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Sammanfattning 

Rapporten beskriver hur en ny metod för dämpning av resonanta frekvenser har utformats och 

implementerats.  För att undersöka dämpningen måste först rumskarakteristiken mätas upp och 

för det har olika metoder att göra detta undersökts innan ett program för mätning och 

behandling av mätdatan skrivits och implementerats digitalt.  Flera dämpningsfilter har skapats 

och testats för att få fram optimala filterparametrar.  Mätmetoden har visat sig vara instabilare än 

i teorin och kan tänkas fungera bättre genom att lägga till ett smalt bandpassfilter för varje 

frekvens, ha högre volym vid inmätningen samt förändra testsignalen något.  Testerna av 

dämpningar som gjorts har inte gett önskat resultat vilket till stor del beror på användningen av 

testsignal.  En annan orsak till resultaten av dämpningarna kan vara att felaktiga frekvenser 

dämpats.  
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Inledning 1. 

1.1  Frågeställning 

Hur kan den kvardröjande klangen i basområdet vid högtalaravlyssning dämpas? 

1.2  Syfte 

Syftet är att dämpa hörbarheten av den kvardröjande klang i basområdet som uppstår vid 

högtalaravlyssning i ett ”normalt” vardagsrum där de akustiska lyssningsförhållandena inte är 

optimala.  Målet med dämpningen är att öka den upplevda ljudkvaliteten.  Målgrupp för en 

eventuell framtida produkt är personer som inte har för avsikt att möblera om sitt 

musikavlyssningsrum för att optimera ljudupplevelsen, men ändå vill förhöja upplevelsen av 

musiken.   

1.3  Avgränsningar 

I första hand ska metoder att dämpa hörbarheten av kvardröjande klang undersökas.  Mätningar 

av avklingningstider för de stående vågor som genererar kvardröjande klang ligger till grund för 

utformning av dämpning.  Dämpningen ska konstrueras och implementeras, varpå en empirisk 

studie utförs.  I mån av tid undersöks även huruvida det går att skapa en process för insamling av 

rumskarakteristika följt av beräkning av optimal korrektion. 

1.4  Målgrupp 

Målgruppen för rapporten är personer som av olika skäl har intresse av att dämpa efterklang i ett 

rum.  Rapporten är skriven på en ganska grundläggande nivå, med många förklaringar.  Samtidigt 

förekommer en del tekniska och matematiska termer som kan vara svåra att förstå om inte en 

matematisk och teknisk bakgrund innehas.   

1.5  Metod och källor 

Det finns fyra grundläggande steg som ska behandlas innan detta projekts avslutande.  Stegen är 

införskaffande/skapande av mätprogram, mätning av rumskarakteristik, skapande av 

dämpningsfilter samt tester av olika inparametrar i dämpningsfiltret/-erna för utformning av 

optimalt filter.  Utöver detta behövs en hel del informationsinhämtning om möjliga mätmetoder 

och mätprogram samt möjliga dämpningsmetoder för att kunna genomföra mätningar och 

dämpningar och inte minst för att kunna grunda valet av mätnings- och dämpningsmetod i fakta.  
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Det första som ska göras är att undersöka olika metoder att mäta upp rummets karakteristik i 

form av hur lång avklingningen är för olika frekvenser.  Det finns mätprogram som är möjliga att 

använda för detta ändamål alternativt kan ett mätprogram skapas i förslagsvis Matlab.  I detta fall 

måste möjliga metoder att utvinna information om avklingningen utvärderas för att utse en 

effektiv metod som också är möjlig för den med ringa kunskaper i Matlabprogrammering att 

skapa under rimlig tid.   

 

Nästa steg är att välja filter att dämpa med samt att skapa detta/dessa filter.  Detta görs 

företrädesvis i Matlab då det är ett snabbt program som enkelt behandlar stora datamängder. 

 

Utöver den information som står att finna i böcker, rapporter och på internet har Ingvar Öhman, 

handledare i examensarbetet och VD på företaget Ino Audio, tidigare utfört liknande analoga 

mätningar och dämpningar och innehar därvid en hel del erfarenhet och information som kan 

komma till nytta under projektets gång.  Genom fortlöpande möten och diskussioner kan den 

information som Ingvar sedan tidigare har komma till nytta under arbetet med att välja mät- och 

dämpningsmetoder.   

1.6  Beteckningar och symboler 

( )nssΩ  - autokorrelation 

( )nxyΩ  - korskorrelation 

Φ  - cirkulär korrelation 

( )ωH - magnitud 

( )zH  - överföringsfunktion 

0ω  - vinkelfrekvens 

f  - frekvens 

λ  - våglängd 

c - ljudets hastighet (~343m/s) 

V - volym 

A - ljudabsorptionskoefficient, beroende av material 

S - den totala ytan i rummet 

T60 - efterklangstid 

a  - medelabsorptionen 
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Bakgrund 2. 

I miljöer där högtalare inte är placerade i optimala akustiska förhållanden uppstår gärna problem 

med stående vågor som ger upphov till kvardröjande klang [13].  Detta inträffar då direktljudet 

och diffusljudet (det reflekterade direktljudet) sammanfaller och förstärker varandra och är mest 

framträdande i basområdet.  För att förbättra tydligheten av direktljudet är det önskvärt att 

hörbarheten av den kvardröjande klangen i basområdet på något sätt dämpas.   

 

De på marknaden förekommande analoga och digitala ”room-eq” har använt sig av mätningar i 

en punkt i rummet, den så kallade lyssningsplatsen [IÖ].  Utifrån den tonkurva som där uppmätts 

har rummets frekvenssvar dragits från ljudsignalen, differensen inverterats och tillförts utsignalen 

för att på så sätt kompensera för den påverkan som systemet har på ljudsignalen. Ser man på 

musiklyssning via två- eller flerkanalig stereoanläggning som holofonisk (TM Ino Audio) är det 

ologiskt att tänka sig en enskild lyssningsplats. 

 

Den holofoniska idén baserar sig på att förmedla det psykoakustiska tredimensionella ljudfält 

som skapas vid inspelningen, så att det ges en likvärdig upplevelse i alla punkter i 

lyssningsrummet, precis som vid levande musik.  En korrigering i basområdet baserad på 

tonkurveegenskaper i lyssningsplatsen är relevant bara i en punkt, och därför ologisk. 

 

Det behöver dessutom inte vara logiskt att ens för enpunktslyssning göra korrektioner baserade 

på en tonkurva insamlad på lyssningsplatsen.  Anledningen till detta är att det inte kan sägas vara 

ett psykoakustiskt axiom att en lyssnare är ”analytiskt oförmögen” att sortera och uppleva 

hörbarheter av resonanser och interferenser på olika sätt.  Idén om ursprungstrogen återgivning, 

”rak tonkurva på lyssningsplats”, är irrelevant, då den motsägs av det sätt som människans hörsel 

hanterar akustisk information från ett frontalt ljudfält som projicerats i ett normalt lyssningsrum.  

Genom att tillverka ett filter som dämpar enbart de uppmätta frekvenser med lång efterklang kan 

en singulär lyssningsplats frångås, vilket är önskvärt.   
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Teori 3. 

3.1  Beskrivning av olika mätmetoder 

3.1.1 Inledning 

Under de första månaderna av exjobbet undersöktes möjligheter att mäta upp ett rums, eller 

snarare ett systems, karakteristik.  Det som är intressant för det här projektet är systemets 

frekvenssvar, detta eftersom det är ur frekvenssvaret som information om resonanta frekvenser 

kan hämtas.  Det finns olika sätt att få fram ett systems frekvenssvar, bland annat genom att 

sända ut och mäta en impuls, brus eller ett frekvenssvep.  De metoder som varit mest aktuella 

under detta projekt har varit MLS – Maximum Lenght Sequence och att mäta en frekvens åt 

gången, varför de är mer detaljerat beskrivna.  

3.1.2 Impulssvar och frekvenssvar av ett system  

För att mäta upp ett system kan antingen impulssvaret eller frekvenssvaret mätas [19].   

Impulssvaret mäts i tidsdomänen, medan frekvenssvaret mäts i frekvensdomänen.  Antingen 

används sinusvågor för att finna frekvenssvaret eller impulser för att erhålla impulssvaret.  Mellan 

impulssvaret och frekvenssvaret är det ett ett-till-ett förhållande.  Det för med sig att om 

impulssvaret kan bestämmas, kan detta transformeras till ett frekvenssvar och motsatt.  För att 

göra dessa transformeringar används fouriertransform (fft) och invers fouriertransform (ifft).  

 

ifft
Impulssvar Frekvenssvar 

fft

Figur 3.1 Förhållandet mellan frekvenssvar och impulssvar 

 

3.1.3 Impulsmätning 

Fördelarna med att använda sig av en impuls är att den är enkel att generera med relativt billig 

utrustning, den innehåller ett brett frekvensspektrum vilket tillåter simultan mätning av hela eller 

större delen av systemets spännvidd [15, 19].  De nackdelar som finns med att arbeta med 

impulser är att testsignalen har ganska lågt energiinnehåll.  Pulsen är väldigt kort medan den 

insamlade datan måste vara många gånger längre för att kunna ta in information om låga 

frekvenser.  Detta gör att metoden inte är särskilt brusimmun och kan inte undvikas genom att 
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höja volymen som mäts under testet eftersom crestfaktorn är väldigt hög för impulsstimulus.  

Problemet är störst vid låga frekvenser.  Ett sätt att förbättra SNR, signal-to-noise-ratio, är att 

göra flera mätningar och ta medelvärdet av dessa, för varje fördubbling av antalet mätningar ökar 

den teoretiska SNR med 3 dB.  En ökning av SNR med 30 dB innebär 1024 mätningar, vilket tar 

en del tid.  

 

För att mäta upp ett system med en impuls genereras först en impuls som är tillräckligt stark för 

att avklingningen i rummet ska kunna mätas. Under tiden signalen spelas upp och ett par 

sekunder efter görs mätningen.  Impulsen kan genereras genom ett pistolskott, ett hammarslag 

(som kan vara svårt att få likadant varje mätning) eller digitalt genererade alternativ som något 

starkt, kort ljud inspelat på en cd-skiva.  Ur mätningen utvinns information om vilka frekvenser 

som stannar längst i rummet.  Ett antal mätningar måste göras för att höja SNR åtminstone 

några decibel. 

3.1.4 Vitt och rosa brus 

Utöver impulser som stimulus finns också bredbandiga stimulus från vilka både impuls- och 

frekvenssvarsinformation kan erhållas, men som har lägre crestfaktor än impulser.  En 

bredbandig testsignal är slumpmässigt vitt eller rosa brus där magnitudspektrum vanligtvis är jämnt 

eller gradvis avtagande, medan fasen är slumpmässig.  Eftersom bruset är slumpmässigt måste 

mätningen göras simultant i två kanaler, en för input och en för output, för att kunna 

korskorrelera inputen med outputen och då få systemets impulssvar.  Rummets impulssvar kan 

sedan transformeras till frekvensdomänen för att se hur rummets frekvenssvar ser ut och utifrån 

det se vilka frekvenser som behöver dämpas.  Brussignalen kan genereras i Matlab och sedan 

brännas ner på cd, sedan kan den antingen spelas in på DAT-band eller spelas in direkt med 

ljudkortet i laptopen.  Även här måste flera mätningar genomföras för att få ett högre SNR.  
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Figur 3.2 Frekvensspektrum för rosa brus 

 

3.1.5 Maximum Length Sequences 

3.1.5.1 MLS -Förutbestämt brus 

En lätthanterlig bredbandig stimulus är pseudo-random brus, som är en analog version av en digital 

signal känd som Maximum Length Sequence (MLS) [17, 19].  Den genererar en brussekvens där 

magnituden är relativt jämn medan fasen verkar vara slumpmässig, men inte är det.  Spektrumet 

är absolut deterministiskt och repetitivt vilket medför att exakt samma brus kan genereras och 

spelas upp flera gånger.  Tillgången till originalbruset medför att bara en mätkanal är nödvändig.  

