företag på våningen ovanför, där någon eller några 
individer klampat runt med klackskor eller liknande. Det var svårt att utföra inspelningarna 
utan avbrott från dessa störningsmoment. 

 

3.12.2 Resultat 

Även här visar överföringsfunktionen på samtliga ljud en tendens till en dipp med centrum 
runt 300Hz och en topp med centrum runt 3-4kHz. I övrigt visar det högre frekvensregistret 
(10kHz och uppåt) på större skillnader ju högre volymen på worldizing inspelningarna har 
varit. Detta lite oväntade resultat i det högre frekvensregistret kan bero på att avståndet 
mellan högtalare och mikrofon har varit något kortare än på de flesta andra 
inspelningsplatserna, undantaget Stadsmuseet. Högre volym på högtalarna ger ett högre 
brus på högtalarelementen, vilket på just de högtalarna som använts delvis kunnat uppfattas 
just i det högre frekvensregistret. 

   

Fig. 22 Rosa brus IR2 vs Wdz1 – Fig. 23 Rosa brus IR2 vs Wdz2 - Fig. 24 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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3.13 Stockholm Stadsmuseeum 

       

 

3.13.1 Inspelning 

Denna plats anses vara ett mellanstort/litet rum. 

En liten kort passage avstickande från en större hall innehöll en halvtrappa upp med väggar, i 
tre riktningar. Det välvda taket sträcker sig ca 3m upp i luften. Material på väggar tak och 
golv överlag i sten. 

Problem inkluderade lampor (som ej gick slå av), trafik utanför samt en ganska strid ström 
förbipasserande personal. Dock har de lampor som varit mest högljudda varit på ganska 
betryggande avstånd från mikrofonerna, men med tanke på de hårda reflektionsytorna kan 
dessa ej tas helt ur beräkningarna. 

 

3.13.2 Resultat 

I likhet med väveriet är avstånd mellan högtalare och mikrofoner mycket kortare jämfört 
med övriga inspelningsplatser. Det finns även här vissa skillnader i det högre 
diskantregistret, ca 5kHz och uppöver. Jämfört med Almgrens Sidenväveri saknas dock 
sambandet att högre ljudnivå för med sig större skillnader i just de frekvensområdena. 
Däremot så blir likheterna mellan worldizing och IR reverb visuellt mycket tydliga i 
överföringsfunktionen, trots tidigare nämnda störkällor. 

Till skillnad från övriga inspelningsplatser saknas dipp och topp runt 300Hz respektive 3kHz. 
Det har i denna miljö även funnits mindre lösa ting än i övriga inspelningsplatser. Detta 
innebär mindre störljud p.g.a. vibrationer vid höga ljudtryck. Diverse mer eller mindre lösa 
ting kan annars vibrera vid sina egenfrekvenser, vilket i vissa fall kan höras. 
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Fig. 25 Rosa brus IR2 vs Wdz1   Fig. 26 Rosa brus IR2 vs Wdz2    Fig. 27 Rosa brus IR2 vs Wdz3 

 

3.14 Stereoinspelningar 

Trots att all relevant analys har blivit gjord i mono gjordes ändå en kortare analys i stereo för 
att få en indikation på hur stereobilden eventuellt kan skilja åt metoderna emellan.  
Om ett färdigbehandlat IR-reverb lutar åt höger eller vänster (har märkbar skillnad i 
amplitud) borde samma lutning finnas i det worldizade materialet, om inspelning skett under 
samma förutsättningar. En snabb titt på 1kHz sinussvepet i ett Lissajous analysfönster i fig.28 
nedan pekar på att detta inte helt verkar stämma. Snabbanalys av övriga ljud pekar också 
mot detta. För att kunna dra någon slutsats från detta resultat krävs dock mycket djupare 
studier samt specialutformade tester för att undersöka just stereobilden.  

 

Fig. 28 Slussen, 1kHz sinuston. IR-behandlat reverb till höger, worldizad motsvarighet till 
vänster. Uppspelningsljudnivå två på båda ljuden. 
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3.15 Bas och vibrationer 

Om man analyserar det rosa bruset visar det sig att nästan alla inspelningar påvisar ganska 
stora skillnader i det djupaste basområdet. Jämförande med inspelning som har det bästa 
signal-brus förhållande, ”IR2 vs Wdz3” pekar alla mot att skillnaderna drar iväg i vissa fall 
ganska markant från ca 40Hz. Opera Digital 18D är specificerad att effektivt klara av att spela 
upp en frekvens från 35Hz.  

Vissa inspelningar skiljer sig lite även högre upp i frekvensområdet. Det är värt att notera att 
det är worldizing inspelningarna som ligger högre i amplitud på dessa frekvenser i samtliga 
inspelningar. 

