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Abstrakt 
 
Vid mixning i en hemmastudiomiljö finns det ofta stora akustiska problem, 
speciellt vid låga frekvenser. Vid just låga frekvenser orsakas problemen främst 
av stående vågor. För att reducera de stående vågorna används vanligen 
passiva absorbenter, men i en hemmastudiomiljö kan dessa av praktiska skäl 
ofta inte användas. I denna uppsats har något som kallas inversa filter 
undersökts som möjligt alternativ. Dessa skapas från ett uppmätt rumsimpulssvar 
och appliceras på signalen till högtalaren genom faltning. Det filter som har 
använts baseras på teori av Kirkeby, och för att undersöka om detta filter kan 
reducera de stående vågorna har mätningar gjorts både i ett rör och i ett antal 
riktiga rum. Resultaten från mätningarna visar att det inversa filtret kan reducera 
de stående vågorna men att själva filtret ofta orsakar fler problem än det löser. 
 
 
 

Abstract 
 
When mixing in a home studio environment there are often severe acoustical 
problems, especially at lower frequencies. Low frequency problems are mainly 
caused by standing waves, and the traditional way of reducing these are with 
passive absorbers. In a home studio environment the use of passive absorbers is 
not always possible due to practical reasons. In this extended essay the use of 
inverse filtering has been investigated as an alternative. Inverse filters are 
created from room impulse responses and are applied by convolution to the 
signal sent to the loudspeaker. The inverse filter that has been used is based on 
theory of Kirkeby, and to determine if this filter can reduce standing waves 
measurements has been done in a duct and in several rooms. The results from 
the measurements show that the inverse filter can reduce the standing waves, 
but that the filter itself often causes more problems than it solves. 
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Introduktion 
 
Det har blivit väldigt vanligt att man jobbar med musik hemma. Man både spelar 
in och mixar i sin egna hemmastudio. Detta har främst blivit möjligt genom den 
nya digitaltekniken som gjort utrustningen tillgänglig och betydligt billigare. I 
denna hemmastudiomiljö finns det dock ofta stora akustiska problem. De flesta 
lägenheter och villor är inte byggda för en god akustik som lämpar sig för dessa 
musikaliska ändamål. Denna uppsats har som utgångspunkt problem vid låga 
frekvenser då man mixar i en hemmastudiomiljö.  
 
Vid låga frekvenser orsakas problemen främst av stående vågor, som uppstår 
när ljudvågor studsar mellan två eller flera ytor. Det bildas då ett vågmönster i 
rummet med toppar i frekvensgången där de stående vågorna samverkar 
konstruktivt och dalar där det uppstår negativ interferens. Stående vågor ger 
upphov till en ojämn frekvensgång vid olika positioner i rummet, vilket gör att 
vissa toner i musiken kan vara för starka eller svaga beroende på var man 
befinner sig i rummet. Stående vågor har även en efterklang, det tar alltså en tid 
innan ljudet klingar ut. Detta kan göra att vissa toner som finns vid en stående 
våg kommer att höras längre, vilket också kan få dem att sticka ut. Andra effekter 
är att en tonhöjdsändring kan upplevas när den stående vågen dör ut eller vid 
väldigt korta toner. En enskild ton kan även låta som två eller fler kortare toner 
[1][2][3]. Dessa effekter kan medföra att ljudteknikern gör felaktiga beslut vid 
mixningen och korrigerar mixen för fel som egentligen är orsakade av stående 
vågor i rummet. Detta gör att mixen kanske inte låter bra i andra rum och 
uppspelningssystem.  

Problemet 
Det traditionella sättet att reducera de negativa effekterna av stående vågor är 
med hjälp av passiva absorbenter. Vid låga frekvenser där ljudet har långa 
våglängder måste dessa vara stora för att ha någon effekt. I en 
hemmastudiomiljö är detta ofta opraktiskt, om inte omöjligt. Rummen används 
ofta för flera olika ändamål, vilket kan göra det omöjligt med stora absorbenter. 
Det finns ofta även en estetisk aspekt att ta i beaktande. Ett annat vanligt sätt att 
motverka de stående vågorna är att använda filtrering, alltså vanlig EQ, för att 
jämna ut frekvensgången vid lyssningsplatsen. Då slipper man problemet med 
att placera ut stora absorbenter men man kommer inte riktigt åt problemen som 
orsakas av de stående vågornas efterklang. Problemet är alltså att kunna 
reducera effekterna av de stående vågorna på ett sätt som är praktiskt i en 
hemmastudiomiljö.  

Alternativa lösningar 
Det finns flera andra sätt att reducera effekterna av de stående vågorna utan att 
behöva använda stora och klumpiga absorbenter. Ett sätt är att använda flera 
subwoofers, utplacerade på olika ställen i rummet, vilket gör att de stående 
vågorna släcks ut [4]. Dock krävs det väldigt många för att man skall få ett 
tillfredsställande resultat, något som kan bli väldigt dyrt. En annan diskret lösning 
som fungerar lite som en traditionell absorbent är att använda en aktiv absorbent, 
vilken i vanliga fall består av en högtalare och en mikrofon som aktivt motverkar 
de stående vågorna [5]. Det går även att använda olika typer av DSP1 för att, 

                                                 
1 Digital Signal Processing – Digital signalbehandling 
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enligt en viss algoritm som anpassas till rummet, filtrera den signal som skickas 
till högtalaren för att på så sätt motverka de stående vågorna [8][10]. Istället för 
att använda DSP och algoritmer i realtid kan man även med faltning filtrera 
signalen till högtalaren med något som kallas inversa filter. Det är denna typ av 
lösning som jag har valt att undersöka. 
 
Invers filtrering baseras på konceptet att man kan reparera den filtrering som 
orsakas av en högtalare och rummet genom faltning med ett inverst filter skapat 
från ett rumsimpulssvar. Inversa filter kan alltså användas för att motverka 
rummets effekter när man spelar upp ljud från en högtalare i ett rum. Vad inversa 
filter gör är att de skapar motsatta ljud till de oönskade effekter som uppstår i 
rummet och på så sätt motverkas dessa akustiskt. Ett exempel på detta kan ses i 
Figur 1 där ljudvågor som reflekteras i en vägg släcks ut. En engelsk term som 
ofta används är ”dereverberation”, vilket antyder att det handlar om att ta bort 
efterklang. Undersökningar med inversa 
filter gjordes redan i slutet av 1970-talet 
[9], men då fanns inte tekniken för att 
implementera något i realtid. Det problem 
man främst har brottats med vid invers 
filtrering är att filtret orsakar ringningar i 
tidsplanet [9] samt att det endast fungerar 
inom ett begränsat område, det är alltså 
positionskänsligt [12]. En av de första att 
forska i detta område var Mourjopoulos 
[13][14] som även jobbat med bl.a. att 
minska positionskänslighet [16][17]. Det 
filter som jag har använt i denna uppsats 
baseras på forskning av Kirkeby [21]. 
Dock har jag inte hittat någon forskning 
som tydligt visar hur väl kirkebyfiltret 
fungerar vid enbart låga frekvenser. Det 
finns även många andra som utvecklat 
inversa filter, men dessa baseras på 
andra tekniker som inte direkt är relevanta 
för denna uppsats. Figur 1 