MLS har också den egenskapen att dess autokorrelationsfunktion producerar en impulssignal och 

korskorrelationsfunktionen mellan systemets utsignal och MLS-signalen själv ger systemets 

impulssvar.  Användningen av detta brus ger ett bra resultat för bestämningen av ett LTI-systems 

impulssvar.  Brussekvenserna har minimal crestfaktor vilket medför en teoretiskt optimal SNR.  
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3.1.5.2 Definition 

En Maximum length sequence har två relaterade definitioner [14]: 

En är den styrande funktionen, x[n], som appliceras på insignalen på ett LTI (linjärt tidsinvariant 

system) x[n] = X*(-1)a[n] 

Den andra definitionen är den binära sekvensen, a[n] = 0 eller 1, som används i exponenten. Det 

framgår av definitionerna att x[n] är ± X och att RMS och peakvärdena båda är X, vilket gör att 

crestfaktorn är 1 och det är det lägsta värde den kan anta. Därför har MLS teoretiskt optimalt 

SNR.  

3.1.5.3 Så fungerar MLS 

Alla MLS är periodiska med period L = 2N – 1, där N är ett heltal [18, 19].  En MLS av längd sju 

(L = 7), består av sju värden som alla är antingen -1 eller 1 (för X = 1), eller 0 och 1 beroende på 

vilken slags MLS som används1.  Efter sista värdet repeteras sekvensen från början igen.  Skulle 

denna sekvens kopieras och mutipliceras elementvis med originalet, skulle värdet bli sju.  

* 

Ingen 

skiftning 
-1-11-111 1 

1+   1+   1+  1+  1+   1+  1 = 7 

-1-11-111 1 

 

Figur 3.3 Autokorrelation av en MLS, L = 7, n = 0 

 

Eftersom MLS är periodisk skulle en cirkulär skiftning, där siffrorna flyttas stegvis åt vänster (och 

när de hamnar utanför ”kanten” till vänster klistras in igen till höger), resultera i en 

tidsfördröjning.  Om nu samma funktion som multiplicerar-och-summerar appliceras på en 

tidsfördröjd MLS blir det återstående värdet -1.  Figur 3.4 är ett exempel på en skiftning fem steg 

åt vänster.  

 

                                                 
1 När MLS används för att mäta överföringsfunktioner mappas vanligtvis 1 till -1 och 0 till 1, detta för att få en 

sekvens som är symmetrisk kring noll. [17]  
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1 1 1 -1 1 -1 -15 stegs 

skiftning 

-1 -1 1 1 1 -1 1* 

-1+ -1 + 1 + -1 + 1 + 1+ -1 =-1 

Figur 3.4 Autokorrelation av en MLS och samma sekvens skiftad fem steg, L = 7, n = 5 

 

Resultatet av en autokorrelation plottat mot tidsskiftningen blir ett högt värde (L, som är 7 i detta 

fall) då ingen skiftning sker och vid varje multipel av L.  För varje annan tidsskiftning blir 

resultatet minus ett.  Denna plot är lik den av ett periodiskt impulssvar.  Om istället en MLS av 

längd 4095 användes, skulle högsta värdet vara 4095 och repeteras efter 4095 steg och övriga 

värden skulle fortfarande bara vara -1.  

skiftningar 
4096 0

 

Figur 3.5 En MLS som skiftats cirkulärt ett steg i taget, L = 4095 

 

Det är önskvärt att normalisera autokorrelationen med (L+1).  Autokorrelationsfunktionen ser då 

ut som följer:  

 

( ) ( ) ( )nsnsnss ′Φ′=Ω  

 ( ) ( )∑
−

=

+′′
+

=
1

01
1 L

k
nksks

L
     (1) 

 

där betecknar cirkulär korrelation och då blir Φ
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1
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L
ss        (2) 

( ) ,
1

1
+
−

=Ω
L

nss       (3) Ln <<0

 

3.1.5.4 Korskorrelation 

För att testa ett system konverteras en MLS-sekvens av längd n till en analog signal, till exempel 

genom att sampla varje värde och mata det genom en D/A konverterare [19].  Den analoga 

signalen matas sedan genom systemet.  Ur svaret som blir resultatet av matningen tas n punkter 

som digitaliseras och sedan multipliceras och summeras (som ovan) med original-MLS:en för 

varje cirkulär skiftning.  Det är detta som är korskorrelationen.  Plottas resultatet av 

korskorrelationen fås systemets impulssvar (eller åtminstone näst intill) förutsatt att systemets 

impulssvar avklingat tillräckligt mycket under tiden de n samplen togs in.  

 

Den periodiska korskorrelationsfunktionen normaliserad med (L+1) ges av [18]: 

 

( ) ( ) ( )nynsnxy ′Φ′=Ω  

 ( ) ( )∑
−

=

+′′
+

=
1

01
1 L

k
knyks

L
     (4) 

 

Systemets utdata  är här korskorrelerat med den ursprungliga MLS:en .   ( )ny′ ( )ns′

3.1.5.5 Fördelar och nackdelar med MLS 

Fördelen med att använda sig av MLS som är komplex och kräver mycket beräkningskraft är att 

impulssvaret som fås har en brusimmunitet som motsvarar att ta medelvärdet av L pulser om 

impulsstimulus eller liknande istället används [19].  En annan fördel är att kortare brus som 

plockas upp under mätningarna sprids jämnt över tidsintervallet genom korskorrelationen och 

upplevs därför istället som bakgrundsbrus.  När L är 4095 eller mer förbättras brusimmuniteten 

och minskas mättiden avsevärt.  När MLS används till att mäta ett system krävs ett ytterligare steg 

för att få fram impulssvaret, en Fast Hadamard Transform (FHT) från MLS-svaret till 

impulssvaret, men den extra tid detta steg tar är näst intill obetydlig när den jämförs med tiden 

det skulle ta att ta medelvärdet av impulssvar vid andra mätmetoder.  Det finns många fördelar 

med MLS, men även en del nackdelar.  Att det är svårt att mäta låga frekvenser är allmänt känt, 

det är på grund av att mycket av det brus som finns i omgivningen är lågfrekvent.  Även MLS har 
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problem att mäta i basområdet, det krävs längre sekvenser och alltså tar det längre tid och kräver 

mer beräkningskraft. 

 

ifft
fht MLS-svar Impulssvar Frekvenssvar 

fft

Figur 3.6 Överblick över hur MLS kan göras om till impulssvar eller frekvenssvar 

 

3.1.6 Sinussvep 

Ett sinussvep är en svepsignal med, mellan angivna frekvenser, kontinuerligt ökande frekvenston, 

antingen logaritmiskt eller linjärt [23, IÖ].  De flesta sinussvep-algoritmer baserar sig på 

antagandet att svaret i en viss tidpunkt motsvarar svaret för en specifik frekvens.  Det är ungefär 

sant om svepet är tillräckligt långsamt.  Denna mätsignal spelas upp och mäts då den färdats 

genom ett rum.  I svaret som kan ritas upp som en xy-kurva med amplitud i y-led och frekvens i 

x-led kan resonanta frekvenser utläsas.  Dock blir kurvan ofta ”knagglig” och rumsresonansen 

kan vara svår att skilja från diffusljud som förstärkt direktljudet.  Denna stimulus är svårare att 

generera än impulsen och det tar relativt lång tid att inhämta en komplett mätning eftersom varje 

frekvens mäts separat.   

3.1.7 En frekvenston i taget 

Med denna metod spelas utvalda frekvenser upp under två sekunder vardera med en efterföljande 

tystnad på två sekunder.  Under de tysta sekunderna kan avklingningen av varje frekvens enkelt 

ses i mätningen.  Eftersom det lätt blir många frekvenser kan denna metod ta lång tid, men i 

gengäld har denna metod hög brusimmunitet.  Ingen korskorrelation krävs, utan i mätningarna 

kan enkelt ses vilka frekvenser som har lång avklingning.  För att ytterligare öka brusimmuniteten 

kan varje frekvens bandpassfiltreras, vilket är relativt enkelt eftersom den exakta frekvensen som 

ska filtreras är känd. 
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3.2  Filterteori 

3.2.1 Inledning 

Dämpningen är själva syftet med projektet och avser att dämpa de frekvenser som har längst 

avklingning vid mätningen av ett rum.  För att undvika att påverka närliggande frekvenser för 

mycket önskas ett smalt filter.  Andra önskvärda egenskaper för filtret är att djupet och bredden 

på dippen kan varieras, dessutom måste förstås frekvensen som ska dämpas kunna bestämmas.  

Det tänkta filtret ska se ut ungefär som i Figur 3.7 nedan.   

 

Figur 3.7 Parametriskt frekvenskorrigeringsfilter med djup 6 dB och bredd 4 Hz i -3 dB som dämpar i 320 Hz 

 

Det filter som först dök upp för diskussion var notchfiltret, ett vanligt och enkelt filter som är 

väldigt smalt.  Problemet med detta filter är att det konstant är så djupt som går att få och det är 

inte säkert att en väldigt djup notch låter bäst.  Därför användes istället ett parametriskt 

frekvenskorrigeringsfilter av vilket notchfilter är ett specialfall.  I det parametriska 

frekvenskorrigeringsfiltret finns tre parametrar som kan varieras efter filtrets önskvärda 

egenskaper.  Dels förstås vilken frekvens som ska dämpas, men även djup och bredd på dippen.  

I filtret som är skapat från bilinjär transformation kan även var bredden ska anges ändras, men är 

till en början satt till 3 dB nedanför referensnivån. 
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3.2.2 Parametriskt frekvenskorrigerings- och notchfilter 

3.2.2.1 Parametriskt frekvenskorrigeringsfilter från poler och nollställen 

Det första filtret som skapades var ett väldigt enkelt parametriskt frekvenskorrigeringsfilter.  

Genom att placera ut poler (R) och nollställen (r) kan enkla filter skapas [7].  Bredden på dippen 

bestäms av hur nära enhetscirkeln R ligger.  Ju närmare R ligger 1, desto smalare dipp, men filtret 

kommer också att ta längre tid på sig att bli stablit.  Om r > R blir det en dipp och om r < R blir 

det en topp.  Djupet på dippen regleras av hur nära r ligger R.   

 

   

eiω │H(ω)│2

r < R, (topp) 

1 ω0 

-ω0 

r > R, (dipp) 

0 ω
ω0  π 

 

Figur 3.8 Till vänster syns en enhetscirkel med utplacerade poler och nollställen, bilden till höger är det resulterande filtret  

 

När polen och nollstället ligger väldigt nära varandra är frekvenssvaret väldigt jämnt långt ifrån 

0ωω ±=  eftersom avstånden mellan den rörliga punkten och pol/nollställena är nästan lika, 

vilket ger 

ωie

( ) 1≅ωH . Bara i närheten av 0ω± varierar ( )ωH  dramatiskt och skapar en dipp eller 

topp.  I ett notchfilter är r = 1 och då fås en exakt nolla, en notch, i 0ωω = .  

