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Kapitel 1

Digitala audioeffekter

Den här delen av laborationen handlar om olika digitala audioeffekter. De flesta har n̊agon
g̊ang kommit i kontakt med en eller annan audioeffekt. Stereoanläggningar för hemmabruk,
t.ex., har ofta n̊agon form av equalizer som kan användas för att förstärka eller dämpa
vissa frekvensomr̊aden i signalen. En annan vanlig audioeffekt är efterklang som läggs till p̊a
musik som spelats in i en studio för att ljudet ska l̊ata mer naturligt. Många audioeffekter
kan åstadkommas med digitala filter. Vi ska här titta närmare p̊a n̊agra av dessa effekter
och filter.

1.1 Förberedelse

• Läs igenom denna handledning

1.2 Digitala audioeffekter

Här kommer en kort genomg̊ang av de audioeffekter som behandlas i den här laborationen.

1.2.1 Eko

Ett eko är inget annat än en fördröjd och dämpad kopia av ett ljud. Ekon uppst̊ar när ljudet
träffar väggar, möbler och andra föremål i ett rum och sedan reflekteras p̊a dessa ytor. Att
ekot är dämpat beror p̊a att material inte bara reflekterar ljud utan även absorberar en del
av energin i ljudet. Följaktligen beror egenskaperna hos ekot (fördröjning och dämpning)
p̊a hur omgivningen ser ut. Den del av ljudet som n̊ar lyssnaren med det samma, utan att
reflekteras eller dämpas, kallas för direkt ljud.

Ett direkt ljud och ett eko kan skapas med följande FIR-filter som ges av differensekva-
tionen

y(n) = x(n) + αx(n − R) |α| < 1 (1.1)

Vilket motsvarar överföringsfunktionen

H(z) = 1 + αz−R (1.2)

där R är fördröjningen i antal sampel och α är dämpningen. Ett s̊adant filter kallas för ett
kamfilter eftersom amplitudfunktionen liknar just en kam. Den kommer ha R stycken toppar
och R stycken dalar i intervallet 0 ≤ ω ≤ 2π.
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1.2.2 Multipla ekon

Som namnet antyder handlar det här om att lägga till fler fördröjda och dämpade kopior av
signalen. Om man t.ex. vill ha en signal med fyra ekon f̊ar man följande överföringsfunktion

H(z) = 1 + α1z
−R + α2z

−2R + α3z
−3R + α4z

−4R (1.3)

Ett bra alternativ är att l̊ata amplituderna, α, avta exponentiellt. P̊a s̊a sätt f̊as ett eko som
l̊ater naturligt.

1.2.3 Efterklang

Efterklang är den kombinerade effekten av multipla ljudreflektioner i ett rum. Skillnaden
mellan efterklang och multipla ekon är att ekona i efterklangen är många fler och har s̊a
kort fördröjning att det är sv̊art att urskilja enskilda ekon.

Under förutsättning att det finns en direkt väg mellan ljudkällan och lyssnaren kommer
lyssnaren först att höra det direkta ljudet. Därefter kommer reflektionerna fr̊an närliggande
ytor att höras, dessa kallas ofta för tidiga ekon eller tidig efterklang. Slutligen kommer
lyssnaren att n̊as av många, tätt packade, ekon som färdas i alla riktningar i rummet. Dessa
ekon är vad man brukar kalla sen efterklang. Den sena efterklangen är relativt oberoende av
var i rummet lyssnaren befinner sig och avtar exponentiellt.

I denna laboration skapas efterklang med tv̊a olika filter som ges av överföringsfunktionerna,

H(z) =
z−R

1 + αz−R
(1.4)

H(z) =
α + z−R

1 + αz−R
(1.5)

(1.6)

Det första är ett IIR kamfilter och det andra är ett IIR allpassfilter. Allpassfiltret har fördelen
att det inte färgar insignalen vilket kamfiltret gör. D̊a en färgning av ljudet ofta gör att det
l̊ater d̊aligt är detta n̊agot som bör undvikas.

Det finns även en tredje implementation av efterklang, i den här laborationen, som
använder sig av en kombination av fyra kamfilter och tv̊a allpassfilter.

1.2.4 Flanging

Flanging har ett karakteristiskt ljud som man kan beteckna som swishande”. Effekten uppn̊as
genom att mixa en signal med en n̊agot fördröjd kopia av sig själv där fördröjningen varierar
hela tiden. Detta kan beskrivas med överföringsfunktionen

H(z) = 1 + αz−R(n) (1.7)

1.2.5 Pitch shift

Pitch shift handlar om att öka eller sänka tonhöjden hos ett ljud. Det finns flera sätt att göra
detta p̊a. Ett sätt är att ändra pitchen med LPC-kodning. Detta kan man lära sig mer om
i kursen optimal signalbehandling som g̊ar i LP1. I denna laboration skiftas pitchen genom
att sampla upp eller ner signalen till en ny sampelfrekvens och sedan spela upp ljudet med
den ursprungliga sampelfrekvensen. Detta gör att signalens varaktighet kommer att minska
om pitchen skiftas upp (decimeras) och öka om pitchen skiftas ner (interpoleras).
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1.2.6 Fading

Fading är en effekt som ofta används för att dölja glapp t.ex. mellan uppspelningen av tv̊a
l̊atar. Detta görs genom att gradvis öka amplituden i början av ett ljud (fade in) och gradvis
sänka amplituden i slutet av ett ljud (fade out).

