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SAMMANFATTNING – Artificiell efterklang används i ljudinspelning och produktion för 
att placera ljud spatialt. En algoritm som simulerar efterklang med hjälp av ett filternätverk 
togs fram. Fokus vid resultat lades på objektiv analys och framför allt spektrogram och 
vattenfallsdiagram. Viktiga slutsatser drogs om justering av parametrar och filtermodeller. 
 
 
 
ABSTRACT – Artificial reverberation is used in audio recordings and productions in order to 
place sounds spatially. An algorithm that simulates reverberation using a filter network was 
developed. Results were assessed by objective analysis mainly focused on spectrograms and 
waterfall diagrams. Important conclusions were drawn on adjusting parameters and filter 
models. 
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1. Inledning 

1.1 Konsten 

Så länge som inspelningar har gjorts har man strävat efter att få en perfekt blandning av 

ljudkällan och rummets efterklang. Badrumsekot i Heartbreak Hotel 1958 skapades genom att 

man placerade en mikrofon och en högtalare i en yttre korridor [1]. Högtalaren spelade upp 

Elvis sång och mikrofonen plockade upp Elvis sång inklusive efterklangen i hallen. På så sätt 

placerade man Elvis röst i ett badrum, ett originellt sound men framför allt också ett 

nytänkande i att man faktiskt kan lägga på efterklangen i efterhand. 

Ordet efterklang har i engelskan sin närmaste motsvarighet i ordet reverberation. Effekter som 

skapar efterklang kallas reverb, och att lägga på efterklang kallas oftare att lägga på ett reverb. 

Medan ljudteknikern som placerade Elvis i ett badrum var fantasirik blev det ingen normal 

ljudbild han skapade. Hur mycket efterklang som följer med i förhållande till direktljudet blir 

beroende på hur nära man tar upp ljudet. Med hjälp av tekniken kan man förstärka eller 

återskapa effekten för att placera ljud spatialt och i olika miljöer. Vid filmproduktion håller 

ofta det ljud som plockas upp på inspelningsplatsen dålig kvalitet på grund av ojämn 

dialogvolym eller bakgrundsljud som man inte kan kontrollera. Dialogen spelas då in på nytt 

och om scenen till exempel utspelar sig i ett varuhus kommer artificiell efterklang väl till 

hands för att placera rösterna spatialt för en naturlig ljudbild.  

En signal med lite eller ingen efterklang i förhållande till direktljudet kallas torr och en med 

mycket efterklang våt. Ju närmare en ljudkälla man tar upp ljud, med mikrofon eller öron, 

desto torrare signal får man. Hur mycket efterklang som följer ett ljud indikerar hur det 

placeras spatialt. Ju närmare du ställer dig en ljudkälla desto närmare upplever du den, delvis 

för den visuella information man tar in, men även mängden efterklang är en informationskälla 

för lokalisering. En våt signal placeras spatialt längre bort i rummet och en torr väldigt nära. 

1.2 Tekniken 

Ett modernare sätt att återskapa efterklang är med hjälp av faltning (convolution på engelska). 

En grov beskrivning är att man kopierar ljudbilden av ett rum genom att spela upp ett ljudsvep 

med alla hörbara frekvenser (vanligtvis specificerat som 20 – 20 000 Hz) och sedan trycka 

ihop detta som att det var en puls som innehöll samtliga frekvenser som exciterade rummet. 

Sedan utför man faltning på varje in-sampel med det erhållna resultatet. Problemet med denna 
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metod är att det kräver mycket minne och processorkraft och dessutom kan resultatet bli 

statiskt och onaturligt. 