Frågeställning och syfte 
Det jag ville undersöka med denna uppsats var hur lyssningen vid låga 
frekvenser vid mixning i en hemmastudiomiljö kan förbättras utan att använda 
passiva absorbenter. Med hemmastudiomiljö menar jag främst att rummet man 
mixar i är ganska litet och inte är byggt för god akustik, och att inte passiva 
absorbenter är ett praktiskt alternativ. Med låga frekvenser menar jag främst 
frekvenser under 100 Hz. Det jag har undersökt i denna uppsats är om invers 
filtrering med kirkebyfiltret fungerar vid låga frekvenser. Med fungera menar jag 
att det inversa filtret skall reducera de negativa effekterna av stående vågor både 
i frekvens och i tid. Frekvensgången borde alltså bli rakare och efterklangen 
kortare vid lyssningspositionen. Det främsta kriteriet är dock att efterklangen 
borde bli kortare eftersom det är detta som skiljer invers filtrering från vanlig 
filtrering endast i frekvensplanet. Jag har även undersökt positionskänslighet 
eftersom det inversa filtret skulle vara ganska oanvändbart om det inte fungerade 
inom ett tillräckligt stort område.  
 

Ljudvåg (t.ex. 
musik) 

Ljudvågor 
reflekteras 
mot vägg 

Ljudvåg skapat av 
inverst filter 

Vid lyssningspositionen släcker 
ljudvågor från det inversa filtret 
akustiskt ut ljudvågor som 
reflekterats mot väggen  

Högtalare 

Figur 1 – Akustisk utsläckning med   
               inverst filter 
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Jag har inte haft ljudkvalitet som fokus, utan denna undersökning är ett första 
steg för att se om invers filtrering faktiskt fungerar vid låga frekvenser och 
möjligen skulle kunna vara ett praktiskt alternativ vid mixning i en 
hemmastudiomiljö. 

Avgränsningar 
Det som till stor del har styrt valet av lösning är att jag inte behärskar 
signalbehandling och programmering, så antalet tänkbara alternativ har 
begränsats till system som redan finns implementerade. Det enda system med 
akademisk bakgrund som jag hittade som fanns färdigimplementerat var det 
inversa filtret av Kirkeby. 
 
Jag har utgått från att det inversa filtret inte behöver fungera inom ett så stort 
område. Detta eftersom jag antar att mixning i en hemmastudiomiljö sker framför 
en dator, vilket gör att arbetsområdet inte behöver vara så stort.  
 
Jag har inte använt någon speciell hårdvara eller extern DSP processor utan 
endast en vanlig dator med ett vanligt ljudkort.  
 
Jag har fokuserat på de övergripande koncepten och inte gått in på 
signalbehandling och algoritmer. Eftersom ljudkvalité inte har varit i fokus har jag 
inte gjort några subjektiva lyssningstester utan valt att enbart göra mätningar. 
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Teori 

Impulssvar 
Ett impulssvar är ett linjärt systems svar på en oändligt kort puls [15], en s.k. 
diracpuls. Detta impulssvar beskriver fullständigt hur det linjära systemet beter 
sig. Ett rum kan också sägas vara ett linjärt system, och skulle man spela upp en 
diracpuls i ett rum och samtidigt spela in rummets svar med en mikrofon skulle 
man få ett rumsimpulssvar. Detta impulssvar skulle beskriva akustiken, vilket 
även innefattar stående vågor, vid mätpunkten. För att få ett rums impulssvar 
behöver man dock inte använda en oändligt kort puls utan det går även att 
använda andra metoder som t.ex. sinussvep.  

Faltning 
Faltning är en matematisk operation som kombinerar två sekvenser med 
varandra [15]. I tidsdomänen är faltningen en integral, men i frekvensdomänen 
motsvaras den av multiplikation. Därför görs ofta faltningen i frekvensdomänen 
istället eftersom detta gör att beräkningarna blir enklare och att faltningen går att 
utföra snabbare. Just snabbheten är en förutsättning för att kunna utföra 
faltningen i realtid.  
 
I frekvensdomänen är det också lättare att förstå vad faltningen gör. Det handlar 
där helt enkelt om att en sekvens multipliceras med en annan. Faltar man en 
ljudsignal med ett rumsimpulssvar kommer ljudsignalen att låta som den 
spelades upp i rummet. Varje sampel i rumsimpulssvaret kommer att 
multipliceras med varje sampel i ljudsignalen. I denna uppsats har jag inte gjort 
faltningen i realtid, utan jag har faltat ljudfiler som sedan har spelats upp. Men 
det är också möjligt att utföra faltningen i realtid, vilket innebär att inversa filter 
även kan användas i realtid. En tänkbar lösning är att använda ett faltningsreverb 
i pluginformat2 som kan användas direkt i det program som används vid 
mixningen. I den analoga världen finns ingen motsvarighet till faltning, så denna 
kan bara ske i ett digitalt system.  
 

 
Figur 2 – Användning av inversa filter i realtid med en dator 

                                                 
2 VST/DirectX/Audio Units m.fl. 

Dator 

Ljudsignal 

Faltning med 
inverst filter Förstärkare

Högtalare 
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Inversa filter 
Med ett inverterat filter så menas 
vanligen ett filter som är en 
motsats till något. I Figur 3 visas 
ett inverterat filter i frekvens-
domänen. Den första linjen 
kunde t.ex. vara frekvensgången 
vid lyssningspositionen. Linje två 
skulle då vara ett inverterat filter 
som alltså är helt motsatt till den 
första linjen. Skulle man filtrera 
linje ett med linje två skulle 
resultatet bli en rak frekvensgång.  
 
Det inverterade filter som behandlas i denna uppsats jobbar inte bara i frekvens-
domänen utan även i tidsdomänen, vilket gör att man gör ett filter som även 
jobbar över tid. Skulle man göra ett perfekt sådant inverterat filter till impulssvaret 
nedan i Figur 4 skulle resultatet efter faltning med det bli som i Figur 5. Man 
skulle få en s.k. diracpuls som är en kort puls som inte har någon efterklang 
överhuvudtaget och har en helt rak frekvensgång. Den typ av inverterade filter 
som skapas från rumsimpulssvar kallas inversa filter3.  
 