Överföringsfunktionen2 för detta filter är som följer:  

 

( ) ( )( )
( )( )

( )
( )2

2
1

1

2
2

1
1

11

11

1
1
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11

00

00
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−−

−−−

−−−

++
++

=
−−
−−

=
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zz
zrezrezH jj

jj

ωω

ωω

  (5) 
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2 för mer läsning om detta rekommenderas kapitel 6 i [7] 



 

Och filterkoefficienterna ges av r, R och ω0: 

 

( )
( )01

01

cos2
cos2

ω
ω

Ra
rb

−=
−=

      (6) 
2

2

2
2

Ra

rb

=

=

 

I implementeringen av detta filter kan, förutom 0ω  som bestämmer vilken frekvens som ska 

dämpas, två parametrar varieras; djupet och R.  Här är utplaceringen av r direkt beroende av 

djupet och R.  Med de filterparametrar som finns är det svårt att exakt bestämma djup och bredd 

på dippen i enheter som är enkla att relatera till.  Av den anledningen skapades ett parametriskt 

frekvenskorrigeringsfilter med hjälp av bilinjär transformation som har inparametrar i dB och Hz.  

Matlabkoden för dessa filter finns att studera i bilaga A.vi och A.vii. 

3.2.2.2 Parametriskt frekvenskorrigeringsfilter från bilinjär transformation 

Bilinjär transformation 

Bilinjär transformation är en av de enklaste och mest effektiva metoderna att formge ett digitalt 

IIR-filter [7].  Istället för att formge det digitala filtret direkt mappar metoden de digitala 

filterspecifikationerna på ett likvärdigt analogt filter som designas med hjälp av ett av de 

välutvecklade analoga filterdesignmetoderna, som exempelvis Butterworth, Chebychev eller 

elliptisk filterdesign.  Efter det mappas filtret tillbaka på det önskade digitala filtret.  Se Figur 3.9. 

Bilinjär 

transformation 

s = f(z) 

Bilinjär 

transformation 

Ω = g(ω) Analoga 

filterdesign-

metoder 

Analoga 

filterspecifika-

tioner 

Analogt filter

Ha(s)

Digitalt filter 

H(z) 

Digitala 

filterspecifika-

tioner 

Figur 3.9 Bilinjär transformationsmetod 

 

Mappningen mellan s-planet och z-planet utförs med hjälp av transformationen: 

 

1.         (7) ( )zfs =
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Den bilinjära transformationen är ett speciellt fall av ekvation 7, definierad av: 

  

( ) 1

1

1
1

−

−

+
−

==
z
zzfs        (8) 

 

Det finns även andra versioner av den bilinjära transformationen, vilka var och en är anpassade 

för att formge exempelvis bandpass, högpass eller bandstoppfilter.   

 

Parametriskt frekvenskorrigeringsfilter 

I detta parametriska frekvenskorrigeringsfilter kan filterparametrarna djup, centerfrekvens och 

bandbredd varieras [7].  Figur 3.10 nedan visar frekvenssvaret av ett typiskt andra ordningens 

parametriskt frekvenssvarsfilter.   

 

 

│H(ω)│2 

G0
2 

GB
2 ∆ω

G2 
ω 

ω0 π 

Figur 3.10 Parametriskt frekvenskorrigeringsfilter med en dipp i 0ω  

 

De parametrar som vanligtvis specificeras är referensdjupet , centerfrekvensen 0G 0ω , filterdjup 

 vid G 0ω och önskad bredd ω∆ vid en önskvärd bandbreddnivå som ligger mellan G  och 

.   

BG

0G

 

sf
f0

0
2 ∗

=
π

ω ,        (9) 

 

där är frekvensen som ska dämpas och är samplingsfrekvensen, båda anges i Hz.  För en 

dipp är kravet: 

0f sf
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2
0

22 GGG B <<        (10) 

 

Ett notchfilter är ett specialfall av ett parametriskt frekvenskorrigeringsfilter som motsvarar 

 ochG .   10 =G 0=

 

Bandbredden ∆ω specificeras oftast att vara 3-dB bredd, dvs den fulla bredden vid halva maximala 

magnituden i kvadrat.  Det kan finnas genom att lösa ekvationen: 

 

( ) ( )
2
1

2
1 2

0
2 == ωω HH       (11) 

 

I dB blir detta: 

 

( )
( ) dB

H
H 3

2
1log10log20 10

0
10 −=






=

ω
ω     (12) 

 

Mer generellt kan den specificeras att vara den fulla bredden vidG ,  2
B

 

( ) ( 202
10 10log10 BA

BBB GGA −=⇒−= ) ,    (13) 

 

där  är  uttryckt i dB.  Definitionen av ∆ω är godtycklig och inte utan tvetydighet.  Vi kan 

definiera 3-dB på olika sätt genom att definiera GB på olika sätt.  Några möjliga definitioner är: 
BA 2

BG
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Problemet är att bestämma filtrets överföringsfunktion med alla parametrar: {G0, G, GB, ω0, ∆ω}. 

Ett enkelt sätt att formge överföringsfunktionen är med hjälp av den bilinjära transformationen.  

Genom att ta hjälp av överföringsfunktionerna för notch- och peakfilter kan överförings-

funktionen för det parametriska frekvenskorrigeringsfiltret genereras, den är som följer: 
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  (15) 

 

Parametern β ges av: 

 

( )
( ) ( 2tan22

2
0

2

ωβ ∆∗
−
−

=
B

B

GG
GG )      (16) 

 

Eftersom ekvation 10 gäller kommer rottecknet i β alltid vara positivt.   

 

Filtret har implementerats i Matlab som en .m-fil och tar djup på dippen i dB, bredd i GB
2 och 

frekvens som ska dämpas i Hz som inparametrar.  Bredden är som grundinställning satt till att 

anges 3 dB nedanför G0
2 men har varierats under testningarnas gång till bland annat 20 dB 

ovanför G2.  Implementeringen finns att studera närmare i bilaga A.vi. 

3.2.3 Matlabfunktionen iirnotch 

Iirnotch3 är en andra ordningens digitalt IIR-notchfilterdesign.  Inargumenten är frekvensen som 

ska dämpas delat med Nyquistfrekvensen, 0ω , och bandbredden, bw, på 3 dB djup om inte 

ytterligare ett inargument i form av vilket djup bandbredden ska bestämmas vid ges (i dB).  

Bandbredden är direkt relaterad till Q-faktorn4 av ett filter genom bw = 0ω /Q.  I huvudsak är 

detta filter ett notchfilter där djupet inte kan anges, men med hjälp av Q-faktorn kan olika djup 

uppnås. 

3.3  Akustikteori 

3.3.1 Resonans 

För att få ett mekaniskt system att svänga måste energi tillföras [3, 10, 11, 16].  Tillförs energin 

med en frekvens som överensstämmer med systemets egenfrekvens kan en förhållandevis liten 

påverkan ge svängningen en stor amplitud.  Resonans är då amplituden hos svängningarna i 
                                                 
3 Filtret finns i Matlabs ”Filter design toolbox” 

4 Q står för Quality och är en kvalitetsfaktor.  ( )luQ ωωω −= 0 , där uω  och lω  är vinkelfrekenserna över 

respektive under resonans, vid vilka medeleffekten har fallit till halva resonanseffekten. [5] 
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systemet når sitt maximum.  De flesta mekaniska system har många resonansfrekvenser.  

Relaterat till detta projekt skulle resonans kunna beskrivas som ett fenomen som består i att en 

kropp som träffas av ljudvågor från en ljudkälla råkar i medsvängningar.  När en kropp råkat i 

medsvängningar ger den själv upphov till ljudvågor som utbreder sig i andra riktningar än den 

som högtalaren är avsedd för, vilket får en negativ effekt på musiken som spelas.  

 

Om ett system utsätts för en extremt kort energitillförsel, kommer systemet svänga med sin 

egenfrekvens [3].  Utsätts det däremot för en längre energitillförsel i en viss frekvens, kommer 

denna frekvens dominera och systemet alltså svänga i denna frekvens.  När energitillförseln 

avslutas, kommer svängningarna avta och då systemet svänger med sin egenfrekvens tar detta 

längre tid än då systemet svänger med någon annan frekvens.  

 

Resonans infaller då ljudvågor som är på väg åt ena hållet sammanfaller med ljudvågor på väg åt 

motsatt håll [1].  Vågorna förstärker då varandra och skapar en stående våg.  För att stående 

vågor ska uppstå måste avståndet mellan två väggar vara lika med minst en halv våglängd ( 2λ ).  

Sedan uppstår resonans för varje frekvens där 2λ∗= nL  då L är avståndet mellan väggarna och 

n är ett heltal > 0.  Våglängden λ  är direkt relaterad till ljudets hastighet och frekvensen på 

det utsända ljudet:  

c f

λ
cf =          (17) 

Med de frekvenser som använts i detta projekt (20 till ~400 Hz) kommer alltså våglängderna ligga 

mellan 15,1720343 =⇒= fcλ m och 86,0400343 = m.  

 

   
       a)           b)            c) 

Figur 3.11 a)Ståendevåg för 2λ , b) ståendevåg för λ , c) ståendevåg för 23λ  
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Att tillföra energi under en extremt kort tid kan jämföras med att utsätta ett system för en impuls.  

Då systemet utsätts för en impuls kommer de olika delsystemen i rummet börja svänga med sin 

egenfrekvens.  Detta kommer kunna ses i eventuella mätningar där vissa frekvenser avklingar 

långsammare än andra.  De frekvenser som avklingar långsammast är också de som är mest 

resonanta och alltså mest störande under musiklyssning.  

 

Att ett system utsätts för längre energitillförsel kan jämföras med att spela upp en frekvens i två 

sekunder som i detta projekt.  Denna påverkan sätter alla delsystem i svängningar, men de 

delsystem som har en egenfrekvens motsvarande den uppspelade frekvensen kommer svänga 

mycket mer än de som inte har det.  När energitillförseln avslutas avtar svängningarna 

långsammare för de frekvenser där något delsystem har en egenfrekvens. 

3.3.2 Avklingningstid 

Lutningen på avklingningskurvan indikerar med vilken naturtrogenhet rummet följer kortvariga 

variationer i högtalarens utdata [5, 6].  Tiden det tar för ljudnivån att falla 60 dB används som 

mätvärde för lutningen och kallas efterklangstid (T60).  Efterklangstiden är beroende av rummets 

volym (V) och den totala ljudabsorptionen (A).  Sabines efterklangsformel är: 

 

A
VT ∗

=
161.0

60        (18) 

 

där V är rumsvolymen och uttrycks i m3 och A är absorptionen i sabiner (c = 343 m/s).  Om den 

totala ytan av alla möbler, väggar, etc. i rummet är S, så är Sabines medelabsorption definierad av:  

 

S
Aa =          (19) 

 

Med denna definition blir efterklangsformeln: 

 

aS
VT

∗
∗

=
161.0

60        (20) 

 

Sabine antog att den totala absorptionen är summan av ljudabsorptionerna Ai av de individuella 

ytorna, 
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i aSAA        (21) 

där ai är Sabineabsorptionen för den ite ytan med area Si.  Medelabsorptionen blir då 
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Mätning 4. 

4.1  Inledning 

Mätningarna var från början inte tänkt att ta upp så mycket tid av projektet, men eftersom valet 

av metod blev en där hela mätprogrammet behövde skapas från grunden, blev mätningarna den 

del som tog mest tid i anspråk från den totala tiden projektet fortlöpt.      

4.2  Tekniska specifikationer 

4.2.1 Högtalare 

Högtalaren i rum ett är en Ino-CRAT (Custom Research-speaker with Aperiodic Transfer-

function).  Specifikationer för den är som följer: 

Baselementen = 2 stycken Ino W104 i mycket hårt dämpat slutet kabinett.  

