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Sammanfattning

Inspelade ljud har använts i spel sedan ljudkretsarna kunde återge dem med tillräckligt bra
kvalité. Ljud i nya spel tar mycket lagringsplats vilket kan skapa irritation. I det här arbetet
undersöktes  om  inspelad  fågelsång  kunde  ersättas  med  spelanpassade  syntetiska
ljudtekniker  utan  att  skillnader  kunde  uppfattas.  En  sekvensbaserad  ljudgenerator
implementerades där tanken var att element från fågelsång kan skapas med grundläggande
syntetiska  ljudtekniker  med  modulering  av  frekvens  som  huvudmetod.  Efter
implementationen  av  olika  fågelsånger  var  det  tydligt  att  sång  med starka  FM eller  AM
element inte kunde skapas med hjälp av metoden. Visselljud och drillar kunde återskapas
men vid en undersökning upplevdes de inte tillräckligt lika med inspelade versioner. Mer
forskning skulle behövas med bättre analysmetoder för frekvensmodulering och förbättrade
implementationer med mer kontroll över övertoner och amplitud. 

Nyckelord: Fågelsång, Spelljud, Frekvensmodulering, Sekvenser  
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1 Introduktion

Procedurellt ljud har börjat dyka upp igen i nyskapade spel efter att inspelade ljud dominerat de
senaste decennierna och en anledning är att kunna använda ljud som är mer dynamiska  (Fournel
2010). I dator och TV-spelens begynnelse användes redan procedurellt ljud eftersom ljudkretsarna
inte kunde spela upp inspelade ljud (Farnell 2007). Ljuden skapades med enkla vågformer som
sågtand, triangel, fyrkant och vissa fall brus. De första chippen med stöd för inspelade ljud kunde
endast återge ljuden med väldigt låg kvalité och i vissa fall var bit-djupet endast en bit (Collins,
Kapralos & Tessler 2014). På vissa datorer utan inbyggt stöd användes även olika trick för att spela
upp inspelade ljud (Newman 2017). Utvecklingen med ljudkretsarna gick hela tiden framåt vilket
resulterade i att inspelade ljud kunde återges med tillräckligt bra kvalité och med bättre realism
som följd. Enligt boken Designing Sound (Farnell 2010) var det anledningen till att ljudkorten som
stödde inspelade ljud tog över.

Speltillverkare föredrar fortfarande inspelat ljud jämfört med att simulera eller modellera ljudet
med hjälp av ljudsyntes. Anledningar som anges är att modeller eller verktyg saknas för många
typer  av  ljud  och  att  det  finns  en  tro  att  syntetiska  ljud  har  sämre  ljudkvalitet  än  inspelade
(Böttcher  2013;  Fournel  2010).  Men  de  inspelade  ljuden  tar  mycket  mer  plats  än  syntetiska
versioner. Antalet ljud som behövs i ett spel är relaterat till  antalet spelobjekt och för ljud kan
ökningen vara mycket större än för texturer när antalet  spelobjekt ökar (Farnell  2007).  Därför
fanns det ett intresse att kunna ersätta de inspelade ljuden med syntetiska. Det var det som var
bakgrunden till det här arbetet.

Ett  problem för syntetiskt  skapade ljud har  varit  att  ljudkort  och kretsar  inte  alls  utvecklats  i
samma takt som resten av datorkomponenterna. Myst (Brøderbund 1993) var ett spel där grafiken
bestod  av  statiska  fotografier  istället  för  3D objekt.  Enligt  Farnell  (2010)  vore  grafiken  i  spel
fortfarande i samma klass som i Myst ifall grafikkortens utveckling hade gått lika långsamt som
ljudkortens.  Syntetiskt  skapade ljud i  nya spel  skapas  därför  med mjukvara som körs på CPU
(Farnell  2007)  och moderna processorer  är  så  kraftfulla  att  de  klarar  av  flera  typer  av  syntes
(Fournel 2010). 