 

 
Figur 4 – Ett impulssvar i tidsdomän och i frekvensdomän 
 
 

 
Figur 5 – Diracpuls i tidsdomän och i frekvensdomän 
 

                                                 
3 ”Inverse filter” på engelska 

Figur 3 – Inverterat filter i frekvensdomänen
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Problem med inversa filter 
Att använda inversa filter kan innebära en hel del problem. Ett sådant är att man 
inte kan kompensera för mycket för en smal dal i frekvensgången, en s.k. notch. 
Det finns nämligen risk att man överbelastar någon del i uppspelningskedjan 
såsom förstärkare eller högtalare p.g.a. den extra förstärkning som filtret orsakar 
när det skall kompensera för notchen. Ett annat problem är positionskänslighet, 
alltså att det kan vara väldigt känsligt om lyssningspositionen ändras [11][12][18]. 
Om det inversa filtret vid en viss position skall släcka ut en viss frekvens kommer 
denna vanligen inte att släckas ut om man inte är exakt vid den position som 
filtret är beräknat för. Det räcker med en flytt på 1.3 cm för att frekvenser ovanför 
500 Hz inte kommer att släckas ut på rätt sätt [18]. Samma sak kan ske när 
andra förhållanden ändras som t.ex. temperatur eftersom ljudets hastighet då 
ändras [19]. 
 
När man skapar ett inverst filter från ett rumsimpulssvar så behöver det inversa 
filtret oftast vara något som kallas icke-kasualt, vilket betyder att det kommer att 
behöva finnas information även innan själva huvudimpulsen för att filtret skall 
fungera [26]. Det förekommer alltså ljud innan huvudljudet, vilket jag i denna 
uppsats kommer att kalla för-ringningar. Dessa kan uppfattas som väldigt 
störande om de blir hörbara, vilket kan ske om man t.ex. inte är exakt i den 
position för vilken filtret beräknades. Det är speciellt vid notchar i frekvensgången 
som detta problem uppstår och detta är även en orsak till att inversa filter kan 
vara väldigt positionskänsliga.  

Normering 
När man skapar inversa filter är något som på engelska kallas regularization 
viktigt [20][21]. I denna uppsats kommer jag i fortsättningen att använda termen 
normering för detta begrepp. Den typ av normering som jag har använt i denna 
uppsats kallas ”frequency-dependent” och orsaken till detta är helt enkelt att man 
kan välja det frekvensområde man vill att normeringen skall arbeta inom [21]. Det 
finns alltså även andra system för normering men denna typ valdes helt enkelt 
för att den ingår i kirkebyfiltret.  
 
Vad normeringen gör är att den inför en begränsning i hur mycket det inversa 
filtret tillåts kompensera. Detta kan ses nedan i Figur 6 där man ser att 
normeringen gör att kompenseringen inte blir lika stor.  

 
Figur 6 –  Normering. Linje tre visar en tänkt lyssningsposition. Linje ett och två 

är  inversa filter skapade från linje tre. Till linje två har dock mera 
normering använts. 
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En fördel med normering är att risken att överbelasta högtalare och förstärkare 
minskar. En uppenbar nackdel är att man inte får en lika korrekt kompensering. 
Normering hjälper också till så att det inte blir lika mycket fel om man flyttar 
lyssningspositionen från den tänkta eftersom matchningen inte är lika exakt. Fast 
normeringen kan också orsaka det inversa filtret att bli icke-kasualt, vilket orsakar 
för-ringningar, vilket gör att normeringen även kan försämra ljudet betydligt [24].  
 

Kirkebyfiltret 
Den mjukvara jag har använt för att 
skapa alla inversa filter som före-
kommer i denna uppsats baseras på 
teori av Kirkeby [21] och är 
programmerat av Angelo Farina som 
en del i pluginpaketet Aurora [23] för 
Adobe Audition4. Kirkebyfiltret skapar 
de inversa filtrena genom en metod 
som kallas minsta kvadrat metoden, 
men eftersom jag saknar kunskap 
inom signalbehandling har jag valt att 
inte vidare undersöka fördelar och 
nackdelar med just detta sätt. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 – Invert Kirkeby filtret 
 
Förklaringar till Figur 7 
Inverse Filter Length  Längden för filtret i antal samples 
IN-band Regularisation Parameter Mängden normering 
OUT-band Regularisation Parameter Prioriterar och höjer nivån 

i arbetsområdet 
Lower cut frequency  Nedre gräns för arbetsområdet för det  

inversa filtret 
Higher cut frequency  Övre gräns för arbetsområdet för det  

inversa filtret 
Transition Width Bestämmer hur brant övergången vid  

inversa filtrets arbetsområde skall vara 
Averaging Mode Kan användas för att jämna ut  

impulssvaret innan det inversa filtret 
skapas.  

Gain Settings  Nivå på det inversa filtret 

                                                 
4 http://www.adobe.com/products/audition/ 
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Metod 
 
Det finns ganska många faktorer som påverkar hur väl det inversa filtret fungerar. 
Jag byggde därför först ett rör där jag kunde göra en del förundersökningar för att 
inte behöva undersöka alla faktorer på en gång. Ett rör har en väldigt förenklad 
akustik jämfört med ett rum vilket gör det lättare att få tydliga resultat. 
Förundersökningarna gjorde att jag vid de senare huvudsakliga mätningarna inte 
behövde koncentrera mig på så många faktorer. För att svara på frågeställningen 
gjorde jag sedan huvudsakliga mätningar både i röret och i ett antal rum. Det rum 
jag främst gjorde mätningar i var ett sovrum, men jag gjorde även mätningar i ett 
kontrollrum för tv-ljud, en toalett, ett omklädningsrum med dusch och i ett 
klassrum. Dock har jag valt att enbart redovisa mätningarna från sovrummet 
eftersom de andra mätningarna inte tillförde något nytt. Jag skapade alla inversa 
filter med kirkebyfiltret och gjorde all faltning med hjälp av Aurora. 
 
 
Faktorer vid mätning av rumsimpulssvar 
- Placering av högtalare och   (påverkar impulssvaret) 
  lyssningsposition 
- Mätmetod och utrustning 
   - Mätningar i flera positioner  (jämnar ut impulssvaret) 
   - Fler mätningar    (ger bättre signal/brus 

 förhållande) 
 
Faktorer vid skapande av inversa filter 
- Hur lång del av rumsimpulssvaret som används vid skapandet av filtret 
- Förbearbetning av impulssvaret   (filtrering, nedsampling etc) 
- Parametrar vid skapandet av det inversa filtret  (kirkebyfiltret) 
   - Averaging mode    
   - Filter Length    
   - Regularization    
   - Cut frequency    
 
Faktorer vid användning av inversa filter 
- Placeringskänslighet vid lyssningsposition 
 
Jag har inte alls undersökt parametern ”averaging mode”. Detta främst för att 
denna parameter mer handlar om en sorts förbearbetning av impulssvaret och 
inte är direkt relaterat till skapandet av det inversa filtret. Placering i rummet 
spelar stor roll, både av högtalare och lyssningsposition, eftersom detta påverkar 
rumsimpulssvaret. Detta är dock en aspekt jag har valt att inte direkt undersöka 
eftersom det finns nästan oändliga kombinationer.  
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Röret 
Röret byggde jag av avloppsrör i plast med en diameter på 11 cm. Längden på 
röret går att variera eftersom det är uppbyggt av flera delar sammansatta med 
skarvar. I någon av ändarna kan en 4” högtalare fastmonterad på en skarv sättas 
fast, och den andra änden av röret kan pluggas igen med en plastplugg. Det 
finns borrhål på olika ställen på röret där mätmikrofonen kan stickas in, och när 
hålen inte används pluggas de igen med skruvar för att inte påverka akustiken 
inne i röret. 
 