Vmax = 1,6 liter t-t (Ger cirka 118 dB vid 1 meter i kvartsrymd (på golv mot vägg) och  

124 dB i 1/8-rymd (i hörn) vid 45 Hz. Därunder -12 dB/oktav i kvalitetslös miljö (t ex på mark 

mot 1 eller 2 väggar utomhus). Över 45 Hz stiger ljudtryckskapaciteten minst 6 dB, och mer 

beroende på tillgänglig förstärkareffekt, dock max +12 dB/oktav på grund av 

membranutslagsmaximum.) 

Bandbredd = -6 dB vid 45 Hz i fritt fält.  

Distorsion = 10% passeras vid cirka 118 dB på golv mot vägg i 25 m3 slutet rum (som ju ger 

kraftig bashöjning under 45 Hz), skapligt oberoende av frekvens inom 10 - 100 Hz. 

Impedans = 4,5 ohm nominellt (3,3 ohm minimum). 

Maximal ineffekt = ca 200 W kontinuerligt (28,3 V RMS). 

 

Högtalarna i rum nummer två är egenkonstruerade med två baselement, Ino W85, per högtalare i 

2*40 liters basreflexkabinett, avstämda till 23 Hz.  Högtalarna är raka inom bättre än +/- 3 dB 20 

-20 000 Hz, med aktuellt rumsstöd inräknat, men med reservation för högtalarens något 

komplexa samarbete med rummet som funktion av olika utstrålningsriktningar. Högtalarens 

ungefärliga känslighet är i storleksordningen 88 dB/2,83 volt på 1 meters avstånd.  

4.2.2 Förstärkare 

Förstärkaren i rum nummer ett är en Pioneer VSX-D710S med 100 W uteffekt per kanal.  

Förstärkaren i rum nummer två är av Gustafs konstruktion och fabrikat (Sterling dynamics) och 

dess uteffekt är på cirka 2 * 100W. 
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4.2.3 Laptopens ljudkort 

Ljudkortet i laptopen som använts till mätningarna är ett StigmaTel 9750.  Detta ljudkort har 

90dB SNR linje-linje och full duplex stereo 18-bitars ADC och 20-bitars DAC.  Lägsta möjliga 

frekvens att ta in är 20 Hz.  

4.2.4 Mikrofonen 

Mikrofonen är en kondensatormikrofon av elektrettyp med rundtagande karaktäristik [21].  

Anslutningskabeln är försedd med en 3-polig, 3,5 mm telepropp för signal och strömförsörjning. 

Impedans 2 , frekvensområde 20 – 16 000 Hz och känslighet 10mV/Pa 1000 Hz. Mikrofonen 

är köpt på ELFA och hade där artikelnummer 30-131-17 (den har nu utgått ur sortimentet).  

Ω

4.2.5 Rum nummer ett  

Rum nummer ett är ett kombinerat vardagsrum och sovrum i storleksordningen 50 m3 .  Rummet 

är möblerat med bland annat en soffa, en fåtölj och en säng som absorberar en del ljud, men 

stora golvytor och kala väggar bidrar till att det finns en del resonanta frekvenser. 

4.2.6 Rum nummer två 

Rum nummer två är ett kombinerat vardagsrum och kök i samma storleksordning som rum ett.  I 

rummet finns ett par soffor, en stor mjuk matta på golvet samt relativt mjuka väggar att 

absorbera ljud, men även en diskbänk samt ett betongtak som genom sina hårda och plana ytor 

snarare reflekterar ljudvågorna än absorberar dem.   

4.3  Praktisk mätmetod för mätningar av rumskarakteristik 

4.3.1 Inledning 

I projektets början satsades det främst på att undersöka MLS-brus och hur det skulle vara 

praktiskt möjligt att implementera och mäta upp rummets karakteristik med hjälp av det.  Senare 

undersöktes metoden att spela upp en frekvens åt gången.  Denna metod visade sig bli den som 

användes genom projektet och den mätmetod som använts är följaktligen utformad efter den 

sistnämnda metoden.  Mät- och mätdatabehandlingsprogrammen är skrivna i Matlab som är ett 

bra verktyg för matematiska beräkningar och behandling av stora datamängder, vilket är lämpligt i 

detta projekt.   
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4.3.2 Matlab 

4.3.2.1 Inledning 

En bra metod att ta upp mätvärden och behandla den stora mängd data som sedan tagits in var 

att programmera i Matlab.  Eftersom Matlab är utformat för att utföra matematiska beräkningar 

kan många inbyggda funktioner utnyttjas.  I följande kapitel är de program som skapats närmare 

beskrivna.  Källkoden finns också att betrakta i bilaga A.  Ett flödesschema över den tänkta 

proceduren då projektet är färdigt inklusive matlabprogrammen finna att betrakta i Figur 4.1. 

 

ta 

al 

Testsignalen spelas upp med cdspelare under 

tiden som mätning sker med mätprogrammet 

Generering 

av testsign

Mätprogram 
Behandling 

av mätda
Toppfunktion Dämpning 

Dämpad ljudfil med filter anpassade efter rummets 

karakteristik 

Figur 4.1 Flödeschema över programmen som används för att få fram en signal dämpad utifrån rummets karakteristik. 

 

4.3.2.2 Frekvensgenerering 

Först har ett program skrivits som genererar två sekunder långa sinustoner i olika frekvenser.  

Den första har frekvensen 20 Hz och den sista har frekvensen ~391Hz.  Frekvensen mellan 

tonerna ökar i kvarttonsteg, vilket blir 104 olika frekvenstoner mellan 20 och 400 Hz, á två 

sekunder.  Mellan varje frekvenston är det tyst i två sekunder för att kunna mäta avklingningen av 

frekvensen.  Resultatet är en lång array bestående av 104 frekvenstoner med varsin efterföljande 

tystnad, dvs. fyra sekunder för varje frekvens, vilket blir 6.56 minuter.  Denna sparas som en .wav 

fil och bränns sedan ner på en cd-skiva för att spelas upp i rummet vars karakteristik önskas 

mätas.  
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 2 sek frekvenston 2 sek tyst 

Figur 4.2 En signal med två sekunders frekvenston och sedan två sekunders tystnad i tre olika frekvenser 

 

4.3.2.3 Mätning 

Mätningsprogrammet körs på en dator synkront med att cd-skivan spelas upp i högtalarsystemet.  

Det är viktigt att hela cd-skivans innehåll kommer med i mätningen, varför en del extradata tas 

med i mätningen.   

 

Mätningsprogrammet tar in data från mikrofonen som är inkopplad i datorns mikrofoningång.  

Med hjälp av kommandot wavrecord i Matlab och ett ljudkort som samplar med minst 16 bitar 

spelas en ljudfil in.  Det blir en lång array i Matlab som sedan enkelt kan behandlas.  

4.3.2.4 Toppvärden 

Den långa array av information som samplats in från rummet består av värden mellan -1 och 1.  

Dessa värden är inte i en önskvärd form och ljudfilen skickas därför genom ett program som 

”jämnar ut” värdena genom att, för varje period, ta det högsta positiva värdet och ge alla värden i 

perioden detta värde.  Eftersom den information som söks är hur lång tid det tar för signalen att 

sjunka ett visst antal decibel är det lätt att använda sig av hur mycket toppvärdena sjunker.  I 

Figur 4.3 och Figur 4.4 visas skillnaden på den signal som mäts in och samma signal efter att ha 

genomgått funktionen ”topp” som tar fram toppvärdena i signalen.  Det framkommer tydligt av 

de inzoomade bilderna var signalen har spelats upp och var det är tyst.  
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Figur 4.3 Till vänster syns hela den uppmätta datamängden, till höger är en inzoomning. 

 

 

Figur 4.4 Till vänster syns den uppmätta datamängden som har genomgått toppfunktionen, till höger är en inzoomning.  

Enbart konturerna av signalens positiva del kvarstår.  

 

4.3.2.5 Behandling av mätdata 

Efter att det inspelade ljudet gått genom ”topp” ska avklingningen räknas ut.  Data som kommer 

från ”topp” delas in i de 104 olika frekvenserna som den består av och läggs i en matris.  Först 

konverteras värdena till dB, för varje frekvens räknas sedan avklingningstiden5 ut.  Detta görs 

genom att mäta amplituden under de första två sekunderna när signalen sänds och sedan mäta 

hur lång tid det tagit innan signalen sjunkit 40 dB.  Eftersom avklingningen är linjär går det att 
                                                 
5 Med avklingningstid menas här antal sampel, som är lättare att räkna med än sekunder, men som lätt kan göras om 

till sekunder genom att dela med samplingsfrekvensen.  
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använda 40 dB i stället för 60 dB som ofta används som mätvärde för avklingning och sedan 

räkna om den till 60 dB.  Denna avklingningstid jämförs sedan med ett tröskelvärde för 

avklingningen för att se om det räknas som resonant eller inte.  Detta värde kan bestämmas t..ex. 

baserat på hur lång medelavklingningen är i rummet och hur mycket det skiljer mellan längsta och 

kortaste avklingningen.  Som det är implementerat nu, är tröskelvärdet bestämt utifrån hur många 

frekvenser som blir resonanta, dvs. det har ingen direkt teoretisk bakgrund.  Tröskelvärdet 

varierar med frekvens eftersom det tar hänsyn till antalet svängningar snarare än bara tiden6.  

Detta görs eftersom en låg frekvens har längre våglängd och alltså har en längre avklingning i 

tiden än en högre frekvens som har kortare våglängd och därför kortare avklingning i tiden.  I 

Figur 4.5 ses tröskeln som ett streck, de frekvenser vars avklingningsvärde är större än 

tröskelvärdet räknas alltså som resonanta.  

 

tröskel

Figur 4.5 Avklingningen för respektive frekvens i rum ett. Eftersom det är kvarttonsteg blir avståndet mellan frekvenserna 

ökande.  Det tvärgående strecket är tröskeln för resonans.  

                                                 
6 Ponera att en låg frekvens och en högre frekvens avklingar efter lika många våglängder.  Då den högre frekvensen 

har kortare våglängd kommer detta ge i resultat att dess avklingning inte varar lika länge i tiden som den lägre 

frekvensen som har längre våglängd.  Därför sätts tröskeln för resonans till att vara fallande. 
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4.3.3 Hur mätningarna gått till 

Under mätningen är det viktigt att korrekta data insamlas.  För att inte mikrofonen ska hamna i 

någon frekvens nod, är det viktigt att betänka mikrofonens och högtalarens placeringar vid 

mätningen.  De frekvenser som spelas upp är mellan 20 Hz och ~400Hz vilket motsvarar 

våglängder mellan 17,15 m och 0,86 m.  För att inte riskera att träffa en nod bör varken 

mikrofonen eller högtalaren vara längre ifrån väggar och golv/tak i det hörn den befinner sig i än 

halva minsta våglängden, dvs 0,86/2 = 0,43 m.  Det bör tydliggöras att detta mått är i tre 

dimensioner, dvs mikrofonen/högtalaren bör inte vara längre än 0,43 m från två väggar och ett 

golv/tak.  Det finns alltså åtta möjliga ställen att placera dessa på.  För att få mest möjliga 

information från en mätning bör också högtalaren och mikrofonen vara placerade i motsatt hörn 

(i tre dimensioner).    

 

Figur 4.6 Resonans i tre dimensioner 

 

Testsignalen har spelats upp med hög volym i en cd-spelare kopplad till en förstärkare och 

därefter till en högtalare.  Högtalaren har befunnit sig i ett hörn i rummet och mikrofonen i 

motstående hörn (tre dimensioner).  Under tiden testsignalen spelats upp har 

mätningsprogrammet körts på laptopen7 och tagit in signalen som färdats genom rummet genom 

mikrofonen8.  Närvarande personer har under mätningens gång varit så stilla och tysta som 

möjligt. 

 

Efter själva signalen har tagits in har den skickats genom toppfunktionen och därefter genom 

behandlingfunktionen för att få fram de resonanta frekvenserna.  