Datorbelastning är en viktig faktor i återskapande av efterklang. Att effektivisera koden och 

kompromissa ljudkvalitet mot effektivitet kan vara en stor del av att utveckla en 

reverbalgoritm beroende på dess användningsområde. Inom Digital Signal Processing (DSP) 

finns två viktiga distinktioner mellan filterfunktioner, ändlig impulsrespons (Finite Impulse 

Response, FIR) och oändlig impulsrespons (Infinite Impulse Response, IIR). Faltning är ett 

exempel på FIR där varje in-sampel multipliceras med ett förbestämt antal värden framåt i 

tiden. IIR-filter använder sig av en rekursiv funktion där en faktor av tidigare ut-sampel tas 

med i vad som sänds ut. 

Om man gör ett enkelt IIR-filter som skickar ut in-sampel direkt och adderar föregående ut-

sampel multiplicerat med en faktor 0,5 så får man som respons på en impuls {1, 0, 0, …} en 

utsignal {1; 0,5; 0,25; 0,125; …} med endast en beräkning per in-sampel. Ska man göra 

samma filterfunktion med ett FIR-filter behöver man för bara de fyra värdena göra fyra 

beräkningar för varje in-sampel och lagra resultatet i fyra sampels tid. Om man då ser till ett 

FIR-filter som ska ge en sekunds efterklang innebär detta minst 44100 beräkningar per in-

sampel. Ett IIR-filter kan dock inte återskapa med samma noggrannhet som ett FIR-filter. 

1.3 Tidiga och sena reflektioner 

Figur 1 visar hur efterklang brukar delas upp i tidiga och sena reflektioner. Figur 2 visar hur 

de tidiga reflektionerna i ett rektangulärt rum typiskt studsar en eller ett par gånger medan 

sena reflektioner tar en längre väg innan de träffar mottagaren. I den tidiga efterklangen går 

ljudet den kortaste vägen med bara ett fåtal studsar. Diskant har inte hunnit absorberas av 

väggar, luft och andra absorbenter och de kan därför ha ett relativt skarpt ljud. Medan det ofta 

är tacksamt för musiker på scen som får extra medhörning av tidiga reflektioner så upplevs de 

i inspelningar ofta som att de bara gör ljudbilden mindre tydlig på grund av att varje transient 

mer eller mindre dupliceras. Den sena efterklangen slår sedan som en våg (Reverberant field i 

Figur 1) och rinner sakta ut med ett mer diffust ljud på grund av absorption. Ju större rum 

desto längre tid tar det för den att avklinga. Som allt annat ska det brukas i lagom mängd och 

för mycket och/eller för lång efterklang kan göra det svårt att urskilja information från musik 

eller röster. Längre efterklang innebär också mer luft att flytta för ljudvågen och därmed ett 

större bortfall av höga frekvenser. 
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Ett vanligt sätt att definiera längden på efterklang är Sabines standard RT60. Man mäter då 

tiden det tar för efterklangen att sjunka 60 dB från direktljudet.  

 

 

 

Figur 1. Exempel på hur en typisk impulsrespons för ett rum delas upp [2] 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ett exempel på hur tidiga och sena reflektioner kan utbreda sig i ett rum [2] 
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2. Målsättning 

Målet med projektet är att ta fram en algoritm för verklighetstrogen återskapning av 

rumsklang i en sal. Analys för slutsatser om dess verklighetstrogenhet ska utföras genom 

jämförelse i frekvens- och tidsplan med uppmätta rum och/eller erkända digitalreverb. 

Som förebild har jag valt en impulsrespons från digitalreverbet Bricasti M7 inställd på 

algoritmen Amsterdam Hall. Den har enligt specifikation en RT60-tid på 2,3 sekunder. 

Eftersom jag kommer att bygga algoritmen från grunden kommer jag med stor sannolikhet få 

ett resultat som skiljer sig avsevärt sett ur subjektiv synpunkt, dock kan det vara bra att ha 

någonting att förhålla sig till och sträva efter ur teknisk synpunkt. 