Jag prövade två olika högtalartyper under förundersökningarna, en variant med 
gummiupphängning och en helt i papper. För de tester som nämns i denna 
uppsats använde jag högtalaren i papper eftersom denna gav tydligare stående 
vågor lägre ner i frekvens. En orsak till detta är troligen att gummiupphängningen 
svängde med i de låga frekvenserna och fungerade som en passiv absorbent. 
Högtalaren helt i papper klarade av att återge frekvenser ned till ca 60 Hz, vilket 
borde ha varit tillräckligt lågt då det i röret inte kunde uppstå stående vågor under 
denna frekvens med den konfiguration som användes vid mätningarna.  
 

 
Figur 8 –  Bild på mätrör vid längden 220.5 cm med plastplugg vid vänster sida  

och högtalare vid den andra. På högra sidan av röret kan man se 
mätmikrofonen samt ett antal igenpluggade hål. 

 
Vid mätningar i röret är det möjligt att den mekaniska koppling som finns mellan 
högtalaren och mätmikrofonen kan ha påverkat impulssvaret. Detta är dock 
något jag inte har undersökt vidare. 

Mätteknik 
Den hårdvara som jag använde vid mätningarna var en vanlig PC med ett ST 
Audio ADC&DAC20005 ljudkort. Som mätmikrofon använde jag en Klark Teknik 
60516 som jag kopplade till ljudkortets egna inbyggda mikrofonförstärkare. För 
samtliga mätningar i rum använde jag en vibrationsisolerande mikrofonhållare. 
Programmet jag använde för att mäta impulssvar med var Dirac av Brüel & 
Kjær7. 
 
För att få ett impulssvar, rums- eller rörimpulssvar, har jag spelat upp en speciell 
mätsignal i rummet/röret genom en högtalare. Denna signal har jag samtidigt 
spelat in med en mätmikrofon, och från den inspelade mätsignalen har jag sedan 
med hjälp av mätprogrammet kunnat få ett impulssvar. Detta har jag sedan 
använt för att skapa ett inverst filter. För att mäta hur bra det inversa filtret 
fungerar har mätsignalen faltats med det inversa filtret och sedan har ett nytt 
impulssvar mätts upp i rummet/röret med den nya mätsignalen.  
 
 
 

                                                 
5 http://www.st-audio.de 
6 http://www.klarkteknik.com 
7 http://www.bksv.com 
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Jag testade två vanliga mätsignaler för att mäta och skapa impulssvar, 
logaritmiskt sinussvep samt MLS8 [22]. Jag valde att använda ett logaritmisk 
sinussvep eftersom denna typ av mätsignal ger ett bättre signal/brus förhållande 
samt mindre harmonisk distorsion än MLS [6]. 
 
För varje mätning gjorde jag det som kallas ”synchronous average”, vilket 
innebär att flera mätningar görs och sedan slås dessa ihop för att förbättra 
signal/brus förhållandet. Desto fler averages ju bättre signal/brus förhållande fås. 
Jag kom fram till att jag skulle använda minst 15 averages för de impulssvar som 
skulle användas för att skapa inversa filter för att inte få en för hög brusnivå. När 
jag endast gjorde mätningar för att se hur väl det inversa filtret fungerade 
använde jag runt fem stycken averages, vilket var en kompromiss eftersom det 
skulle ha tagit väldigt lång tid att göra fler.  
 
För mätningarna använde jag en sveptid på 10.9 s inom frekvensområdet 20-20 
0000 Hz. Sveptiden rekommenderas vara ca 10 gånger längre än efterklangen 
när man mäter inom hela det hörbara frekvensområdet [7], och detta uppfylldes 
inte för alla mätningar. Dirac har endast har ett fåtal olika sveptider och 
alternativet skulle ha varit att använda en sveptid på 21.8s, vilket skulle ha tagit 
för mycket tid i anspråk. När jag jämförde mätningar gjorda med en sveptid på 
10.9 s med mätningar med en sveptid på 21.8 s kunde jag inte uppfatta några 
större skillnader. Det enda jag tydligt märkte var att signal/brus förhållandet blev 
aningen bättre med den längre sveptiden.  
 
De flesta mätningar gjorde jag i ett flervånings hyreshus och därför kunde jag inte 
använda en så hög ljudnivå vid mätningarna för att inte störa grannar, vilket 
försämrade signal/brus förhållande något. 
 

Skapande av inversa filter 
Vid förundersökningarna kom jag fram till att det var fördelaktigt att konvertera 
rumsimpulssvaren till en lägre samplingsfrekvens innan jag skapade de inversa 
filtrena. Detta gjorde att filtrena automatisk endast jobbade vid låga frekvenser. 
En annan stor fördel var att själva beräkningen av filtrena gick betydligt 
snabbare. För omsamplingen använde jag Adobe Auditions egna 
samplingskonverterare. Vid faltning konverterade jag igen upp rumsimpulssvaren 
till 48 kHz samplingsfrekvens för att de skulle matcha mätsignalen. Jag 
undersökte dock inte om samplingskonverteringen även hade någon negativ 
inverkan. 
 
Filterlängden kan ha en ganska stor inverkan på det inversa filtret, men jag har 
inte gjort någon grundligare undersökning om detta. Generellt är det bättre att ha 
ett längre filter för den typ av inversa filter jag har jobbat med [22]. Då jag jobbat 
med låga samplingsfrekvenser och inte gjort faltningen i realtid har filterlängd 
egentligen inte varit något problem. Som grundregel har jag haft att använda en 
filterlängd som är dubbelt så lång som impulssvarets efterklangstid. Denna längd 
kom jag fram till genom att göra undersökningar i röret med ett väldigt långt filter 
och se hur mycket av det inversa filtret effektivt använde av denna längd. 
 

                                                 
8 Maximum Length Sequence 
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Längden av impulssvaret som används vid skapandet av det inversa filtret har 
också betydelse. Utifrån förundersökningar i röret valde jag att i de flesta fall att 
använda en lite kortare bit av rumsimpulssvaret än dess efterklangstid eftersom 
resultatet med en för lång del i de flesta fall blev sämre. 
 