                                                 
7 Ljudkortets specifikationer finns i kapitel 4.2.3 
8 Mikrofonens specifikationer finns i kapitel 4.2.4 
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5. 

                                                

Dämpning 

5.1  Inledning 

Dämpningen av de resonanta frekvenser som uppmätts var det egentliga syftet med projektet, 

men har getts mindre tid än tänkt på grund av att mätprogrammet programmerats från grunden.  

De egenskaper som är önskvärda hos filtret är att det ska vara enkelt samt att bredd och djup på 

dippen ska kunna bestämmas.  Filtret ska dämpa önskad frekvens smalt för att inte påverka de 

kringliggande frekvenserna för mycket.  Tre olika filter har testats som dämpningsfilter, dessa är 

bestämda utifrån de kriterier som nämnts ovan. 

5.2  Dämpningen praktiskt 

5.2.1 Inledning 

Efter att programmen som mäter och behandlar mätdata gjorts i Matlab var det också enkelt att 

fortsätta arbeta i Matlab.  Att det dessutom redan fanns ett filter som kunde utnyttjas i Matlab 

gjorde valet enklare ändå.   

 

Till en början undersöktes Matlabs filter iirnotchs9 lämplighet att fungera som dämpningsfilter.  

Detta är ett notchfilter vars djup inte kan bestämmas.  Det var önskvärt att även djup på filtret 

skulle kunna anges för att förbättra resultatet av dämpningen, varför möjliga alternativ till iirnotch 

söktes.  Det upptäcktes att notchfiltret är ett specialfall av det parametriska frekvenskorrigerings-

filtret då dippen är som djupast och att det i det parametriska frekvenskorrigeringsfiltret går att 

ändra djup, precis som önskat.   

 

Ett parametriskt frekvenskorrigeringsfilter skapades från poler och nollställen (se 3.2.2.1), men 

det visade sig vara svårt att avgöra filtrets utseende baserat på inparametrarna, varför ett annat 

parametriskt frekvenskorrigeringsfilter skapades.  Denna gång skapades det från bilinjär 

transformation (se 3.2.2.2), då inparametrarna till detta filter är lättare att relatera till.  Det tidigare 

parametriska frekvenskorrigeringsfiltret gjordes enkelt om till ett notchfilter genom att sätta r = 1 

och användes som ett notchfilter istället.    

 
9 Filtret finns i Matlabs ”Filter design toolbox” 
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5.2.2 Matlab 

5.2.2.1 Dämpningen 

I dämpningsprogrammet tas först de resonanta frekvenserna in från mätdatabehandlings-

programmet i avsnitt 4.3.2.5.  Dessa frekvenser dämpas med de filterparametrar som anges i 

någotdera av de tre filtren.  Vilket filter som ska användas kan ändras i källkoden.  Efter det 

sparas en fil med den filtrerade signalen.  

5.2.3 Hur dämpningstesterna gått till 

De tre filter som utgjort underlaget till dämpningstesterna är det parametriska frekvenskorri-

geringsfiltret, notchfiltret och Matlabs filter iirnotch.  I det parametriska frekvenskorrigerings-

filtret har bredden, på vilket djup bredden ska anges, samt djupet ändrats10, i notchfiltret har 

placeringen av R ändrats11 och i iirnotch har q-värdet ändrats12 för att variera filtren.   

 

Testerna i rum ett har gjorts genom att först ta en svepsignal som sveper kring en 

resonansfrekvens.  Exempelvis skedde testningen först för resonansen ~160 Hz och då gick 

svepsignalen på två sekunder mellan 158 och 162 Hz.  Denna svepsignal har sedan dämpats med 

olika filterparametrar i de tre testfiltren.  Filterparametrarna hade i första testet stor spridning för 

att i senare testomgångar bli mer och mer specifika. 

 

De med olika filterparametrar dämpade signalerna brändes ner på en cd och spelades upp i det 

uppmätta rummet varvid ett lyssningstest fick avgöra vilka parametrar som verkade dämpa mest 

tillfredsställande.  Utifrån resultatet från lyssningstestet skapades en ny testcd med filtrerade 

signaler vars parametrar valts kring de som dämpade bäst i det tidigare testet.   

 

Sedan de bästa filterparametrarna tagits ut för sekvensen 158-162 Hz gjordes testet om för de 

andra resonansfrekvenserna.  Därefter jämfördes resultaten av dessa tester, detta för att se 

möjliga samband mellan bra dämpning, frekvens och filterparametrar.   

 

I rum två, som testades efter att testerna i rum ett var klara och med handledarens närvaro, 

skedde testningen lite annorlunda.  Här testades bara det parametriska frekvenskorrigeringsfiltret 

                                                 
10 Se kapitel 3.2.2.2 för närmare beskrivning. 
11 Se kapitel 3.2.2.1 för mer information om vad det innebär. 
12 Se kapitel 3.2.3 för mer information om detta filter.  
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med olika djup och bredd som baserade sig på mångårig kunskap och erfarenheter hos 

handledaren.  Ett liknande testförlopp som för rum ett användes.  
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Resultat 6. 

6.1  Resultat av mätningar 

Mätdatabehandlingsprogrammet genererar en matris med respektive frekvenstons avklingning.  

Data i matrisen kan åskådliggöras i ett vattenfallsdiagram.  I Figur 6.1 visas ett vattenfallsdiagram 

för avklingningen i rum ett.  Det är inte helt självklart vilka frekvenser som har lång avklingning, 

men några av frekvenserna under 100 Hz kan uttydas ha längre avklingning än de övriga.  

 

 

 Figur 6.1 Vattenfalldiagram. Visar först två sekunders uppspelning av frekvenssignalen och därefter respektive frekvens 

avklingning.  
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För en specifik frekvens kan kurvan se ut som i Figur 6.213. 
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Tid i sekunder

 Figur 6.2 Avklingningen av ~23 Hz i rum nummer ett 

 

I rum nummer två lyssnades det under mätningarna till vilka frekvenser som hade hög amplitud 

och lång efterklang.  Dessa visade sig inte sammanfalla med de frekvenser som mätdatabehand-

lingsprogrammet menade hade lång avklingning.  Frekvens nummer 17 (~31.75 Hz) hade hög 

amplitud och lång efterklang vid avlyssningen.  I mätdatabehandlingsprogrammet hade denna 

frekvens inte så lång avklingning jämfört med kringliggande frekvenser som utpekades som mer 

resonanta.  Detta åskådliggörs i Figur 6.3.  Den frekvens som enligt mätdatabehandlingsprogram-

met är mest resonant är nummer 11 (~26.70 Hz) medan frekvens nummer 17 (~31.75 Hz) inte 

ser ut att vara resonant.   
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13 Anledningen till att den ser så kantig ut är funktionen ”topp” som ger alla sampel i en period samma värde.  



 

 

Mest resonant enligt 

mätdatabehandlingsprogrammet 

Mest resonant 

enligt avlyssning 

Figur 6.3 Avklingningstider för frekvenser i rum nummer två 

 

Mätningarna i rum ett har skett på samma sätt som i rum två, enda skillnaden är att i rum ett 

spelades testsignalen in med högre volym.  Resultatet av detta var ett större SNR och det var 

möjligt att mäta avklingningen efter den fallit 40 dB i stället för 25 dB som i rum två.  

6.2  Resultat av dämpningstester 

Dämpningstesterna startade i rum ett.  Här testades först en bred blandning filterparametrar 

baseade på filtrets utseende, tesen var: ju smalare och djupare desto bättre.   

 

Det allra första testet var på ett helt svep mellan 20 till ~400 Hz som hade dämpats med det 

parametriska frekvenskorrigeringsfiltret med varierat djup och bredd14.  När lyssningstestet 

utfördes hördes ingen skillnad på originalsignalen och de dämpade signalerna.  Detta antogs bero 

på att filtren inte var tillräckligt djupa samt att det var svårt att höra någon skillnad på en så lång 

svepsignal.   
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14 Bredden var här angiven vid -3 dB 



 

Med dessa konklusioner blev testsignalen istället en kort svepsignal på 5 Hz med den resonanta 

frekvensen i mitten.  Ett smalt och djupt filter försökte uppnås för att dämpa hårt över ett så 

smalt frekvensområde som möjligt.  Nya filterparametrar skapade nya dämpningsfilter som 

brändes ner på en ny testcd och testades.   

 

Första resonanta frekvensen som dämpades var ~160 Hz, denna gång hördes skillnad och filtret 

iirnotch med ett q-värde på 0.075 – 0.085, notchfiltret med R = 0.75 – 0.85 samt parametriskt 

frekvenskorrigeringsfilter med djup 50 dB och bredd 60-80 Hz definierad i 10 dB ovanför dippen 

var de som lät bäst.  Ett av vardera filter kan ses i Figur 6.4. 

 

 

Figur 6.4 Ovan till vänster ett iirnotchfilter med q-värde 0.08 och till höger ett notchfilter med R = 0.8. Nedanför dessa ett 

parametriskt frekvenskorrigeringsfilter med djup 50 dB och bredd 60 Hz definierad 10 Hz ovanför dippen (i -40 dB).  
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Med samma tillvägagångssätt testades också resonansfrekvenserna ~39 Hz och ~320 Hz.  ~39 

Hz dämpades bäst med ett notchfilter med R = 0.975 eller med iirnotchfilter med ett q-värde på 

0.065 eller 0.070.  Två av dessa kan ses i Figur 6.5.   

 

Figur 6.5 Till vänster notchfiltret med R = 0.975 och till höger iirnotch med q-värde 0.065. 

 

För ~320 Hz lät notchfiltret bäst, med R = 0.60, 0.65 eller 0.70.  Två av dessa filter kan ses i 

Figur 6.6. 

 

Figur 6.6 Till vänster ett notchfilter med R = 0.60 och till höger samma filter med R = 0.70. 

 

Utifrån testerna hittades ett samband där notchfiltrets R-värde minskade med ökande frekvens 

för de notchfilter som lät bäst.  Detta togs hänsyn till då flera kombinationer av filter med olika 

filterparametrar utformades och nya dämpningar gjordes på ett svep mellan 20 till ~400 Hz.  

Dessa bildade en ny testcd. Vid lyssningstestet visade sig alla filer vara alldeles för tysta, i vissa 

spår hördes knappt något medan det i andra spår till och från hördes ett tyst svep. 
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Efter att dämpningstesterna avslutats i rum ett påbörjades de i rum två.  Här användes en 

periodisk puls med grundfrekvensen 51 Hz som testsignal.  Detta för att bättre kunna höra 

dämpningen.  Signalen finns att se i Figur 6.7.   

 

Figur 6.7 Periodisk puls som testsignal.   

 

De dämpningstester som gjordes dämpade frekvensen ~32 Hz.  Med utgångspunkt från de 

dämpningar handledaren tidigare gjort manuellt gjordes ett antal dämpade versioner av 

testsignalen.  Det filter som var aktuellt var det parametriska frekvenskorrigeringsfiltret då det har 

varierbart djup.  Resultatet av lyssningstestet var att det knappt hördes någon skillnad på något av 

filtren.  Det djupaste och bredaste filtret som testades var 30 dB djupt och 15 Hz brett. 
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7. 