Jag kommer att prioritera ljudmässiga resultat framför att hålla nere datorbelastningen och 

kommer också därför att utföra analysen och värdera resultaten därefter. Spektrogram och 

vattenfallsdiagram där amplituden ställs i förhållande till både tid och frekvens kommer att 

vara essentiella för utvecklingen och får därför också till stor del visa resultatet av arbetet.  

3. Utförande 

Algoritmen har skrivits i C++ där filter har realiserats som objekt, kompilerats och sedan 

konverterats till ljudfil med hjälp av MATLAB. Samplingsfrekvens är genomgående 44100 

Hz. Beslut har fattats efter plottning av amplitud i förhållande till tid och senare med hjälp av 

vattenfallsdiagram och spektrogram med hjälp av Room EQ Wizard. Arbetet på algoritmen 

för sena reflektioner har prioriterats framför tidiga eftersom det främst är de som används vid 

efterproduktion.  
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3.1 Schroeder-modellen 

I rapporten Natural Sounding Artificial Reverberation [3] föreslår Schroeder en modell där 

kamfilter parallellkopplas i serie med allpassfilter enligt Figur 3 för att modellera de sena 

reflektionerna. Eftersom filtereffekterna realiseras genom att rekursivt addera fördröjd 

insignal används dessa för att simulera reflektioner i ett rum.  

 

Figur 3. Flödesschema för Schroeders modell för sen efterklang 

Minst 1000 reflektioner per sekund hävdas vara nödvändigt för att få reflektionerna tätt nog så 

att ljudet inte blir fluttrigt (hastiga svängningar i volym, till exempel som att ljudet flyger 

fram och tillbaka i rummet mellan två väggar). 

För tidiga reflektioner föreslås ett tapped delay. Detta kan realiseras med ett FIR-filter och 

mata modellen för sena reflektioner med insignal. 

3.2 Kamfilter 

Kamfiltret är den första länken i Schroeder-modellen. Figur 4 visar hur modellen fördröjer 

insignalen innan den skickas vidare. En faktor av den fördröjda signalen återkopplas för att 

skapa ett IIR-filter. Figur 5 visar hur impulsresponsen med tiden matar ut en svagare portion 

av signalen. Figur 6 visar frekvensresponsen för ett filter där fördröjningen satts till 441 

sampel, vid given samplingsfrekvens motsvarande 10 ms fördröjning. Eftersom signalen 

återkommer var tionde millisekund blir det en periodiskt återkommande signal med 

frekvensen 100 Hz och i frekvensresponsen syns periodiska maximum och minimum med 

intervaller på 100 Hz. 
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Figur 4. Flödesschema för kamfiltermodellen 

 

Figur 5. Impulsrespons för kamfiltermodellen 
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Figur 6. Frekvensrespons för kamfiltermodellen. (T = 441 sampel; g = 0,5) 

3.3 Allpassfilter 
Figur 7 visar hur kamfiltret modifierats för att realisera ett allpassfilter. En faktor av 

insignalen tas ut tillsammans med en fördröjd och återkopplad insignal. Impulsresponsen som 

visas i Figur 8 visar främst en skillnad från kamfiltret i Figur 5 vid tidpunkten 0. Detta beror 

på att allpassfiltret till skillnad från kamfiltret sänder ut en faktor av signalen utan fördröjning. 

Filtret skapar en opåverkad frekvensrespons enligt Figur 9. Med hjälp av allpassfilter kan 

alltså reflektioner simuleras utan att färga signalens frekvensinnehåll. 