Både längd på filter och hur lång del av rumsimpulssvaret som används bör 
egentligen experimenteras fram för varje impulssvar för att få ett optimalt inverst 
filter. Något jag inte gjorde då detta skulle ha tagit väldigt mycket tid i anspråk. 
Det krävs också mycket experimenterande med de andra parametrarna i 
kirkebyfiltret för varje nytt filter, speciellt med normeringsparametrarna. Detta 
gjorde att jag för varje nytt inverst filter testade ett antal olika inställningar. 
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Huvudsakliga tester 

Mätning i rör 

Metod - röret 
Med dessa mätningar i röret undersökte jag både positionskänslighet, normering 
och att skapa filter från mätningar i flera punkter. Detta gjorde jag för att de har 
en stor påverkan hur väl det inversa filtret fungerar både i den tänkta 
lyssningspositionen och runt omkring. Både normering och att skapa filter 
baserade på fler punkter borde påverka positionskänsligheten, så alla tester hör 
mer eller mindre ihop med varandra. Tanken med att använda fler mätpunkter är 
att man får ett inverst filter som inte kompenserar så starkt för en viss position 
vilket gör att filtret borde fungera bättre vid andra positioner. För dessa mätningar 
använde jag fem mätpunkter i den konfiguration som hittas nedan i Figur 9. 
Tanken bakom placeringen av mittpunkten i röret var att den relativt sett skulle 
motsvara en tänkbar lyssningsposition i ett riktigt rum. 
  

 
Figur 9 –  Konfiguration vid mätningar i röret. Det var fem centimeter mellan  
 mätpunkterna 
 
Innan jag skapade de inversa filtrena samplade jag ner impulssvaren till 1000 Hz 
samplingsfrekvens. Det högsta möjliga arbetsområdet för filtrena blev alltså 500 
Hz. Jag använde en 1 s lång del av impulssvaren för att skapa de inversa 
filtrena. 
 
Parametrar i kirkebyfiltret Filter 1 Filter 2 Filter 3  Filter 4 
Inverse filter length     (samples) 2000 2000 2000 2000 
IN-band regularization parameter 0.001 0.001 0.05 0.05 
OUT-band regularization parameter 1 1 1 1 
Lower cut frequency   (Hz) 70    70 70 70 
Higher cut frequency   (Hz) 450  450 450 450 
Transition width 0.33 0.33 0.33 0.33 
 
 
Filter ett och tre skapades från mittpunkten och filter två och fyra skapades från 
ett medelvärde av alla fem mätpunkter. Skillnaden i parametrar mellan filtrena är 
att jag till filter tre och fyra använde mera normering. Jag använde ett ganska 
högt arbetsområde eftersom det i röret inte uppkom några starkare stående 
vågor vid lägre frekvenser. För varje inverst filter gjorde jag mätningar vid alla 
fem mätpunkterna.  
 
De teoretiskt beräknade stående vågorna för röret hittas i Bilaga 1.  
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Resultat -  röret 
Jag har normaliserat alla spektrogram som förekommer i uppsatsen, detta 
betyder att nivån för impulssvaren har maximerats. Detta gör att det är lättare att 
jämföra efterklangen då ingen av impulssvaren är svagare och alltså kunde se 
kortare ut än de är i verkligheten.  I spektrogrammen är den svagaste ljudnivån 
på skalan -30 dB och motsvaras av färgen svart. För att förbättra tydligheten har 
jag ersatt det svarta med vitt i de flesta spektrogram. 
 
Det finns flera olika s.k. fönsterfunktioner som man kan använda vid 
framställandet av grafer. Dessa påverkar hur resultatet ser ut och för olika grafer 
kan olika fönster behöva användas för att man skall få fram ett tydligt resultat. I 
resultatdelen har jag i de flesta fall använt hammingfönster för grafer i endast 
frekvensdomän och blackman-harris för spektrogrammen. För en del grafer var 
det dock bättre att inte alls använda ett fönster.  
 
 
 

 
Figur 10 –  Frekvensgång för fem mätpunkter i röret utan inversa filter. Punkt tre 

är mittpunkten.  
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Figur 11 –  Frekvensgång för medelvärde av ovanstående fem mätpunkter.  
Graferna i bakgrunden kommer från Figur 10. Man kan se att det vid 
riktigt låga frekvenser inte verkar vara så värst stor skillnad mellan 
mittpunkten och medelvärdet från alla punkter. 

 

 
Figur 12 –  Frekvensgång för inversa filter ett till fyra. Man kan se effekterna av 

den extra normeringen som gör att filter tre och fyra inte kompenserar 
lika mycket.   
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Figur 13 –  Spektrogram över filter ett och två. Man kan se att det finns mycket 

ringningar i filtrena, både för-ringningar och efterklang. Dessa syns 
som långa streck i tidsaxeln.  

 

Figur 14 –  Spektrogram över filter tre och fyra. Ringningarna är överlag kortare,  
 men istället har större del blivit för-ringningar. 

För-ringning ”Efter-ringning”/ 
 Efterklang 
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Figur 15 –  Frekvensgång med inversa filtret ett. (skapat från mittpunkt)  
 

 
Figur 16 –  Frekvensgång med inversa filtret två (skapat från medelvärde av de  

fem mätpunkterna) Man kan se att skillnaden mellan denna figur och 
Figur 15 inte är så värst stor. Bägge visar dock stora skillnader mellan 
de olika mätpunkterna. Det är enbart mittpunkten som har rakare 
frekvensgång. 
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Figur 17 –  Frekvensgång med inversa filtret tre (extra normering skapat från 

mittpunkt) 
 

 
Figur 18 –  Frekvensgång med inversa filtret fyra. (extra normering skapat från  

medelvärde) Man kan se att skillnaden mellan denna figur och Figur 
17 inte är så stor. Jämför man Figur 15 och Figur 16 med Figur 17 
och Figur 18 kan man se att de två senare inte varierar lika mycket 
mellan de olika mätpunkterna. Dock kan man se att de heller inte ger 
en lika rak frekvensgång vid mittpunkten (punkt tre). 
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Figur 19 – Spektrogram som visar mätpunkter utan filter samt med filter ett till  
 fyra vid alla fem mätpunkter.  
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När man tittar på kolumnen där inget filter används och jämför denna 
med de där filter används kan man se att de långa ringningarna ligger 
vid notchar och inte vid stående vågor. Jämför man filter ett och två 
kan man se att filter två som är baserat på ett medelvärde av alla 
punkter ger aningen kortare ringningar. Mellan filter tre och fyra som 
bägge har mera normering syns nästan ingen variation i ringning alls. 
Man kan se att filter tre och fyra har aningen kortare ringningar än 
filter ett och två, men att de istället har betydligt mera för-ringningar. 