                                                

Analys och diskussion om resultaten 

7.1  Analys och diskussion om mätningsresultaten 

Vid mätningarna i rum två gav inte resultaten från mätdatabehandlingsprogrammet det 

förväntade resultatet från avlyssningen.  Kring ~32 Hz kunde en tydlig resonanstopp15 höras 

medan denna inte alls utmärkte sig i resultatet från mätdatabehandlingen (se Figur 6.3).  Detta 

kan tänkas bero på att högtalarens avklingning är längre än tänkt och ståendevågens amplitud inte 

lika hög som tänkt.  I Figur 7.1 visas det teoretiska avklingningsförloppet för högtalare och 

ståendevåg.   

t 

brusnivå

ståendevågs avklingning 

ståendevåg 

högtalarens avklingning
direktljud 

A 

 

Figur 7.1 Teoretiskt avklingningsförlopp för högtalare och ståendevåg 

 

Under frekvenstonens ljudande är det direktljudet som ger upphov till den högsta amplituden.  Så 

snart frekvenstonen slutar ljuda påbörjas högtalarens avklingning som bör vara väldigt snabb i 

jämförelse med ståendevågens avklingning.  Under uppspelandet av frekvenstonen exciteras 

eventuella ståendevågor som startar sin avklingning i samma stund som hötalaren; när 

frekvenstonen slutar ljuda.  Det som är intressant att mäta är ståendevågens avklingning.  Denna 

kan mätas fram till dess att den försvinner under brusnivån.   
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15 Frekvensen hade hög amplitud samt lång efterklang. 



 

 

I de mätdata som uppmätts i rum två kan det teoretiska avklingningsförloppet uttydas16.  Den 

största skillnaden mellan det teoretiska och det uppmätta avklingningsförloppet är högtalarens 

avklingning.  Denna avklingning är i mätdata betydligt långsammare och ger i kombination med 

skillnaden i frekvenstonernas amplitud upphov till att de uppmätta och inlyssnade 

resonansfrekvenserna inte är desamma.   

 

Lutning ett

Lutning två 

Brusnivå 

Figur 7.2 Avklingning för den, enligt mätdatabehandlingsprogrammet, mest resonanta frekvensen i rum två (~26.70Hz) 

 

Eftersom amplituden är olika hög för alla frekvenstoner i mätdata blir skillnaden för hur många 

decibel signalen hinner falla innan brusnivån väsentlig.  Av denna anledning har det inte varit 

möjligt att mäta avklingningen för 60 dB för samtliga frekvenser.  Istället har avklingningen mätts 

efter 40 dB i rum ett och efter 25 dB i rum två och därefter räknats om till 60 dB avklingning17.  

Avklingningen 40 dB och 25 dB har använts för samtliga frekvenser i de respektive rummen.  

Figur 7.2 visar avklingningstiden för den mest resonanta frekvensen i rum två enligt 

mätdatabehandlingsprogrammet.  I denna bild kan utläsas att amplituden för frekvenstonen ligger 

                                                 
16 Detta kan även uttydas för avklingningen i rum ett. 
17 Detta går att göra eftersom avklingningen är linjär. 

 

 
37



 

på ungefär -11 dB.  Detta medför att avklingningen mäts när signalen fallit till -36 dB.  I Figur 7.3 

visas den mest resonanta frekvensen enligt avlyssning i rum två.  Här är amplituden för 

frekvenstonen ungefär -1 dB vilket medför att avklingningen mäts då signalen fallit till -26 dB. 

Brusnivå 

Lutning ett

Lutning två

Figur 7.3 Avklingning för den, enligt avlyssning, mest resonanta frekvensen i rum nummer två (~31.75Hz) 

 

Lutning ett som finns utritad i Figur 7.2 och Figur 7.3 är avklingningen för högtalaren.  Denna 

avklingning visar sig här vara längre och av större betydelse än i det teoretiska 

avklingningsförloppet i Figur 7.1.   

 

Lutning två är den avklingning som ljudvågorna har i rummet.  Om en ståendevåg har exciterats 

blir denna avklingning längre och lutningen mindre brant.  Eftersom lutning två är brantare för 

~26.70 Hz (Figur 7.2) än för ~31.75 Hz (Figur 7.3), betyder det att den avklingar snabbare och 

alltså är mindre resonant.     

 

Problemet vid mätning och behandling av mätdata är att olika resonanta frekvenser fås vid 

avlyssning och mätdatabehandling.  Detta beror på att avklingningen för högtalaren är 

långsammare än i det teoretiska avklingningsförloppet samt att det inte går att avläsa 
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avklingningstiden efter önskvärt lång tid eftersom amplituden varierar mellan frekvenstonerna.  

Dessa två faktorer ger upphov till att den avläsning som görs för att räkna ut avklingningen sker 

efter för kort tid för många frekvenser.  För många frekvenser med hög amplitud görs därför 

avläsningen för högtalarens avklingning och inte för ljudvågornas avklingning medan avläsningen 

för de övriga frekvenserna sker för ljudvågornas avklingning.  Detta medför att de frekvenser 

som anges som resonanta kanske egentligen är frekvenser för vilka högtalaren har en lång 

avklingning eller frekvenser som har låg amplitud, eftersom avläsningen i detta fall görs på 

ljudvågornas avklingning.  För de frekvenser som verkligen är resonanta sker ofta avläsningen för 

högtalarens avklingning eftersom amplituden är hög, detta medför att dessa inte anges som 

resonanta av mätdatabehandlingsprogrammet.  

 

För mätningarna i rum ett som utförts med högre volym vid inmätningarna, kan avläsningen för 

avklingningen göras efter längre tid eftersom SNR är större.  Detta för med sig att avläsningen 

oftare görs för ljudvågornas avklingning istället för högtalarens avklingning.  Dessa mätdatabe-

handlingsresultat bör med andra ord vara mer korrekta än de för rum två. 

 

Lösningen på det ovan diskuterade problemet skulle kunna vara att öka tiden av tystnad efter 

frekvenstonen för att få med hela efterklangen tillsammans med att under mätningen spela upp 

testsignalen på hög volym och bandpassfiltrera varje frekvens med ett smalt bandpassfilter.  Det 

går enkelt att göra om testsignalen till en sekund frekvenston och tre sekunders tystnad för att få 

med en längre avklingning.  En sekund räcker för att excitera eventuella stående vågor.  Denna 

förändring kan göras utan att koden för mätdatabehandlingen behöver ändras nämnvärt.   

7.2  Analys och diskussion om dämpningsresultaten 

På den andra testcd:n som gjordes testades inte bara de filter som kunde tänkas vara lämpliga, 

utan även väldigt extrema filter med djup på nedåt 100 dB och en bredd på uppåt 2000 Hz för att 

se om filtren över huvud taget fungerade, eftersom någon skillnad inte kunnat höras för testcd 

ett.  Det visade sig att filtren fungerade och att det var de väldigt extrema filtren som krävdes för 

att höra skillnad på testsignalen.  En följd av detta blev att hela den svepsignal som testades blev 

dämpad med minst 7 dB.  De filter som lät bäst vid dämpningen av ~160 Hz visas i Figur 6.4.  I 

figuren kan ses att samtliga filter dämpar alldeles för många frekvenser med oacceptabelt många 

dB, men signalen hördes bra och resonansen var dämpad.   
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Resultatet av att sedan filtrera svepsignalen från 20 till ~400 Hz med flera filter liknande de i 

Figur 6.4 blev att signalen knappt hördes.  Med tanke på att varje filter dämpar alla frekvenser 

som ingår i testsignalen med minst 7 dB är inte detta så konstigt, då varje frekvens dämpas flera 

gånger om.  Dessa resultat med alldeles för breda och djupa filter beror delvis på att testsignalen 

gör det svårt att höra när de resonanta frekvenserna dämpas. 

 

För dämpningstesterna i rum ett användes dels en lång svepsignal som svepte mellan 20 och 

~400 Hz och dels kortare svep som svepte över 5 Hz med den resonanta frekvensen i mitten.  

Dessa testsignaler är inte optimala av flera anledningar.  Dels är de inte transienta, vilket gör att 

avklingningen av varje frekvens inte kan höras på ett bra sätt och dels är testsignalen inte den typ 

av ljud/musik som brukar spelas.  Val av testsignal är en stor bidragande orsak till att de filter 

som lät bäst i lyssningstesterna blev så extrema. 

 

Den testsignal som användes i rum två är transient och exciterar hela basområdet.  Trots valet av 

testsignal var det svårt att höra skillnad på den dämpade signalen och originalsignalen.  En 

anledning till att testsignalen inte gav så stora utslag kan ha varit att den inte var dämpad i alla 

resonanta frekvenser.  Eftersom endast en av dess resonanta frekvenser dämpades kan andra 

resonanta frekvenser gett upphov till den avklingning som hördes och det kan därför vara svårt 

att höra skillnad på den dämpade- och originalsignalen.  

 

Till skillnad från testsignalerna använda vid dämpningarna, spelar den testsignal använd vid 

mätningarna bara upp en frekvens åt gången, just de frekvenser som kan komma att dämpas.  

Om denna signal görs om något, så att frekvenstonen blir kortare, kan den med fördel användas 

som testsignal vid dämpningen.   

 

En annan orsak till att filtren som upplevdes dämpa bäst var alldeles för breda och djupa är att 

mätdatabehandlingsprogrammet kanske inte fått fram de resonanta frekvenserna.  I rum nummer 

ett har inte lyssningstester verifierat de frekvenser som fåtts ut från mätdatabehandlingsprogram-

met.  Konsekvensen av detta blir att eftersom den dämpade frekvensen kanske inte är den som är 

resonant i den korta svepsignalen, är det kanske ”fel” avvikelse i signalen som lyssnas efter.  Med 

andra ord, den frekvens som uppbringar resonansen kanske inte är densamma som blir dämpad, 

förrän filtret blir så djupt och brett att även denna signal dämpas.  Detta är troligtvis en stor 

bidragande orsak till de resultat som fåtts vid de dämpningstester som utförts i rum ett. 
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7.3  Övrig analys och diskussion 

I projektets början undersöktes olika sätt att mäta upp rummets karakteristik för att ur den 

informationen få ut vilka frekvenser som är resonanta i ett rum.  De tre metoder som främst 

undersöktes var impuls, MLS och ”en frekvens i taget”.  Att använda sig av impulser för att mäta 

upp rummets impulssvar visade sig vara både omständligt, tidskrävande och osäkert ur brussyn-

punkt.  Istället lades tid på att ta reda på mer om MLS.  Eftersom MLS har bra brusimmunitet 

och dessutom ter sig enkelt att hantera verkade det vara ett bra alternativ.  Det framkom att ett 

antal program på marknaden använder MLS i sina system som mäter upp rumskarakteristik vilket 

tyder på att det är ett användbart sätt att mäta upp ett rum på.  De program som var tillräckligt 

bra var dock för kostsamma och därmed blev det återstående alternativet att producera ett eget 

mätprogram som använde sig av MLS.  Under en diskussion uppkom förslaget om ”en 

frekvenston i taget” varpå denna metod undersöktes.  Med denna metod var det enda alternativet 

att producera ett eget mätprogram, så andra faktorer fick avgöra eftersom det tedde sig lika svårt 

att programmera båda.  Efter att ha diskuterat alternativen med handledaren blev det den senare 

metoden som användes.  Det som talar för den senare metoden är att den är mer brusmotståndig 

än MLS samt att det kan vara svårt att se avklingningen i vattenfallskurvan som blir resutatet av 

mätningarna med MLS.   

 

Resultatet som blivit om istället MLS använts är svårt att förutspå, men utifrån de kunskaper som 

förvärvats under examensarbetets gång kan nämnas att MLS troligtvis hade kunnat träffa 

resonansfrekvenserna mer exakt än det program som idag används i projektet.  Mätmetoden som 

använts i detta projekt har enbart mätt upp 104 olika frekvenser i ett område på ungefär 370 Hz, 

varför det finns”luckor” om upp till flera Hz mellan frekvenserna.  Å andra sidan är dessa 

frekvenser i kvarttonsteg som används vid skapandet av musik.    