Ljudlandskap i  spel kan skapas genom att använda långa inspelningar,  men det kräver mycket
lagringsplats och tid vid laddning. Den här studien tog reda på om syntetiska ljud kunde ersätta
inspelade  ljud  för  fågelsång.  Likheten  mellan  de  syntetiska  och  inspelade  ljuden  undersöktes
genom  en  jämförelse  av  frekvensspektrum,  frekvensinnehåll  och  lyssningstester  där  uppfattad
likhet angavs av testpersonen. För att framställa de syntetiska ljuden skapades en ljudgenerator i
ett plugin-format som ofta används inom ljuddesign och musik.   
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2 Bakgrund

Ett ljudlandskap är en akustisk miljö som kan bestå av naturliga ljud från djur och väder eller ljud
med mänskligt ursprung till exempel maskinljud. Naturvetaren Krause (2008) namngav tre olika
typer  av  ljudlandskap.  Geophony, ett  ljudlandskap  där  ljuden  härstammar  från  icke-levande
naturliga källor som vind, regn, åska och vågor. Biophony, det naturliga landskapet med ljud från
djur, och anthropophony som inkluderar alla ljud skapade av människan. I den här texten kommer
termen  biologiska  ljudlandskap användas  för  att  beskriva  ljudlandskap  från  levande  naturliga
källor. Det här arbetet handlar mer specifikt om hur syntetiska ljudtekniker kan användas för att
ersätta inspelad fågelsång.

För att skapa ljudlandskap till spel kan inspelade ljud användas. Dessa ljud kan bestå av enstaka
händelser som spelas in var för sig och sedan kombineras ihop till ett ljudlandskap inne i ett spel.
Ett helt ljudlandskap kan också spelas in där de olika händelserna redan sitter ihop. Den typen av
inspelningar borde vara längre eftersom de innehåller även tillstånd mellan olika händelser. Det
ska helst vara svårt att höra att ljudet upprepar sig vilket kan bidra till att ljudets längd måste ökas.
Det kan vara en orsak till att ett spel kräver mycket lagringsutrymme, vilket kan vara ett problem
eller en orsak till irritation vid nedladdning med begränsad datatrafikmängd eller lagring på SSD
(Dingman 2017). Ett långt inspelat ljud tar även längre tid att ladda än några rader kod och tar mer
plats i primärminnet (Fournel 2010). 

Ett  alternativ  till  inspelade  ljud  är  syntetiska  ljud  som skapas  med procedurella  ljudtekniker.
Farnell (2010) beskriver det procedurella ljudet som en teknik där ljudet är en process och en
levande ljudeffekt som implementeras genom kod och kan modifieras i realtid av slumpmässiga
händelser. Procedurella ljudtekniker kan användas utan att spara någon data alls vilket kan minska
spelets lagringsstorlek avsevärt, men det finns procedurella ljudtekniker som kan ta lika mycket
plats som inspelade ljud (Farnell 2007). 

Inspelade ljud i spel fanns inte i datorspelens begynnelse. De första spelen med ljud använde oftast
syntetiska ljud eftersom enheterna spelen implementerades på endast hade enkla ljudkretsar. Även
om det var möjligt att spela in ljud så var den lilla mängden minne som fanns åtkomlig otillräcklig
för att kunna användas i spel (Collins 2008).

2.1 Procedurellt ljud i datorspelens begynnelse
De allra första spelen hade inga ljud alls men 1971 släpptes TV-spelet Computer Space (Nutting
Associates 1971) där det fanns ljud som explosioner, raketmotorer och missiler som avfyras. Ljuden
var  inte  inspelningar  utan  enkla  pip  och  brusljud  (Collins  2008).  Det  första  ordentligt
framgångsrika arkadspelet var Pong (Atari 1972) som på grund av begränsningarna i  maskinen
endast hade ett pipande ljud när racketen träffade bollen. Även om ljuden var enkla i de första
spelen användes de ändå som försäljningsargument och med hjälp av ord som realistisk (Collins
2008). Nedan beskrivs utvecklingen av ljud i spel och vilka ljudtekniker som de använde.