1.2.7 Equailzer

Som tidigare nämnts används en equalizer för att justera frekvensinneh̊allet i en audiosignal.
Detta görs genom att kombinera olika l̊agpass-, bandpass- och högpassfilter. Att justera
frekvensinneh̊allet i en signal kan man göra dels för att det ska l̊ata bättre men även för att
ta bort brus som finns i ett annat frekvensband än den önskade signalen. En equalizer gör
det även möjligt att justera för t.ex. egenskaperna i rummet som ljudet spelas upp i.

Programmet i den här laborationen har en equalizer som best̊ar av ett l̊agpass-, ett
bandpass- och ett högpassfilter.

1.3 Uppgifter

Hämta filerna som behövs för laborationen enligt handledarens anvisningar och lägg dem i
den katalog som ni jobbar i (kommandot pwd i MATLAB ger nuvarande arbetsmapp). De
filer som behövs är

• digaudio.m

• equalizer.m

• fade in m.m

• fade out m.m

• flanger m.m

• pitchshift h m.m

• pitchshift l m.m

• reverb1 m.m

• reverb2 m.m

• reverb3 m.m

• finalRiff.wav

• wav 2.wav

I MATLAB fönstret skriv digaudio för att köra programmet. Programmet kommer fr̊aga
efter filen wav 2.wav. Tryck OK för att f̊a upp menyn.

Uppgift 1: Tryck p̊a knappen Ursprungliga signalen och lyssna p̊a ljudet.

Uppgift 2: Tryck p̊a knappen Eko och ange fördröjning och dämpning d.v.s. Rochα i
ekvation (1.2). De förinställda värdena är 0.4 respektive 0.8. Titta p̊a plotten med insignalen
och den filtrerade signalen. Ser man ekot i utsignalen? Hörs ekot? Titta även p̊a plottarna
med filtrets impulssvar och amplitudfunktion. Observera att amplitudfunktionen ser ut som
en kam. Ekot åstadkoms allts̊a med ett kamfilter.
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Uppgift 4: Tryck p̊a knappen Multipelt eko. Hörs det flera ekon? Syns ekona i utsigna-
len? Hur ser impulssvaret ut? Avtar amplituderna, α, exponentiellt? Hur ser amplitudfunk-
tionen ut?

Uppgift 5: För var och en av de olika versionerna av efterklang, jämför insignalen med
utsignalen. Titta även p̊a amplitudfunktionerna. Efterklang1 har skapats med ett kamfil-
ter, Efterklang2 med ett allpassfilter och Efterklang3 med en kombination av kam- och
allpassfilter. Impulssvaren för de tv̊a första implementationerna ser ut som i figur 1.1 och
figur 1.2. Hur l̊ater resultatet?
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Figur 1.1: Impulssvaret för ett IIR kamfilter som används för att skapa efterklang
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Figur 1.2: Impulssvaret för ett IIR allpassfilter som används för att skapa efterklang

Uppgift 6: Tryck p̊a knappen Flanger. Hur l̊ater det? Hur ser utsignalen ut jämfört med
insignalen?

Uppgift 7: Tryck p̊a knappen Pitch lägre. Hur l̊ater det? Hur ändras hastigheten p̊a
ljudet?

Uppgift 8: Tryck p̊a knappen Pitch högre. Hur l̊ater det? Hur ändras hastigheten p̊a
ljudet?

Uppgift 9: Tryck p̊a knappen Avsluta. Skriv sedan digaudio, i MATLAB fönstret, för
att starta om programmet. Den här g̊angen, när programmet fr̊agar efter wav-fil, skriv in
finaRiff.wav och tryck p̊a OK.

Tryck sedan p̊a knappen Fade in. Hur L̊ater det? Tryck sedan p̊a Fade out. Hur l̊ater
det?



1.3. UPPGIFTER 7

Uppgift 10: Tryck p̊a knappen Equalizer. Tryck sedan p̊a n̊agon av knapparna för
l̊agpass-, bandpass- eller högpassfilter. Hur l̊ater det? Prova alla knapparna och lyssna p̊a
resultatet. För alla fyra fallen (det fjärde fallet är Återskapad signal) jämför insignal med
utsignal. Titta även p̊a amplitudfunktionerna för de olika filtren och även deras impulssvar.

Till sist, avsluta programmet genom att trycka Avsluta.