 

För att få en ännu lägre brusnivå kan ett smalt bandpassfilter läggas till varje frekvens.  Eftersom 

frekvensen som är intressant att mäta är känd, går det att med enkla medel öka SNR något för att 

få med mer av ljudvågornas avklingning.  Mer information gör att chanserna att mäta på rätt flank 

(dvs ljudvågornas avklingning, inte högtalarens) ökar.   
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Fortsatt utveckling/arbete 8. 

Vid en fortsatt utveckling av detta projekt bör först mätdatabehandlingsprogrammet fås att 

fungera tillfredsställande, dvs att det mäter avklingningen för ljudvågorna och inte för högtalaren.  

Fås inte ett korrekt resultat här, spelar det ingen roll hur bra dämpningen fungerar.  Ett bra 

bandpassfilter som filtrerar kring varje frekvens kan vara ett sätt att göra brusnivån lägre och på 

så sätt få bättre möjligheter att mäta avklingningen.  

 

Frekvenserna som mäts upp kan fås att sammanfalla med de frekvenser som är vanligast 

förekommande i musikstycken.  Detta skulle kunna påverka resultatet till det bättre då mätningen 

och dämpningen skulle vara än mer aktuellt för musikavlyssning.  

 

Efter att både mätningen och dämpningen fåtts att fungera digitalt, kan ett interface utarbetas 

och koden skrivas om i ett annat programmeringsspråk.  Detta kan sättas ihop till en produkt 

som förbättrar ljudet i hemanvändarens musikavlyssningsrum och säljas. 
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Slutsats 9. 

Syftet med projektet var att dämpa den kvardröjande klang som uppstår då resonanta frekvenser 

exciteras vid högtalaravlyssning.  För att göra detta krävs först en inmätning av rummet och dess 

resonanta frekvenser och sedan en dämpning av dessa.  Mätningarna av rummen har inte varit 

lika korrekta som önskat beroende på att högtalarens avklingning varit längre än den teoretiskt 

sett är.  För att övekomma detta problem kan mätmetoden förfinas genom att dels korta ner 

exciteringstonen och förlänga tystnaden i testsignalen, dels mäta på en högre volym, vilket ökar 

SNR, och till sist kan också ett smalt bandpassfilter läggas till för att ytterligare öka SNR.  

Dämpningsfiltrens effektivitet har varit svårt att avgöra på grund av att testsignalerna som 

använts inte varit optimala.  Den testsignal som inte använts, men som, i efterhand, kan tänkas 

vara den bästa, är den för mätningarna använda testsignalen.  Detta ger utrymme för att lyssna till 

efterklangen.  

 

Syftet har med andra ord inte riktigt uppfyllts, men med lite mer arbete med de förändringar som 

föreslås kan det ligga nära förestående.   
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A.  Bilaga - Matlabprogram 

A.i ”testsignalgen” – 104 olika frekvenser med tystnad mellan 

function y = testsignalgen() 
 
fs = 44100; 
n = 16; 
f = 20; 
i = 1; 
t = [1/fs:1/fs:2];  
s2 = sin(2*pi*t)*(1*exp(-10));      %"tyst" i två sekunder 
s4 = [s2]; 
while f < 400 
    T = 1/f;                %En period T 
    while T < 2 
        T = T + 1/f;        %plussa på en period tills T > 2 sekunder 
    end 
    period(i) =  T; 
    t=[1/fs:1/fs:T];   %tid, avsluta efter hel period för att undvika klick 
    s1=sin(2*pi*f*t)*(1-1*exp(-10));    %frekvenssignalgenerering 
    s3 = [s1 s2];                       %frekvenssignalen, sen tyst 2 sek 
    s4 = [s4 s3];    
    f = f*1.0293;                       %kvarttonsteg 
    i = i+1; 
end 
y = s4; 
wavwrite(s4,fs,n,'testsignal'); 
 

A.ii ”mat” – mätningen av testsignalen 

function [ljudin,fs] = mat() 
 
fs = 11025; 
minuter = 7.3;   %antal minuter som ska spelas in 
n = minuter*60*fs;   %antal sampel i ljudin 
ljudin = wavrecord(n ,fs); 
 

A.iii ”topp” – tar ut toppvärdet och tillskriver övriga värden i perioden 

det 

function [toppljud, s, borja]  = topp(ljudin) 
%Funktionen tar ut det högsta värdet i varje period och ger samtliga värden  
%i perioden det högsta värdet.  Detta för att lättare kunna få ut 
%avklingningen. 
fs = 11025; 
 
%************************************************************************** 
%kontrollera att det är en radvektor 
%************************************************************************** 
stl = size(ljudin); 
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if stl(1) ~= 1 
    ljudin = ljudin'; 
end 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************* 
%Ta reda på var i ljudin signalen börjar 
%************************************************************************** 
for i = 1:length(ljudin) 
    if abs(ljudin(i)) > 0.01    
        start = i;      %start = det sampel där signalen börjar i ljudin 
        break 
    end 
end 
s = start; 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
%var börjar respektive frekvens? 
%************************************************************************** 
i = s; k = 1; 
while i < length(ljudin) 
    if abs(ljudin(i)) > 0.01 
        borja(k) = i; 
        i = i+44099;    %flyttar fram markören 4 s         

  k = k+1; 
    end 
    i = i+1; 
end 
borja(k-1) = borja(k-2)+44402;  %för att sista ska få ungefär rätt antal 
sampel 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
%ta ut alla frekvenser 
%************************************************************************** 
f = 20;       %startfrekvens 
i = 1; 
while f < 400      %från 20 till 400 Hz  
    frek(i)=f;    %frekvenserna läggs i en array 
    f = f*1.0293;    %kvarttonsteg 
    i = i+1; 
end 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
%Dela in sekvensen efter frekvens för att sedan ta ut toppvärdet för varje 
%svängning 
%************************************************************************** 
ritat = [];  
k = 2; slut = borja(2)-1;           %tar en frekvens i taget 
 
for m = 1:104                       %gå igenom alla frekvenser 
    sekvens = ljudin(start:slut);   %en frekvens åt gången 
    del = round(2*fs/frek(m));      %två perioder  
    startdel = 1; slutdel = del; 
    for g = 1:floor(length(sekvens)/del)    %gå igenom alla "del"ar  

if slutdel+del < length(sekvens)    %om det inte är sista delen            
delsekvens = sekvens(startdel:slutdel); 

else                                %sista delen             
delsekvens = sekvens(startdel:length(sekvens)); 
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end 
varde = max(delsekvens);                %maxvärdet i delsekvensen 
index = min(find(delsekvens == varde)); %hittar index för maxvärdet 
if m == 1 && g == 1          % första "del"en             

delsekvens(:) = varde; 
else %värdena fram till nästa maxvärde får förra periodens maxvärde 
   delsekvens(index:length(delsekvens)) = varde; 
   delsekvens(1:(index-1)) = gamlamax; 
end 
gamlamax = varde; 
ritat = [ritat delsekvens]; 
startdel = slutdel + 1; 
slutdel = slutdel + del; 

    end 
    start = borja(m+1);  
    if m < 104                       
        if length(ljudin) - borja(m+2)-s > 44402 %om ej sista biten 
            slut = borja(m+2); 
        else                     %om sista biten är kortare än 44402 sampel 
            slut = length(ljudin); 
        end 
    end 
    save rita ritat;                   
    k=1; 
end 
%************************************************************************** 
 
toppljud = ritat; 
 

A.iv ”behandling” – tar ut avklingning och resonanta frekvenser 

function [resonans, ut, avkl, frek] = behandling(toppljud, start, borja) 
fs = 11025; 
 
%************************************************************************** 
%antal sampel för varje frekvens inkl avklingning 
%************************************************************************** 
j=1; 
for k = 2:(length(borja)) 
    sampel(j) = borja(k)-borja(k-1); 
    j = j + 1; 
end     
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
%dela upp ljudin i sekvenser och lägga dem i en matris  
%************************************************************************** 
borja = borja-start+1; 
rad  = length(borja)-1;     %antal rader i matrisen = antal frekvenser 
kolumn = max(sampel); %antal kolumner i matrisen = max antal sampel 
for i = 1:rad 
    sekvens = toppljud(borja(i):(borja(i+1)-1));  %sampel för frekv + avkl  
    hepp = kolumn-length(sekvens);              %skillnaden i antal sampel 
    if hepp > 0                      %fyll på med nollor 
        sekvens = [zeros(1,hepp) sekvens]; 
    end 
    matris(i,:) = sekvens;      %lägger in samplen i matrisen 
end 
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skild = kolumn+1-min(sampel);   %skillnad på kortaste och längsta sekvensen 



 

matris2 = matris((1:rad),(skild:kolumn)); %så att alla blir lika långa (4s) 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
%Halvera "samplingsfrekvensen" för snabbare waterfallplot 
%************************************************************************** 
j = 1; 
for k = 1:rad 
    for i = 1:2:length(matris2) 
        matris3(k,j) = matris2(k,i); 
        j = j+1; 
    end 
    j = 1; 
end 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
ut=20*log10(matris3');  
 
%************************************************************************** 
%ta ut alla frekvenser 
%************************************************************************** 
f = 20;      
i = 1; 
while f < 400       %från 20 till 400 Hz  
    frek(i)=f;      %frekvenserna läggs i en array 
    f = f*1.0293;   %kvarttonsteg 
    i = i+1; 
end 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
% avklingningen 
%************************************************************************** 
stl = size(ut); 
if stl(1) < stl(2) 
    ut = ut'; 
end 
stl = size(ut); 
for i = 1:stl(2) 
    rad = ut(:,i); 
    signalmedel(i) = mean(rad(5000:10000)); 
    RT40(i) = signalmedel(i)-40;            %när signalen fallit 40 dB 
    k = 11000; 
    while rad(k) > RT40(i) 
        k = k + 1; 
    end 
    avkl(i) = k; 
end 
avkl = avkl-11025;  %ta bort de första två sekunderna med frekvenston 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
% Kolla resonans 
%************************************************************************** 
k = 1; 
for i = 1:length(avkl) 
    gr(i)= 22000 - frek(i)*8;    %tröskel 
    if avkl(i) > gr(i)           
        resonans(k) = i; 
        k= k+1; 
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    end 
end 
%************************************************************************** 
avkl = avkl/(11025/2);       %gör om till sekunder 
avkl = avkl*2.4;          %avklingningen för 60dB  
gr = gr/(11025/2)-2;    %tröskeln i sekunder för plot 
 

A.v ”dampning” – dämpning av frekvenser med önskade 

filterparametrar 

function filt = dampning(resonans, djup, bredd, signal) 
%Denna funktion dämpar den signal som önskas dämpas med de filterparametrar 
%som ställs in.  
 