2.1.1 PSG 
Det var svårt att programmera ljud på de första maskinerna och dessutom var man ofta tvungen att
skära bort delar av ljud eller musik för att det skulle få plats i minnet (Collins 2008). För att skapa
ljudet användes oftast PSG ljudkretsar som var en typ av programmerbara ljudgeneratorer där
ljudvågorna  skapades  med  hjälp  av  grundläggande  vågformer  som  fyrkant  och  sinus  ofta
tillsammans med någon typ av brusgenerator. De som designade ljuden och komponerade musiken
hade teknisk bakgrund och var ofta elektroingenjörer (Horowitz 2014).  
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1977  släpptes  spelkonsolen  Atari  2600  som hade  ett  kombinerat  video  och  ljudchipp  med två
ljudkanaler i mono och endast en 1-bits ljud med 4 bitars volymkontroll. Spelkonsolen var bra på
sträva explosionsljud och motorbuller, men var inte särskilt lyssnar eller musikervänlig (Newman
2017). Pitfall! (Activision 1982) var ett spel till Atari 2600 som utspelade sig i djungeln och hade
mycket  enkla  ljudeffekter  som  skapades  med  korta  arpeggios,  fallande  toner  eller  korta
brusutbrott. Alla ljudeffekterna hörde till händelser i  spelet och bakgrundsljud saknades för att
skapa ett biologiskt ljudlandskap. Utvecklingen gick snabbt framåt och redan 1980 släppte Mattell,
Intellivision där ett av spelen hade syntetiskt tal. Även om antalet ord var väldigt litet och endast
koncentrerat  till  baseboll  var  det  ändå  imponerande  och  skulle  komma  influera  efterföljande
sportspel (Horowitz 2014). 

2.1.2 Subtraktiv syntes 
Inom  subtraktiv  syntes  används  ofta  grundläggande  vågformer  skapade  av  en  oscillator
tillsammans med olika typer av filter som kan dämpa frekvenser från den ursprungliga vågformen
(Park 2007). Den vanligaste filtertypen är lågpassfilter som släpper igenom de lägsta frekvenserna
och  försöker  dämpa  de  höga.  Motsatsen  till  lågpassfilter  är  högpassfilter  som  istället  släpper
igenom de högsta frekvenserna. Andra typer är bandpass som endast släpper igenom frekvenser
inom  ett  frekvensband  med  justerbar  bredd,  eller  bandspärrfilter  (notch  filter)  som  dämpar
frekvenser som ligger under och ovan ett visst frekvensband (Park 2007). Filter passar bäst med
vågformer som sågtand, fyrkant och brus som har rika frekvensspektrum eftersom filter dämpar
frekvenser  och  de  kvarvarande  frekvenserna  blir  den  nya  signalen.  En  sinusvåg  har  bara  en
frekvens vilket gör att det blir svårt att ändra signalen med ett filter utan att hela signalen dämpas.
Enligt Park (2007) är subtraktiv syntes lite som att skulptera.

8-bits  datorn  Commodore  64  introducerades  1982  med  det  subtraktiva  ljudchippet  Sound
Interface Device (SID). Den hade tre ljudkanaler med varsin konturgenerator och fyra vågformer
att välja mellan som kunde bytas under uppspelning. Med pulsbreddsmodulering (PWM) kunde
bredden på pulsvågen moduleras och flera  oscillatorer  kunde kombineras med ringmodulering
(RM) eller oscillator synk. RM som multiplicerar två signaler användes för metalliska ljud där de
klingande svärden i spelet Barbarian (Palace Software 1987) är ett bra exempel. Kretsens designer
Bob  Yannes  (Purcaru  2014)  tyckte  att  föregående  ljudkretsar  i  datorer  och  spelkonsoler  var
primitiva och hade designats av folk som inte hade en aning om musik. Yannes mål vara att skapa
en krets som kunde användas i riktiga synthesizers.  

Ljudeffekterna  som  skapades  med  SID-kretsen  var  fortfarande  ganska  onaturliga  men  kunde
innehålla ljud som försökte likna fåglar och vattendrag som i spelet Zak McKracken (Lucasfilm
Games  1988).  Eftersom det  fanns  bara  tre  kanaler  tillgängligt  var  det  svårt  att  ha  musik  och
ljudeffekter samtidigt. Spelet Commando (Elite Systems 1985) löste det med att ljudeffekterna som
helikopterljud och explosioner tog över en ljudkanal från musiken under tiden som de behövde
spelas upp. Spelet The Human Race (Mastertronic Ltd. 1985) använde istället endast två kanaler
till musiken och resten till ljudeffekter som skapade ett enkelt biologiskt ljudlandskap.