När starka ljudtryck påverkar en miljö händer det att objekt som inte sitter helt fast i miljön 
kan börja vibrera då ljudet resonerar med dessa objekts egenfrekvenser. Detta ger i sin tur 
upphov till vibrerande ljud, som kan ljuda i väldigt många olika frekvenser helt beroende på 
objektens utformning. Dessa vibrationer finns det stor risk att ett sinussvep inte klarar av att 
ta med i beräkningarna då det inspelade svepet behandlas till färdigt IR.  

 

4 Slutsatser 

För att kort sammanfatta det hela så visar frekvensanalyser av inspelningar på att det finns 
skillnader de två metoderna emellan. Vad dessa skillnader beror på har varit svårare att 
utreda. 

Den mest uppenbara skillnaden av worldizing och convolution reverb är bakgrundsbrus, som 
främst härstammar från utrustning och andra diverse störningskällor. Ytterligare en rad 
mindre fenomen och skillnader har påträffats, men detta arbete har inte lett till några 
defenitiva och vetenskapligt stabila resultat. 

Flera av inspelningsplatserna indikerar att det kan finnas någon typ av grundläggande 
skillnad med där IR behandlade ljud ligger starkare runt 300Hz och worldizing starkare runt 
3-4kHz (och uppåt). Detta är dock inget som verkar stämma in på alla platser. Exakt vad det 
sambandet kan bero på har inte kunnat styrkas. De första fyra försöken visade på skillnader 
på runt 3dB runt 4kHz, men saknade större skillnader runt 300Hz. 

En signalvägsrelaterad skillnad är att vid worldizing går signalen genom högtalaren och 
sedan ut i luften och in i mikrofon för inspelning. För de IR behandlade ljuden går den 
obehandlade ljudfilen aldrig direkt genom högtalarfiltret. Sinussvepet går däremot genom 
högtalarfiltret, men ytterligare utredande av detta moment skulle behöva utföras för att 
kunna utreda betydelsen för de skillnader och likheter för vad just detta steg kan innebära. 

Stereobild för convolution reverb är väldigt känsligt då man placerar mikrofoner för 
inspelning. Om det finns några fundamentala skillnader i just stereobilden behöver dock 
utredas. 

Basområdet har enligt avsnitt 3.15 vissa skillnader i det djupaste basområdet. Det är dock 
svårt att avgöra om det är den algoritm som behandlar inspelade sinussvep, bakgrundsbrus, 
eller kanske något helt annat som gör skillnaden.  
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Det är heller inte otänkbart att uppmärksammade skillnader kan bero på hur Audioease 
dekonvolveringsalgoritm är konstruerad. 

 

5 Slutkommentar 

Under arbetets gång har ständigt nya idéer och infallsvinklar uppenbarat sig, något som gjort 
den ursprungliga angreppslinjen stundvis svår att följa. De nya idéer och tankar som dykt 
upp är många sådana som skulle kräva mer inspelningstillfällen för att utforska, något som ej 
kunnat göras på grund av tidsbrist. Följande är alltså bara spekulationer och idéer. 

- En ”tyst” inspelning, ett så kallat ”noise print” på samtliga inspelningsplatser skulle kunna 
utnyttjas till att addera ett IR behandlat ljud, för att sedan jämföra detta med worldizing.  

- Inspelande av IR reverb är en mycket mer flexibel metod, som kräver något mindre 
förberedelser.  

- Stereoinspelningar skulle ha behövt vara noggrannare utförda, dessutom skulle bättre 
research gjorts på hur man kan mäta stereobild. 

- Intressant att undersöka ytterligare skulle vara om worldizing har en psykoakustisk dither-
effekt, med reverbsvansen utklingandes i brus. 
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Bilagor 

KTH R1 

 
Fig. 8 KTH R1 IR Poah tail, toppvärden. 
 

 
Fig. 9 KTH R1 IR Noise tail, toppvärden 
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Fig. 11 KTH R1 1kHz sinussvep 
 

 
Fig. 12 KTH R1 Rosa brus IR2 vs Wdz1  
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Fig. 13 Rosa brus IR2 vs Wdz2  
 

 
Fig. 14 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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Fig. 15 KTH R1 Imp3 IR2 vs Wdz3 
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Djurgården 

 
Fig. 16 Rosa brus IR2 vs Wdz1  
 

 
Fig. 17 Rosa brus IR2 vs Wdz2  
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Fig. 18 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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Slussen 

 
Fig. 19 Rosa brus IR2 vs Wdz1  

 
Fig. 20 Rosa brus IR2 vs Wdz2  
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Fig. 21 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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Almgrens Sidenväveri 

 
Fig. 22 Rosa brus IR2 vs Wdz1  
 

 
Fig. 23 Rosa brus IR2 vs Wdz2  
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Fig. 24 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
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Stockholm Stadsmuseum 

 
Fig. 25 Rosa brus IR2 vs Wdz1  
 

 
Fig. 26 Rosa brus IR2 vs Wdz2   
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Fig. 27 Rosa brus IR2 vs Wdz3 
 
 