 
 

Diskussion - röret 
När man tittar på kolumnen vid namn inget filter i spektrogrammet i Figur 19 kan 
man se att de stående vågorna vid låga frekvenser i röret har en väldigt kort 
efterklang. En orsak till detta kan vara att luft läcker någonstans i röret vilket 
skulle försvaga de stående vågorna lite extra. Detta gör det förstås svårt att riktigt 
undersöka stående vågor vid just låga frekvenser. När man tittar på 
spektrogrammen i Figur 19 verkar det dock som om de stående vågor som 
faktiskt har lite efterklang blir kortare. Överlag kan man se att det vid alla 
mätningar med inversa filter finns extremt mycket ringningar. När man tittar på 
spektrogrammen för inversa filter ett till fyra (Figur 13 och Figur 14) blir det 
ganska uppenbart att det är själva filtrena som är orsaken. I Figur 19 kan man se 
att resultaten vid nästan alla mätpunkter fullständigt matchar spektrogrammen för 
de inversa filtrena. Det är heller inte svårt att se att de långa ringningar som finns 
i de inversa filtrena orsakas av notchar. Man kan tydligt se detta när man jämför 
frekvensgången vid mätpunkterna i Figur 10 med frekvensgången för de inversa 
filtrena i Figur 12.  
 
Man kan se att normeringen faktiskt har gjort att inversa filter tre och fyra faktiskt 
inte kompenserar notcharna lika mycket och därför har dessa inte heller lika lång 
efterklang. Istället har normeringen orsakat betydligt längre för-ringningar. Alltså 
har normeringen inte alls lyckats förhindra problemen med notcharna då det 
gäller för-ringningar och efterklang. När det gäller frekvensgången med de 
inversa filtrena kan man se att det verkar vara ganska stor skillnad, alltså verkar 
det finnas en stor positionskänslighet. Den extra normeringen i filter tre och fyra 
ser man dock att gör lite nytta. Då notcharna inte kompenseras lika mycket av de 
inversa filtrena så blir inte heller skillnaden mellan de olika positionerna lika 
stora.  
 
Jag testade även att göra inversa filter från alla fem mätpunkter för att se om 
detta skulle minska problemen med positionskänslighet. När man tittar på Figur 
11 kan man se att medelvärdet matchar mittpunkten ganska bra, vilket borde 
betyda att medelvärdet inte verkar göra så stor nytta. Resultatet från detta syns 
tydligast i Figur 19. Man kan se att användandet av ett medelvärde har gjort att 
filter två har aningen kortare efterklang än filter ett. Jämför man sedan filter tre 
och fyra kan man se att denna skillnad är nästan helt borta. Att använda lite mer 
normering verkar alltså göra så att den lilla vinst man får av att använda ett 
medelvärde vid skapandet av det inversa filtret inte kommer att spela någon 
större roll. 
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Det var svårt att avgöra hur väl de inversa filtrena fungerade i röret eftersom det 
inte uppkom tydliga stående vågor vid låga frekvenser. Man kunde se att 
frekvensgången vid mittpunkten blev rakare, men i övriga mätpunkter var 
resultaten betydligt sämre. När det gäller efterklang förvärrade de inversa filtrena 
denna i samtliga fall eftersom de orsakade så mycket ringingar. Testerna i röret 
visar att det inte hjälper att enbart jobba vid låga frekvenser då det finns mycket 
notchar som orsakar problem i både tid och frekvens. Dessa gör också filtrena 
positionskänsliga även om matchningen till topparna på de stående vågorna är 
bättre vid de långa våglängderna. Med så tydliga notchar hjälper inte heller 
normering eller att använda ett medelvärde från alla punkter för att minska på 
problemen. Det är heller inte säkert att det går att använda resultaten från röret 
för att avgöra om de inversa filtrena fungerar i riktiga rum eftersom de akustiska 
förhållandena skiljer sig ganska mycket i ett rör jämfört med ett rum. 
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Mätningar i rum 

Metod - rum 
Vid mätningarna i sovrummet använde jag en Genelec 1092A aktiv subwoofer. 
Denna har ett huvudsakligt arbetsområde inom 33-80 Hz. Jag gjorde två 
mätningar med subwoofern vid olika positioner. Den främsta orsaken till att göra 
dessa mätningar var för att se hur inversa filter beter sig i vanliga rum, eftersom 
förhållandena i ett rör är betydligt enklare än i ett rum. Det uppstod inte heller 
tillräckligt tydliga stående vågor vid låga frekvenser i röret för att någon direkt 
slutsats skulle kunna tas enbart från dessa mätningar. De teoretiskt beräknade 
stående vågorna för sovrummet hittas i Bilaga 1.  
 

  
Taket samt väggarna till höger och 
vänster om mittpunkten i sovrummet 
är av betong. De två resterande 
väggarna består av spånskiva och 
på golvet finns en vinylmatta. 
 
Siffrorna ett och två visar de två olika 
placeringarna av subwoofern. 
 
Mittpunkten var 1.05 m från väggen 
mitt framför subwooferposition ett. 
Jag valde denna position för att den 
skulle motsvara en tänkt lyssnings-
position i detta rum. Mittpunktens 
avstånd till golvet var 1.25 m.  

    Figur 20 – Översikt över sovrum 
 
Innan jag skapade de inversa filtrena samplade jag ner impulssvaren till 600 Hz 
samplingsfrekvens. Det högsta möjliga arbetsområdet för filtrena blev alltså 300 
Hz, vilket med god marginal räcker för att täcka subwooferns tänkta 
arbetsområde. Jag använde en 2 s lång del av impulssvaren för att skapa de 
inversa filtrena. 
 
Parametrar i kirkebyfiltret Filter 5 Filter 6 
Inverse filter length     (samples) 2400 2400  
IN-band regularization parameter 0.1 0.1  
OUT-band regularization parameter 1 40  
Lower cut frequency   (Hz)  30    30  
Higher cut frequency   (Hz) 100  100  
Transition width  0.33 0.33  
 
Jag använde filter fem med subwoofern vid position ett, och filter sex med 
subwoofern vid position två. Tanken med position ett var främst att undersöka 
positionskänslighet samt att se hur väl det inversa filtret fungerade. Med position 
två ville jag enbart testa hur väl filtret fungerade och därför gjorde jag mätningar 
endast i ett fåtal mätpunkter. Jag ville även minimera akustiska utsläckningar vid 
lyssningspositionen eftersom mätningarna i röret hade visat att notchar verkar 
orsaka de flesta problemen.  
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För att göra detta flyttade jag runt subwoofern i ett antal positioner tills jag fick ett 
impulssvar med så lite notchar i frekvensgången som möjligt, och denna position 
visade sig alltså vara i det högra hörnet av rummet.  
 
För att testa positionskänslighet gjorde jag först mätningar vid den tänkta 
lyssningspositionen (mittpunkten) och skapade ett inverst filter baserat på denna 
position. Sedan gjorde jag nya mätningar med det inversa filtret vid 
lyssningspositionen samt i ett antal positioner runt omkring. Mätningarna i röret 
hade visat att vinsten med att använda ett medelvärde från fler punkter var 
ganska liten då man använder normering. Jag valde därför att enbart göra denna 
mätning med ett inverst filter skapat från mittpunkten. 
 