2.1.3 FM 
FM är en förkortning som står för frekvensmodulering och betyder att frekvensen eller fasen på en
vågform  moduleras  av  en  annan  vågform  med  samma  eller  närliggande  frekvens.  Enligt
uppfinnaren av FM-syntesen John Chowning (1973) är FM ett enkelt sätt att skapa ljud med rikt
frekvensspektrum. Men det kan vara icke-intuitivt för design av ljud särskilt om man vill efterlikna
något specifikt ljud (Dean 2009). Collins (2008) skriver att FM-kretsarna var mycket mer flexibla
än de subtraktiva och gav ett större bredd av ljud och klangfärger tillsammans med mer realistiska
ljudeffekter. 
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På mitten av 80-talet fanns FM-ljud i många av arkadspelmaskinerna, i de flesta ljudkorten till
datorer och till vissa 16-bits spelkonsoler. Sega Mega Drive var en 16-bits spelkonsol som släpptes i
slutet  av 80-talet  och använde FM kretsen YM2612 utvecklad av Yamaha med 6 FM kanaler i
stereo där den sjätte kanalen även kunde användas till 8-bits PCM ljud (Chang, Kim, G. & Kim T.
2007). Mega Drive hade dessutom PSG-ljudchippet SN76489 från Sega Master System som hade
3  kanaler  med  fyrkantsvåg-generatorer  och  en  brusgenerator.  För  att  programmera  båda
ljudkretsarna användes assembler vilket gjorde det svårt att skapa ljud (Collins 2008). 

2.1.4 Wavetable-syntes
Ljudkort och kretsar med wavetable-syntes för datorer och spelkonsoler introducerades samtidigt
som FM. Wavetable-tekniken innebar att förinställda digitala inspelningar användes.  Ljudet lät
därför mer realistiskt än FM-syntes, men var mycket dyrare eftersom ljudkortet måste ha ett eget
ROM  och  RAM  minne  (Collins  2008).  En  version  av  wavetable-syntes  som  kallades  linear
arithmetic (LA) syntes fanns i ljudmodulen Roland MT-32. Den var baserad på idén att attack-
delen i ett ljud används av mänskliga örat för att känna igen ett ljud (Town & Bizley 2013). LA-
metoden utnyttjade den idén för att spara minnesutrymme genom att kombinera attack-delen från
inspelade ljud med enkla subtraktiva vågformer. Roland MT-32 som var menad att användas som
professionell MIDI-utrustning blev en av flera standarder för ljud till datorspel (Collins 2008). 

Wavetable-syntes användes i Super Nintendo Entertainment System (SNES) med Sonys digitala
signal processor Sony SPC-700 som var en del  av SNES ljudmodul.  Sonys DSP-krets  stödde 8
stereo-kanaler och inkluderade effekter som reverb, filter, panorering och kurv-generatorer. Enligt
Horowitz (2014) var Sony SPC-700 baserad på 8-bits ljudkvalité för att hålla ner filstorlekarna på
ljudet. Detta då ljudet ofta ansågs mindre viktig än grafiken. Resultatet var därför sämre ljud som
var svårare att balansera och justera. Vidare påstår Horowitz (2014) att även på nya spelkonsoler
används ljud där samplingsfrekvensen sänkts på grund av samma anledningar.

2.1.5 PCM
PCM är  en engelsk förkorting  för  pulskodmodulering och är  ett  sätt  att  representera analoga
signaler  digitalt.  PCM  är  standardformen  för  digitalt  ljud  i  datorer  och  i  olika  digitala
lagringsmedium som CD, DVD och Blu-ray skivor.  För att skapa en digital kopia av en analog
signal  samplas signalen med samma intervall  och varje sampel  kvantiseras till  närmaste värde
inom de digitala stegen (Horowitz 2014). Hemdatorn Amiga 1000 släpptes 1985 och följdes två år
senare  av  den  mer  populära  Amiga  500.  Båda  datorerna  inkluderade  ljudchippet  Paula  som
imponerade med sina fyra 8-bits PCM kanaler som tillät inspelade ljud och där de fyra kanalerna
var uppdelade i två kanals stereo (Purcaru 2014).      