 

 

Figur 7. Flödesschema för allpassfiltermodellen 
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Figur 8. Impulsrespons för allpassfiltermodellen 

 

Figur 9. Frekvensrespons för allpassfilter-modellen (T=441 sampel, g = 0,5) 

3.4 Sena reflektioner 

Jag började med hjälp av filtermodellerna att skapa ett nätverk enligt den ursprungliga 

Schroeder-modellen, dvs. 4 kamfilter och 2 allpassfilter, där den minsta fördröjningen i ett av 

de parallellkopplade kamfiltrena motsvarar den minsta fördröjningen efterklangen kan få från 

direktljudet. Fördröjningsvärdena sattes mellan 30ms och 45ms. Faktorn g räknades fram 

enligt följande formel, där T är önskad efterklang, t fördröjning mellan reflektionerna [3].  
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Enligt Schroeder bör värden på g inte överskrida 0,85 på grund av instabilitet. Eftersom 

beräkningen ger ett alldeles för högt värde för den önskade efterklangen på ca 2,3 sekunder 

valdes 0,75 som värde för att vara på den goda sidan av stabilitet och att se vad som händer 

med en hypotes att antalet filter kan ökas och på så sätt dra ut efterklangen. De två 

allpassfiltrena sattes till 1,7ms respektive 5ms med förstärkningsfaktor 0,7. Resultatet av 

modellen med dessa inställningar blev alldeles för få reflektioner och ett väldigt metalliskt 

fluttrigt ljud. 

För att öka antalet reflektioner sattes två allpassfilter till i serie på slutet med samma faktor 

och fördröjningstider satta till värden mellan de två tidigare. I ett försök att åstadkomma en 

mjukare uppbyggnad av signalen faltades utsignalen med ett åtta sampels långt 

Hammingfönster. Medan detta inte hade någon inverkan på uppbyggnaden gav det högre 

densitet för reflektionerna och en speciell sorts lågpassfiltrering. Tester med fyra extra 

kamfilter gjorde ingen större skillnad. Fyra extra allpassfilter hjälpte till att göra 

uppbyggnaden mjukare samt reflektionsdensiteten större, men även antalet beräkningar ökar. 

Här prioriterades ljudkvalitet framför antalet beräkningar. 

I ett försök att lösa problem med metalliskt ljud ändrades förstärkningsfaktorn från filter till 

filter, så att alla inte hade exakt samma värde (0,75 för kamfilter och 0,7 för allpassfilter). 

Genom att sätta kortare tider på kamfilter erhölls ett tätare och bättre ljud som gav mindre 

flutter men också kortare efterklang. Resultatet var ett väldigt metalliskt onaturligt ljud. 

Hammingfönstret jämfördes med fönstermodellerna Tukey och Cosine för att välja det bästa 

fönstret ur en subjektiv synpunkt och eventuellt få bukt på det metalliska ljudet, men 

Hamming stod kvar som det bästa alternativet. 

Efter experimenterande med filtrens fördröjningstider drogs slutsatsen att nuvarande värden 

var för proportionella gentemot varandra. Eftersom jämna multiplar av fördröjningstider i 

filtermodellerna kan orsaka superposition och på så sätt släcka ut eller förstärka enskilda 

frekvenser bör detta undvikas. En mer exponentiell ökning från kortaste till längsta 

fördröjning gjorde resultatet mindre metalliskt och ger dessutom en mjukare byggnad till 

högsta algoritmens högsta värde. 

I ett försök att få ner antalet beräkningar ändrades antalet kamfilter för att se hur den nya 

kedjan skulle reagera (i detta fall bestod uppsättningen av 4 kamfilter parallellt följt av 8 
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allpassfilter i serie). En minskning till två kamfilter gav för lite reflektioner och återigen ett 

fluttrigt metalliskt ljud. Ökning av antalet innebar fortsatt ingen större skillnad. 

För att öka diskantbortfall med tiden likt luftabsorption placerades ett lågpassfilter i 

återkopplingen av kamfiltermodellen enligt Figur 10. Ju längre fördröjning för reflektionen, 

desto hårdare lågpassfiltrering för att simulera att ljudet färdats längre i luften.  