%************************************************************************** 
%Filter för de resonanta frekvenserna 
%************************************************************************** 
for i = 1:length(resonans)  %filter för varje resonant frekvens 
   [num, den] = parameq(djup, bredd, resonans(i));  
   filtn(i,:) = num; 
   filtd(i,:) = den; 
end 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
% filtrera 
%************************************************************************** 
filt = filter(filtn(1,:), filtd(1,:), signal); 
for i = 2:(length(resonans)-1) 
    filt = filter([filtn(i,:)], [filtd(i,:)], filt); 
end 
%************************************************************************** 
 
%************************************************************************** 
%skriv till ny ljudfil med den dämpade signalen 
%************************************************************************** 
str = ['dampadg', num2str(djup), 'q', num2str(bredd)]; 
wavwrite(filt, 44100, 16, str); 
%************************************************************************** 
 

A.vi ”parameq” – parametriskt frekvenskorrigeringsfilter från bilinjär 

transformation 

function [T, N] = parameq(djup, bredd, frekvens) 
%djup - hur många dB dippen ska ligga under referensnivån g02 
%frekvens - vilken frekvens i Hz som ska dämpas,  
%bredd - bredden på dippen i Hz vid 3 dB nedanför referensnivån. 
 
g2 = djup; 
f = frekvens; 
q = bredd; 
g02 = 1; 
g0 = sqrt(g02); 
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g = 10^(-g2/20)*g0;                 %gör om från dB 



 

 
fs=11025; 
 
if g2 > 3  
    gb = 10^(-3/20)*g0;             %bandbredden 3 dB nedanför grundnivån 
    gb2 = gb^2; 
else 
    gb2 = (g02 - g2)/2; 
end 
g2 = g^2; 
w = 4*pi*f/fs;  
dw = 2*pi*q/fs;  
 
beta = sqrt((gb2-g02)/(g2-gb2))*tan(dw/2); 
 
b0 = (g0+g*beta)/(1+beta); 
b1 = -2*((g0*cos(w))/(1+beta)); 
b2 = (g0-g*beta)/(1+beta); 
 
a0 = 1; 
a1 = -2*(cos(w)/(1+beta)); 
a2 = (1-beta)/(1+beta); 
 
T = [b0 b1 b2];                         %täljaren 
N = [a0 a1 a2];                         %nämnaren 
 
[H, F] = freqz(T, N, 10000, (fs/2));     
plot(log10(F), 20*log10(abs(H)));              %rita ut filtret 
 

A.vii ”polnollfilter” – notchfilter/parametriskt 

frekvenskorrigeringsfilter från poler och nollställen 

function [T, N] = polnollfilter(R, frek) %(R, djup, frek) om pa.eq.filter 
%Ett parametriskt frekvenskorrigeringsfilter som dämpar frekvensen med 
%bredd och djup som angivet i inargumenten. R måste vara < 1 och djupet får 
%vara max 1-R  
r = 1; %r = R + djup; om pa.eq.-filter istället 
 
omega = 2*pi*frek/(11025/2); 
b1 = -2*r*cos(omega); 
b2 = r^2; 
a1 = -2*R*cos(omega); 
a2 = R^2; 
 
T = [1 b1 b2]; 
N = [1 a1 a2]; 
[H, F] = freqz(T, N, 10000, (11025/2)); 
plot(log10(F), 20*log10(abs(H))) 
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B. Ordlista 

Array – Datorterm för fält, vektor eller matris [12].  Ett av de vanligaste sätten att logiskt ordna 

information i datorprogram och datorminnen är att ordna besläktade värden, vilka skall lagras 

som variabler, i en vektor.  Varje element i vektorn identifieras med indexsiffror, t.ex. A1, A2,... 

En vektor kan ha flera dimensioner och blir då en matris.                 

  a1  a2  a3  a4  a5  a6 a7  a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14

 

ADC – Analog to digital conversion  

 

Autokorrelation – korrelation mellan signalen och en i tiden förskjuten kopia av signalen [9].  

Autokorrelationsfunktionen anger hur signalen förändras i tiden.  

 

Crestfaktor – Förhållandet mellan signalens maximala amplitud och rms (root-mean-square 

(medelvärdet)). 

 

DAC – Digital to analog conversion 

 

dB – Decibel, logaritmisk måttenhet som anger förhållandet mellan två effekter, tex akustiska 

[10]. 

 

DFT – diskret fourier transform [2]. Definition:  

[ ] [ ]∑
−

=

=
1

0

,
N

n

kn
NWnxkX    where ( )NjN /2expW π−=    

[ ] ( ) ( ){∑
−

=

−=
1

0
/2sin/2cos

N

n
NknjNknnx ππ }    (23) 

 

Diskret – motsats till kontinuerlig signal [9].  En signal som innehåller ett ändligt antal värden, 

exempelvis en samplad analog signal som är tidsdiskret.  En digital signal är diskret både i tid och 

amplitud.  

 

Efterklang – Om en impuls sänds genom ett system och det uppmätta 
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impulssvaret analyseras kommer det till att börja med innehålla den s.k. direktvågen som i princip 

är det uppspelade ljudet [16].  Förutom den kommer det även att finnas spår av ekon.  Ofta kan 

ett par enskilda ekotappar urskiljas tydligt, orsakade av de första reflektionerna från väggarna 

bakom resp. mitt emot högtalaren.  Tillsammans med dessa finns även summan av återstående 

reflektioner vilka bildar efterklangen.  Ibland vill efterklangstiden mätas vilken är 

definierad av när intensiteten har sjunkit 60 dB.  

 

FFT – fast fourier transform [2].  En effektiv algoritm för att beräkna den diskreta 

fouriertransformen (DFT).  

 

FHT – fast hadamard transform.   

 

Frekvenssvar – ett systems frekvenssvar, H(ω), är den funktion med vilken ett linjärt system 

påverkar insignalens spektrum [9].  Med andra ord är utsignalens frekvensspektrum lika med 

insignalens frekvensspektrum gånger frekvenssvaret: Y(ω) = H(ω)·X(ω)  

 

Fouriertransform – Fouriertransformen används för att överföra en signal från tidsdomänen till 

frekvensdomänen och kan därigenom användas för att analysera en signals frekvensspektrum [2].  

Varje signal kan beskrivas av ett antal sinus- och cosinusvågor med olika våglängd.  Följande 

ekvation beskriver en ickeperiodisk digital signal i sinus- och cosinusvågor (eller här imaginära 

exponenter): 

( ) [ ]∑
∞

−∞=

Ω−=Ω
n

njenxX        (24) 

Nästa ekvation visar hur x[n] kan återskapas från sitt spektrum ( )ΩX . 

[ ] ( )∫ ΩΩ= Ω

ππ 22
1 deXnx nj       (25) 

 

Holofonisk – Holo- är en sammansättningsform av grekiskans ho´los som betyder ’hel’ eller 

’fullständig’ [12].  Fono- kommer från grekiskans phōnē´ och betyder ’ljud’ eller ’röst’.  Fon-, 

förled: som har med ljud eller med rösten att göra. 

  

IIR – infinite impulse response, LTI-system delas in i klasserna IIR eller FIR (finite impulse 

response), beroende på om impulssvaret har ändlig eller oändlig varaktighet [7]. 
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Impulssvar – ett systems impulssvar, h(t), är den signal som fås vid utgången på systemet när en 

impuls skickas genom systemet [9].  

 

Impuls - Definitionen av en impuls δ(t) är följande: 

( )

( ) 1

0,0

=

≠=

∫
∞

∞−

dtt

tt

δ

δ
        (26) 

dvs impulsen existerar bara en kort tid då t = 0 [9].  

 

Kontinuerlig signal– En signal kan vara kontinuerlig i tid eller amplitud eller både och [9]. Att 

den är kontinuerlig betyder att tidsvariabeln t antar ett värde i varje reellt tal.  En kontinuerlig 

signal benämns ofta analog signal och motsvarande funktion betecknas ( )tx .  

 

Korskorrelation – Korrelation mellan två olika signaler [9].  Anger huvudsakligen ett 

tidsmedelvärde av gemensamma signalegenskaper.  

 

Kvantisering – En tidsdiskret signal (se sampling) kan kvantiseras i olika många 

kvantiseringsnivåer [9].  En kvantiserad signal är diskret i amplitud och antar alltså ett ändligt 

antal värden i amplitud.  Eftersom en kvantiserad signal är diskret i både tid och amplitud är den 

digital.  

 

LTI – Linjärt, tidsinvariant system [20]. Ett system är linjärt om superpositionsprincipen gäller: 

om insignalen x1 resulterar i utsignalen y1 och insignalen x2 resulterar i utsignalen y2, gäller att för 

alla linjära system är för alla konstanter a och b, ax1 + bx2  ay1 + by2. Ett system är tidsinvariant 

om tidsskiftningar i insignalen förorsakar lika tidsskiftningar i utsignalen. Specifikt, ett diskret 

tidssystem är tidsinvariant om x[n]  y[n] för med sig att x[n-n0]  y[n-n0] för alla tidsskiftningar 

n0 (där n0 är ett heltal).  

 

Matris – En tvådimensionell matris är ett rektangulärt schema, eller tabell, med element ordnade 

i rader och kolonner [8].  En matris med  rader och  kolonner har storleken , eller är 

av typen m .  

m n nm×

n×

 

Nyquists samplingsteorem – Definierar den minsta samplingsfrekvensen som undviker 

spektral överlappning [2].  Den högsta frekvensen i signalen kallas Nyquistfrekvensen och den 
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minsta samplingshastigheten som Nyquistfrekvensen teoretiskt kan återskapas med kallas 

Nyquisthastigheten.  Vikningsfrekvensen är halva samplingsfrekvensen och är den högsta 

frekvens som kan återges korrekt enligt samplingsteoremet.  Det är brukligt att 

Nyquistfrekvensen är större än vikningsfrekvensen, men som minst är de lika.  

 

Pseudo-random – pseudo- kommer från grekiskans pseudē´s som betyder ’lögnaktig’ eller ’falsk’ 

[12].  Pseud- är en förstavelse som används för att beteckna något som är falskt, oäkta eller 

skenbart.  En signal som beskrivs som pseudo-random uppfattas som slumpmässig (random) 

men är det inte.  

 

Resonans – Akustiskt är resonans ett fenomen som består i att en kropp som träffas av 

ljudvågor från en ljudkälla råkar i medsvängningar [10, 11].  Amplituden hos svängningarna i 

systemet når sitt maximum vid resonans.   

 

Rosa brus – en slumpsignal vars signaleffekt är avtagande med ökande frekvens, så att den 

innehåller exakt lika mycket signalenergi per oktav (frekvensfördubbling) inom det för örat 

hörbara området [22].  Det motsvarar en lutning på -20 dB/dekad eller cirka -6 dB/oktav av 

spektrumet.  Rosa brus är en vanlig testsignal för ljudkretsar.  

 

Sampling – Från en analog signal tas sampel i olika tidpunkter och skapar så en tidsdiskret signal 

som betecknas {  där n  är ett heltal som anger tidpunkten [9].  ( )nx }
 

SNR – Signal to noise ratio (skrivs även S/N) [9]. Ett signal-brus-förhållande som beskriver 

signalens styrka relativt bakgrundsbruset. Förhållandet mäts ofta i decibel (dB) och ges av: SNRdB 

= 10 log10(Ps/Pn), där Ps är effekten för signalen och Pn effekten för bruset. (Uttryckt i dB20 .)  

 

Stående vågor – se resonans.  

 

Transient – Varierande signal vars varaktigehet är kort [12]. ”Kort” omfattar tider från 

biljontedels sekunder för atomfysikaliska förlopp till miljontals år i astronomiska sammanhang.  

Exempel på en transient är början av en ton från ett musikinstrument (t.ex. ansatsen på ett 

blåsinstrument) och dess efterklang. (det kvarvarande bortdöende ljudet efter det att musikern 

slutat blåsa). 
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Vitt brus – en slumpsignal som innehåller exakt lika mycket effekt vid alla frekvenser (Watt per 

Hertz, W/Hz) [22].  Verkligt vitt brus är en omöjlighet eftersom "effekt vid alla frekvenser" 

skulle innebära att den totala effekten blev oändlig.  Normalt menar man därför med vitt brus 

antingen en slumpsignal som innehåller exakt lika mycket effekt vid alla frekvenser i det för testet 

intressanta frekvensområdet, alternativt "gaussiskt vitt brus" som är normalfördelat över alla 

frekvenser kring en bestämd frekvens. Detta innebär i praktiken att hela brusets signaleffekt 

ligger inom ett begränsat frekvensområde.  