På nittiotalet  började datorer och spelkonsoler använda CD-skivor vilket innebar mycket högre
ljudkvalité än innan. I början spelades CD-musiken i spelen vanligtvis upp direkt från CD-skivan
eftersom  minnet  i  systemen  oftast  var  otillräcklig  (Farnell  2007).  Till  slut  blev  mer  minne
tillgängligt och även komprimering av ljud bättre så att musik inte längre behövde strömmas från
CD-Skivan. Det var vid den här tiden som procedurellt ljud ersattes med inspelningsbaserat ljud.
2001 släppte Microsoft  spelkonsolen Xbox som kunde läsa DVD skivor  och dessutom hade en
inbyggd hårddisk vilket gjorde det lättare att använda mer eller större filer för ljud (Collins 2008).

2.1.6 Syntes med mjukvara
När  de  flesta  datorer  och  konsoler  kunde  återge  inspelade  ljud  i  tillräckligt  bra  kvalité,  tog
användandet  av  inspelade  ljud  över  på  grund  av  realismen  som  kunde  nås  (Farnell  2010).
Skapandet av syntetiska ljud på datorer flyttades över från ljudkortet till mjukvara som kördes på
CPU men att skapa ljud med mjukvara tog upp mycket behövd processorkraft från övriga delar i
spelen (Farnell  2007).  I  dagsläget  är  processorerna tillräckligt  kraftiga för att  procedurellt  ljud
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återigen skulle kunna användas, men modeller och verktyg saknas fortfarande för att procedurellt
ljud ska bli vanligare (Böttcher 2013; Fournel 2010).

2.2 Procedurellt ljud i nya spel
Moderna  spelsystem  och  datorer  kan  spela  upp  hundratals  röster  samtidigt  med  kurvor  som
modulerar  ljudet  och  effekter  som  använder  filter,  panorering,  olika  typer  av  modulering  och
reverb. Dock appliceras det ofta på inspelade ljud och används inte till att skapa ljud från grunden.
Men enligt Farnell (2007) har en renässans inom procedurella och syntetiska ljudtekniker börjat,
där det nu åter är möjligt att använda resurser som SID chippet hade 20 år tidigare, fast den här
gången med mycket mer kraft. Detta eftersom speciella funktioner har överförts till CPU som nu är
tillräckligt stark att ta hand om dem. En av fördelarna med mjukvarubaserade ljud är att portabel
kod blir lättare, då man slipper bry sig om speciella instruktioner för dedikerad hårdvara (Farnell
2007). 

2.2.1 Procedurella ljudets återkomst 
Tack  vare  att  processorerna  klarar  av  att  köra  flera  olika  typer  av  syntes  med  mjukvara  kan
procedurella ljudtekniker åter användas i spel. Men istället för att vara en begränsning av ljudet
kan procedurellt ljud i spel höja den upplevda realismen. Förutom ljudteknikerna som subtraktiv
syntes  och  frekvensmodulering  som  kunde  användas  i  äldre  spel  där  stödet  var  inbyggt  i
ljudkretsen finns andra typer av syntes som modal och granulär syntes vilka kan köras på mjukvara
med moderna processorer. Spelet .kkrieger (Farbrausch 2004) är en förstapersonsskjutare (FPS)
där allt innehåll skapats procedurellt, vilket innebär att hela spelet tar endast upp 96 KB. Enligt
utvecklarna skulle  spelet  ta  upp 200 GB lagringsutrymme om det  skapats  med konventionella
metoder (Amato 2017).

2.2.2 Modal syntes
I modal syntes analyseras ett ljud för att få fram frekvenstopparna som motsvarar vad som kallas
resonant modes. Parametrarna för de olika moderna kan sparas ganska kompakt och syntetiseras
genom att sinusvågorna för alla moder summeras och skapar den modala komponenten av ljudet.
Om man tar bort den modala komponenten från den ursprungliga signalen får man en kvarvarande
del som beroende på ljud kan bestå mest av brus. Om det är ett kollisionsbaserat ljud brukar den
kvarvarande delen vara ganska kort och man kan då klippa bort den tysta kvarliggande delen av
signalen och spara plats. För ljud där föremål kolliderar mot varandra avtar  mode-amplituderna
med  tiden  och  den  exakta  avtagningen  för  kurvan  fås  genom  att  använda  den  ursprungliga
signalens kurva istället för en linjär eller exponentiell kurva (Lloyd, Raghuvanshi & Govindaraju
2011). Modal syntes har använts i Xbox 360 spelet Crackdown II (Microsoft Game Studio 2010). 