 

 

Figur 10. Kamfilter med lågpassfilter i återkopplingen för att simulera absorption 

3.5 Tidiga reflektioner 

Det första försöket att konstruera en modell för tidiga reflektioner gjordes enligt Schroeder 

med hjälp av ett tapped delay. Detta innebär att man tar ut faktorer av signalen efter ett par 

valda antal sampels fördröjning. Detta realiserades med hjälp av ett FIR-filter, men lyckades 

inte skapa bra densitet på reflektionerna och genererade onaturlig respons. En likhet med 

impulsresponsen från kamfilter märktes och modellen realiseras istället med hjälp av 

parallella kamfilter.  

3.6 Modulerad fördröjning 

Metalliskt ljud och uppenbara amplitudsvängningar kan finnas i ljud om det är ett statiskt 

system där vissa frekvenser adderas ihop och på så sätt skapar förstärkningar och 

utsläckningar i den totala vågen. I ett försök att hålla nere dessa skapades en modell där varje 

in-sampel fördröjs med en tid som ändras periodiskt. 

David Griesinger ser också detta som ett sätt att simulera till exempel en musiker som rör sig 

på scenen eller en lyssnare som inte sitter still och på så sätt få ett mer naturligt ljud [4]. 

Modulerings-modellen fungerar bäst placerad i de tidigare allpassfiltrena och på låga 

modulationshastigheter då tidsändring i fördröjningstider har en tendens att skapa klick och 

andra digitala artefakter som då kan smetas ut av andra filter. 
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3.7 Stereoanpassning 

Stereo kan simuleras enkelt genom att i andra kanalen ändra fas- och/eller amplitudinnehåll. 

För att få en liknande impulsrespons men som ändå skiljer sig från originalet vore det bästa att 

köra algoritmen på nytt med lite annorlunda värden. Sett till processorutnyttjande vore detta 

oerhört ineffektivt. För att förskjuta fasen kanalerna emellan behöver man endast fördröja den 

ena kanalen gentemot den andra. Om man tittar på Amsterdam Hall-algoritmens 

frekvensrespons är den helt identisk i båda kanaler och det är bara fasinnehållet som ändras 

för en stereobild. 
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3.8 Slutgiltig modell 

Efter att de tidiga reflektionerna satts först i kedjan som matning till de sena reflektionerna 

gjordes ett sista försök att minska antalet filter, och antalet allpassfilter kunde reduceras till 

fem. 

För att sänka överdriven energi i subbas-frekvenser placerades ett högpassfilter före utgången. 

Flödesschemat för den slutgiltiga modellen kan ses i Figur 11. 

 

 

Figur 11. Flödesschema för slutgiltig modell för algoritmen 

4. Resultat 

I Figur 12 och Figur 13 visas diagram över frekvensrespons respektive RT60-värde för de två 

algoritmerna. Den framtagna algoritmen visas som grön och Amsterdam Hall-algoritmen som 

röd. Decibelvärdena för ljudtryck är relativa till datorns kalibrering. I Figur 12 syns toppar 

som sticker ut vid cirka 90 Hz och 1,2 kHz för den framtagna algoritmen. 

Vattenfallsdiagrammen i Figur 16 och Figur 17 urskiljer tydligast de största skillnaderna 

mellan algoritmerna. Den syns framförallt i de högre frekvensområdenas bortfall med tiden i, 

där den framtagna algoritmen har ett brantare avfall. Det syns även på RT60-jämförelsen i 

Figur 13 där skillnaden i efterklang vid 10 kHz är drygt 0,6 sekunder. Avfallet syns inte lika 

tydligt på spektrogrammen i Figur 14 och Figur 15, men att lutningen börjar vid högre 

frekvenser och är brantare i den framtagna algoritmen går att urskilja. 
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Spektrogrammen visar också en tydlig skillnad i frekvensområdet runt 200-800 Hz. Den 

framtagna algoritmen har initialt högre energi, men efter knappt en sekund har den fallit av 

och färre frekvenser klingar ut lika länge. 