Placeringen av mätpunkterna sett ovanifrån kan ses nedan i Figur 21. Jag mätte 
alla nio mätpunkter även i tre olika nivåer, med 10 cm mellan nivåerna. 
Mittpunkten var punkt fem i den mittersta nivån. I resultatdelen kallar jag den 
översta nivån nivå ett och den understa nivå tre. Totalt blev det alltså 27 
mätpunkter. Vid mätning med subwoofer i position två gjorde jag mätningar vid 
position fyra till sex i det mittersta planet. Jag valde att ha mätpunkterna ganska 
nära varandra eftersom man i en hemmastudiomiljö vanligen mixar framför en 
dator, och alltså inte behöver ett så stort område med bra lyssning. 
 
 

 
Figur 21 – Placering av mätpunkter vid 
mätning i rum ovanifrån sett. Punkt 5 är 
mittpunkten.  
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Resultat - rum 

Sovrum - subwoofer vid position ett (fönstret) 
 

 
Figur 22 –  Frekvensgång för 27 mätpunkter utan inversa filter. Svarta linjen visar  

mittpunkten. Man kan tydligt se en stor topp vid 48 Hz, denna 
stämmer väl överrens med de teoretiska beräkningarna av stående 
vågor i detta rum (se Bilaga 1). Skillnaden i nivå vid mittpunkten inom 
subwooferns arbetsområde är nästan 40 dB. Skillnaderna mellan de 
olika mätpunkterna är också ganska stora speciellt vid ca 75 Hz. 
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Figur 23 – Frekvensgång för inversa filter fem (subwoofer vid position ett) Man  

kan tydligt se att filtret kompenserar för notchen runt 75 Hz och för 
fallet i nivå under 50 Hz. 

 
 
Figur 24 – spektrogram över 
inversa filter fem. Man kan tydligt 
se att filter fem ringer mycket 
runt 75 Hz. Man kan även se att 
filtret kompenserar den sänkning 
i nivå som sker under 50 Hz 
ganska mycket och att det även 
finns en hel del för-ringningar vid 
riktigt låga och vid riktigt höga 
frekvenser. 
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Figur 25 –  Frekvensgång för 27 mätpunkter med filter fem och subwoofer vid  

position ett. Svarta linjen visar mittpunkten. Man kan se att 
frekvensgången generellt är rakare, men att skillnaderna mellan 
mätpunkterna har blivit större. Skillnaden i nivå vid mittpunkten inom 
subwooferns arbetsområde är ca 15 dB, alltså 25 dB mindre skillnad 
än då inget filter användes. 
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Figur 26 – Spektrogram för 27 mätpunkter med inversa filter fem och subwoofer  
vid position ett. Nivå ett är nivån högst upp och nivå tre nivån lägst 
ner. 



29 

Sovrum - subwoofer vid position två (hörnet) 

 
Figur 27 – Frekvensgång för punkt fyra, fem och sex utan inverst filter. 
 

 
Figur 28 – Frekvensgång för inversa filter sex  
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Figur 29 – spektrogram för inversa filter sex. 
 
 

 
 
Figur 30 – Frekvensgång för punkt fyra, fem och sex med inversa filter sex. 
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Figur 31 –  Spektrogram för punkt fyra till sex i mittnivån med inversa filtret sex  
 och subwoofern i position två.  
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Diskussion - rum 

Sovrum – subwoofer vid position ett 
När man i Figur 22 och Figur 25 tittar på hur frekvensgången skiljer sig med eller 
utan filter kan man se att skillnaden vid mittpunkten minskat med 25 dB, men att 
det vid övriga mätpunkter har blivit större skillnad. Runt 75 Hz där det i rummet 
troligen sker utsläckningar som orsakar notchar i frekvensgången kan man se att 
med filtret får man toppar som ligger 15 dB över medelnivån. När det gäller 
frekvensgång kan man alltså säga att det inversa filtret är väldigt 
positionskänsligt. Detta är liksom vid mätningarna i röret pga. av de ringningar 
som orsakas av notchar i frekvensgången. Liksom vid mätningarna i röret så 
ställer dessa också till med problem med ring i tidsplanet. Detta kan tydligt ses i 
det inversa filtret i Figur 24. Lite oväntat uppstår det också en del svaga för-
ringningar vid de lägre frekvenserna, vilket jag inte kan ange orsaken till. När 
man tittar på Figur 26 ser man dock att dessa inte verkar ställa till med några 
problem. Ringet vid 75 Hz syns dock vid varenda mätpunkt, även vid 
mittpunkten. Så det inversa filtret blir alltså även positionskänsligt när det gäller 
ring i tidsplanet. I rummet finns en stark stående våg runt 48 Hz som tydligt kan 
ses i Figur 26. Det verkar dock som om det inversa filtret klarar av att både sänka 
denna i nivå, och att förkorta dess efterklang ganska väl vid varje mätpunkt.  
 

Sovrum – subwoofer vid position två 
Frekvensgången med subwoofern vid position två är lite jämnare än den vid 
position ett. Utsläckningarna runt 75 Hz saknas också helt, vilket kan ses när 
man jämför Figur 27 med Figur 22. Detta innebär att det inversa filtret har en 
mycket enklare uppgift, och tittar man på Figur 29 så kan man se att detta filter 
har betydligt mindre för-ringingar. Frekvensgången vid mittpunkten är nästan helt 
rak vilket man kan se i Figur 30. Det inversa filtret har också klarat av att förkorta 
efterklangen på den extremt starka och långa stående vågen vid 48 Hz som finns 
i rummet, vilket  kan ses i Figur 31.  
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Sammanfattande diskussion och slutsats 
 
Både resultaten från röret och mätningarna i rummet pekar åt samma håll. Det 
största problemet verkar vara ringningar i de inversa filtrena. Ringningarna 
kommer främst från notcharna i frekvensgången som både i sig själv gör att det 
inversa filtret ringer och indirekt orsakar ringningar genom normeringen. Detta 
stämmer också helt överrens med tidigare forskning [18]. De inversa filtrena blir 
väldigt positionskänsliga eftersom dessa ringningar inte ens släcks ut helt i 
lyssningspositionens mittpunkt, alltså blir de väldigt tydliga utanför denna. 
Eftersom ringningarna beror på utsläckningar hjälper det heller inte att man 
endast jobbar vid låga frekvenser då utsläckningar även sker där. Den typ av 
normering som används i kirkebyfiltret verkar alltså inte kunna förhindra problem 
med notchar.  
 
De inversa filtrena verkar däremot kunna dämpa en stående våg ganska bra 
både i frekvens och i tid, även en bit ifrån lyssningspositionens mittpunkt. Att 
tänka på är dock att det inversa filtret kommer att försöka minimera efterklangen 
helt. Då det inversa filtret endast jobbar med låga frekvenser betyder detta att 
efterklangen alltså blir kortare vid de lägre frekvenserna än högre upp. Något 
som inte är önskvärt, eftersom man helst vill ha en jämn efterklang över hela det 
hörbara området.  
 