2.2.3 Granulär syntes
I  spelet  Grand Theft  Auto V (Rockstar  Games 2013)  till  Playstation3 och  Xbox 360 användes
granulär syntes  som en av komponenterna för motorljud i  fordonen.  Även en modulär syntes-
plattform baserad mest på subtraktiv syntes fanns tillgänglig för ljuddesign-teamet, där mycket av
ljud  resurserna  till  spelet  skapades.  Enligt  MacGregor  (2014)  som  var  den  ansvariga
ljudprogrammeraren  för  spelet,  var  brusljud  något  som  plattformen  var  mest  lämplig  för.
Anledningen var att det var svårt att komprimera inspelningar av brus utan att artefakter uppstår i
ljudet. Brusljuden måste även vara långa så att det inte låter platt.

2.3 Procedurellt ljud i spel
Tidigare forskning om procedurellt ljud i spel finns. Farnell är ett namn som ofta dyker upp med
boken Designing Sound (Farnell 2010) och en artikel (Farnell 2007) som tar upp ämnet. Böttcher
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(2013)  har  skrivit  en  artikel  om  aktuella  problem  och  framtida  möjligheter  som  finns  med
procedurella ljudtekniker för spel. Artikeln tar upp varför procedurellt ljud inte förekommer mer i
spel och nämner saknaden av verktyg med bra integration som den viktigaste anledningen. Vidare
diskuteras  tron  att  procedurellt  ljud  har  sämre  ljudkvalitet.  Brist  på  utbildningar  och  dålig
kommunikation  mellan  industrin  och  akademin  är  andra  anledningar  som  namns.  Böttcher
förutspår att  verktyg för procedurellt  ljud troligtvis kommer att  komma i  form av plugins från
tredje part. 

I  Fournels presentation (2010) om hur långt utvecklingen kommit med procedurellt  ljud i spel
nämns att det inte finns någon tillgänglig modell för att skapa ljudet som önskas. Man vet kanske
inte hur man ska göra det, ljudet är inte tillräckligt realistisk eller tid för utveckling saknas. För
höga kostnader för modellen är också ett problem. Ett hinder kan även vara att det  inte finns
personer med rätt kunskaper eller förmågor och det saknas  lämpliga verktyg för utveckling. Vidare
nämns rädsla och tröghet inom industrin där personer kan vara rädda att bli ersatta. Rädsla finns
även  för  att  resultatet  inte  låter  bra.  Tanken  att  man  inte  ska  laga  något  som inte  är  trasigt
förekommer också. Det finns inte så mycket forskning inom ämnet och mer forskning skulle kunna
vara till nytta för spelutvecklare som vill utnyttja de möjliga fördelar som kan finnas. 

2.4 Fågelsång
För att kunna skapa syntetiska versioner av fågelsång är det viktigt att förstå hur ljuden uppstår i
naturen. För fåglar finns tidigare forskning som är användbar. I artikeln  Acoustics of the avian
vocal tract (Fletcher & Tarnopolsky 1999) undersöks de underliggande principerna bakom den
akustiska kapaciteten för fåglars ansatsrör. Kahrs och Avanzini (2011) har använt Fletchers artikel
för att syntetisera fågelsång och läten och nämner att det finns skillnader mellan olika fågelarter i
anatomin  som  bestämmer  hur  de  skapar  ljud  med  sitt  ansatsrör.  Det  betyder  att  en
implementation för  en syntetisk  ljudmodell  för  en specifik  fågelart  inte  kan appliceras  på  alla
fåglar.  I  Designing  Sound (Farnell  2010)  tas  syntes  av  fågelsång  upp  med  praktiska  exempel
baserade  på  det  visuella  programmeringsspråket  Pure  Data  (Puckette  2017).  Alla  exempel  i
Farnells bok baseras på en grundlig analys av ljuden där flera vetenskapliga källor används som
underlag.  