 

 
Figur 12. Jämförelse av frekvensrespons för de två algoritmerna 

 

Figur 13. Jämförelse av RT60-värden för de två algoritmerna 
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Figur 14. Spektrogram för den framtagna algoritmen 

 

 

Figur 15. Spektrogram för Amsterdam Hall-algoritmen 
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Figur 16. Vattenfallsdiagram för den framtagna algoritmen 

 

 

Figur 17. Vattenfallsdiagram för Amsterdam Hall-algoritmen 
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5. Slutsatser 

De första försöken att simulera tidiga reflektioner med hjälp av ett FIR-filter övergavs väldigt 

fort då likheten med parallellkopplade kamfilter upptäcktes. Vidare experiment med denna 

teknik skulle potentiellt kunna minska antalet beräkningar med liknande resultat. 

För att testa algoritmen subjektivt implementerades algoritmen i en VST-plugin, ett gränssnitt 

kompatibelt med många musikprogram. Tyvärr lyckades inte integreringen med pålitlig 

funktion. Det som faktiskt fungerat i ett program har skiljt sig från mätningar och har inte 

fungerat alls i andra program som ska stödja gränssnittet. Den modulerade fördröjningen som 

tagit bort svängningar och metalliskt ljud och gett ett jämnt resultat då impulsresponsen 

exporterats till WAV-filer med hjälp av MATLAB har i andra program gjort ljudet fluttrigt. 

På grund av dessa oregelbundenheter har subjektiv analys lämnats till endast impulsresponsen 

som exporterats i samband med experiment. 

Under utvecklingen har det hela tiden tagits beslut från hur det låter och hur det ser ut på 

skärmen. Jämförelse med spektrogram påbörjades relativt sent i arbetet och det skulle kunna 

ha hjälpt mer på vägen. Det visar densiteten vid specifika frekvenser bra och de områden där 

det varit för mycket eller för lite energi har kunnat identifieras snabbt och enkelt. Samtidigt 

kan spektrogrammet inte höra när någonting blir fel ur en subjektiv synpunkt, så som flutter 

eller knaster. Beslut som fattas efter subjektiv analys förutsätter dock att det som hörs 

analyseras rätt. Frågan kvarstår om flitigare analys av mätdata hade kunnat ge bättre resultat. 

Topparna som syns i Figur 12 väcker tankar om att ett flertal kamfilter har maximum i just 

dessa frekvensområden. Noder där särskilda frekvenser sticker ut på det här sättet är sällan 

önskvärt. Vidare beräkning och justering av de parametrar som använts på filtermodellerna 

skulle kunna förhindra att för många filter arbetar i samma frekvensområden. 

När man jämför bortfallet av energi vid högre frekvenser mellan de två algoritmerna i Figur 

14 och Figur 15 ser man ett betydligt mjukare avfall som även når lägre frekvenser i 

Amsterdam Hall-algoritmen. Lågpassfiltret är en essentiell del av nätverket och vidare arbete 

för att förbättra den modellen skulle påverka slutresultatet positivt. 

En sak som visade sig ha oerhörd inverkan på reflektionsdensiteten i den sena efterklangen är 

Schroeders förslag att använda de tidiga reflektionerna som insignal till algoritmen som 

skapar de sena. Istället för ett sampel in i modellen som skapar flera tiotal tusen reflektioner i 

modellen för sena reflektioner multipliceras detta antalet med de tusental som skapas som 

tidiga reflektioner. Utan några extra beräkningar erhölls betydligt högre densitet. 
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Om en ny algoritm skulle tas fram enligt den här modellen skulle det vara en god idé att börja 

med framtagningen av tidiga reflektioner. Eftersom de matas vidare till modellen för sena 

reflektioner hade förhöjd kvalitet på de tidiga reflektionerna kunnat bidra till en högre kvalitet 

även på sena reflektioner. Det hade också kunnat underlätta det arbete som gjorts att få hög 

densitet och rätt längd på efterklangen.   
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