Hur väl de inversa filtrena fungerar beror väldigt mycket på rummet och dess 
rumsimpulssvar vid lyssningspositionen. Min slutsats är alltså att inversa filter 
kan dämpa en stående våg både i tid och i frekvens vid låga frekvenser, men om 
det finns mycket utsläckningar som orsakar notchar kommer det att uppstå 
problem med ringningar i det inversa filtret. Det är också viktigt att komma ihåg 
att dessa resultat endast gäller för den typ av inversa filter som jag har 
undersökt. Det finns alltså andra typer av inversa filter som kanske fungerar 
betydligt bättre. Det är alltså inte otänkbart att inversa filter kan användas för att 
förbättra lyssningen vid låga frekvenser vid mixning i en hemmastudiomiljö.  
 

Egna intryck 
Jag valde att använda endast mätningar i denna uppsats då jag inte fokuserade 
på ljudkvalitet. Men jag fick förstås en del egna intryck över hur filtrena lät, 
speciellt vid mätningarna i riktiga rum. Jag testade även att spela upp olika ljud 
och musik för att se hur det skulle låta. Mitt intryck var att för-ringningarna var 
väldigt störande, speciellt vid korta transientrika (t.ex. en bastrumma). Dock 
verkade mer komplexa ljud, som en hel mix, fungera betydligt bättre. Antagligen 
maskerades en del av för-ringningarna av andra ljud vilket gjorde dem mindre 
störande. Jag tyckte inte att de filter jag fick fram lät tillräckligt bra för att jag själv 
som ljudtekniker skulle vilja använda dem vid mixning. Detta är förstås endast 
subjektiva spekuleringar och inget som går att dra någon slutsats ifrån.  
 
En annan sak som jag lade märke till var hur liten lyssningsytan blir med ett 
inverst filter. Utan inverst filter så låter det ganska bra i hela rummet, men med 
inverst filter så låter det illa i nästan hela rummet förutom vid lyssningspositionen.  
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Det är också viktigt att tänka på att en fin mätkurva inte alls behöver betyda att 
det låter bra [25]. Detta är en stor begränsning med att endast göra mätningar. 
Det krävs t.ex. väldigt lite för-ringningar för att vi skall märka av dessa, och det 
finns stor risk att man kommer att höra dessa innan man upptäcker dem i ett 
spektrogram. Det som ser dåligt ut i en mätning behöver heller inte alls låta 
dåligt.  

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten borde överlag vara ganska bra. Det finns dock en del faktorer som 
kan ha påverkat mätningarna. I röret kan en möjlig felkälla vara den mekaniska 
koppling som uppstod mellan högtalaren och mätmikrofonen. En annan felkälla 
som gäller både röret och mätningarna i rummen är om det finns någon eventuell 
avvikelse i frekvensgången antingen i mätmikrofonen eller i någon annan del av 
inspelningskedjan. En avvikelse i frekvensgång för impulssvaren jämfört med 
verkligheten skulle göra att de inversa filtrena inte skulle kompensera för rätt 
saker. Mätningarna överlag visade dock så stora skillnader från ett perfekt inverst 
filter att det skulle ha behövt vara väldigt grova fel vid mätningarna för att orsaka 
sådana skillnader, vilket inte är troligt. 
 
Signal/brus förhållandet var inte så bra vid mätningar i vissa rum, och det sovrum 
som finns med i denna uppsats var ett av dem. Orsaken var att jag behövde hålla 
ner ljudnivån för att inte störa grannar. Detta borde dock inte ha spelat någon 
större roll. När jag jämförde mätningar gjorda i rum med bättre signal/brus 
förhållande hittade jag inga skillnader i hur bra själva filtrena fungerade jämfört 
med rum med sämre signal/brus förhållande. Den enda jag märkte var en 
skillnad i just signal/brus nivå. Detta borde alltså inte ha påverkat mätningarna, 
men ljudkvalitén uppfattas antagligen som betydligt sämre när brusnivån är för 
hög. 
 
Det fanns väldigt många påverkande faktorer vid mätningarna, vilket gjorde det 
svårare att få bra validitet. Detta gäller speciellt mätningarna i rummen. 
Mätningarna i röret, där antalet påverkande faktorer kunde begränsas, gjorde det 
dock lättare att förstå de olika faktorerna. Detta gjorde det även lättare att förstå 
hur de olika faktorerna påverkade resultaten i de riktiga rummen. 
 
 
 

Vidare forskning 
 
Det har gjorts lyssningstester för att avgöra hur väl inversa filter fungerar över 
hela det hörbara frekvensområdet [27]. Vill man gå vidare med att undersöka 
inversa filter vid låga frekvenser skulle man också behöva använda sig av 
lyssningstester för att verkligen kunna göra en slutsats om filtrena faktiskt låter 
tillräckligt bra för att användas vid mixning. Det kunde även vara intressant att se 
hur väl inversa filter fungerar vid låga frekvenser med ett par vanliga högtalare 
eftersom positionskänsligheten då borde kunna minskas [20].  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Beräknade stående vågor 
 
Rör 
78, 156, 233, 311, 389, 467, 544, 622 [Hz] 
 
Sovrum 
 
X Y Z Frekvens [hz] Typ   
1 0 0 47.8 Axial 
0 1 0 48.5 Axial 
1 1 0 68.1 Tangential 
0 0 1 71.8 Axial 
1 0 1 86.2 Tangential 
0 1 1 86.6 Tangential 
2 0 0 95.7 Axial 
0 2 0 97.0 Axial 
2 1 0 107.3 Tangential 
1 2 0 108.2 Tangential 
2 0 1 119.6 Tangential 
0 2 1 120.7 Tangential 
2 2 0 136.3 Tangential 
0 0 2 143.5 Axial 
3 0 0 143.5 Axial 
0 3 0 145.5 Axial 
1 0 2 151.3 Tangential 
0 1 2 151.5 Tangential 
3 1 0 151.5 Tangential 
1 3 0 153.2 Tangential 
3 0 1 160.4 Tangential 
0 3 1 162.3 Tangential 
2 0 2 172.5 Tangential 
0 2 2 173.2 Tangential 
3 2 0 173.2 Tangential 
2 3 0 174.2 Tangential 
4 0 0 191.3 Axial 
0 4 0 194.0 Axial 
4 1 0 197.4 Tangential 
1 4 0 199.9 Tangential 
3 0 2 203.0 Tangential 
 
Formel för beräkning av stående vågor 
 

 
lx , ly , lz   Står för rummets geometri i x-, y- och z-led.  
nx , ny , nz   Står för ordningstalet i x-, y- och z-led 
c Ljudets hastighet i luft. Vid rumstemperatur ca 344 m/s. 
 
 
 
Stående vågor mellan två ytor kallas axiella (två av nx , ny , nz  är noll) och mellan 
fyra ytor tangentiella (en av nx , ny , nz  är noll). De som uppstår mellan sex ytor, 
kallas oblika, men dessa har jag inte beräknat eftersom de är betydligt svagare 
än de tangentiella och oblika. I röret uppstår stående vågor endast mellan två
ytor. 