2.4.1 Syntetiska biologiska ljudlandskap i nya spel
Innan inspelade ljud blev standard användes syntesen som var tillgänglig med dåtidens ljudkretsar
till att försöka simulera djurläten. PSG-chippen använde periodiska vågformer bestående av endast
en cykel som upprepades för att skapa en hel ton. Det gav ljuden en stillastående regelbundenhet.
Weir (The New Yorker 2015) påstår att människors hjärnor är bra på att upptäcka mönster, och att
syntetiska röster låter konstgjorda för att ljudvågorna har en regelbunden frekvens. Samtidigt gör
icke-varierande upp och ner moduleringar  ljuden väldigt oorganiska.

Tack vare att moderna spel kan använda mjukvara för att skapa ljud är man inte begränsad till
syntestypen  som  finns  i  ljudkretsen.  Därför  finns  mycket  mer  frihet  till  att  skapa  specifika
ljudmotorer.  I  en artikel  (The New Yorker 2015) om djurläten till  spelet  No Man’s Sky (Hello
Games 2016) berättar ljuddesignern och kompositören Paul Weir om hur en budget saknades för
att spela in exotiska djurläten. Därför ville Weir skapa ett unikt digitalt ansatsrör till alla djuren i
spelet.  Weir  tänkte  att  om han skapar  digitala  stämband  som stimulerades  av  kolumner  med
matematiskt luft kommer systemet att uppnå naturlighet.  Han lade till en modell av en svalg och
en mun med en formant för vokalen ”a” vilket resulterade i ett skrämmande ”aah” ljud. Till slut
gjorde han systemet anpassningsbart för att kunna användas till djur av olika storlekar och arter. 
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3 Problemformulering

Spelet  Battlefield  4  (Electronic  Arts  2013)  med  expansioner  har  över  78000  ljudfiler.  För  att
undvika inspelningen av så många filer kan procedurella ljudtekniker användas. Det sparar även
lagringsutrymme på media som SSD och ger mindre filer vid nedladdning  (Fournel 2010). För
biologiska  ljudlandskap  i  spel  är  det  önskvärt  att  det  syntetiska  ljudet  låter  verkligt  och  inte
syntetiskt.  Det  här  arbetet  tog  reda  på  om  inspelad  fågelsång  kunde  ersättas  med  syntetiska
versioner för att  kunna få mindre installationsfiler  och slippa inspelningar  som kan ta  tid  och
pengar  om källan  till  ljudet  inte  finns  i  närområdet.  En färdig  modell  sparar  tid  för  framtida
projekt.  Ett  mål var att  de syntetiska ljuden skulle  uppfattas  som identiska med de inspelade.
Hänsyn togs till processorkraft så det syntetiska ljudet inte blev för kostsamt i CPU-tid. 

3.1 Metodbeskrivning
För att genomföra arbetet användes referensljud till de olika fågelsångerna. Att fånga in en levande
fågel och placera den i ett ljudisolerat rum för inspelning skulle givit ett bra material att basera
arbetet  på.  Ett  problem  med  den  metoden  var  svårigheten  med  att  fånga  in  fåglar.  Förutom
svårigheten  att  fånga  fåglarna  kunde  långa  och  kostsamma  resor  för  att  hitta  dem  ha  varit
nödvändiga. Även årstiden spelar roll om det är flyttfåglar man behöver. En av anledningarna att
använda en helt syntetisk ljudteknik är att slippa svåra inspelningar. Om man ändå måste spela in
ljudet för analys försvinner den fördelen. Därför baserades det här arbetet på färdiga inspelningar
som hittades  på internet.  Ljuden för inspelningarna hämtades från webbsidan xeno-canto.com
(2018)  som  är  en  sida  dedikerad  åt  inspelningar  av  fågelsång.  Sidan  har  över  hundratusen
inspelningar av fåglar där 100% korrekt identifiering är ett krav. För varje ljudfil finns även olika
data som till  exempel plats och tid för inspelning. Fågelsångerna som användes innehöll ljud i
bakgrunden vilket  innebar  en del  svårigheter  när  resultatet  skulle  undersökas.  Problemet  med
färdiginspelade  ljud  var  att  det  var  svårt  att  hitta  rena  ljud  där  inga  andra  ljud  hördes  i
bakgrunden. 

För att skapa en generator för fågelsång användes en ”uppifrån och ner metod” (top-down) där ett
ljud analyserades och en passande typ av syntes valdes för att emulera ljudet. Enligt Fournel (2010)
är ”uppifrån och ned metoden” mer passande för realtid på grund av lägre krav på processorkraft.
Alternativet  var  ”botten  upp  metoden”  (bottom-up)  som kräver  kunskaper  om  syntes  av  ljud,
ljudets mekanik, fysik och så vidare. Eftersom ljuden var tänkta att användas i spel som är en typ
av realtidsmedium var uppifrån och ned metoden mest passande. Analysen av ljuden gjordes med
hjälp  av  spektrogram för  att  se vilka frekvenser  som förekom i  ljudet  och hur de förändrades
genom tiden. Själva vågformen analyserades för att se hur ljudet var uppbyggt. Information som
användes  från  vågformsanalysen  var  tidslängd  på  olika  element,   antal  upprepningar  av  olika
element, och vilka typer av vågformer ljudet bestod av. Vissa detaljer som var svåra att urskilja i
spektrogramvyn var lättare att se i vågformsvyn med hjälp av inzoomning. Artiklar som beskrev
hur fåglarna producerar sång användes som stöd.

När de grundläggande egenskaperna för ljudet hade identifierats, valdes lämplig typ av syntes  för
att återskapa ljudet. Baserat på komplexiteten hos vågformerna som byggde upp ljuden  användes
grundläggande vågformer som sinus och sågtand. Mer komplexa vågformer som baserades på FM
och AM användes inte på grund av svårigheter med att  uppnå önskat resultat.  Tanken var att
använda vanlig FM eller AM där oscillatorer modulerar en signal,  tillsammans med ett filter med
stark  resonans.  Enligt  Farnel  (2007)  skulle  det  varit  ett  bra alternativ  jämfört  med waveguide
modeller som baseras på fysiska modeller. Dock var det inte så lämpligt för fåglars visseltoner på
grund av kontrollen som krävdes för varje element. Istället användes en sekvensbaserad metod för
modulering av frekvenser som var mer anpassad för visseltoner.

8



Över 30 parametrar för olika delar i fågelsången valdes för att ge användaren mer kontroll över
ljudet. Slumptalsgeneration användes för vissa komponenter som frekvenser och paustider mellan
olika element. Slumpmässigheten användes för att ljudet skulle låta lite annorlunda varje gång så
att ett mer organiskt ljud kunde skapas. Det var meningen att det skulle ge en fördel mot inspelade
ljud som låter precis likadant varje gång som samma ljudfil spelas upp. Kapitel fem och sex visar
dock att  trots möjligheten att  slumpa vissa värden så  upplevdes ljudet från artefakten mindre
organiskt. Förslag på förbättringar ges främst i kapitel 6.

En risk med uppifrån ned metoden var att de grundläggande ljudteknikerna inte räckte till för att
skapa ett identiskt ljud. Ett alternativ hade varit fysiska modeller av ljudet där man kunde skapat
en modell av en fågels ansatsrör. På grund av realtidsaspekten som är viktig för spel och valdes inte
fysiska modeller som kan bli för krävande för CPU (Fournell 2010). Det kunde ha hänt att även de
grundläggande ljudteknikerna hade blivit  för tunga att  köra i  realtid,  särskilt  med tanke på att
ljudet bara kan använda en liten del av tillgänglig processorkraft. Ett exempel kan vara en scen
med flera fåglar samtidigt vilket kan innebära att mer CPU krävs för varje extra fågel som ska låta. I
det fallet har inspelade ljud en fördel med att flera fåglar kan förekomma i en inspelning samtidigt
utan ta mer resurser från processorn.   

Ljudgeneratorn skapades som ett plugin i  Virtual Studio Technology formatet (VST) (Steinberg
2017). Synthedit (McClintock 2009) ett visuellt programmeringsspråk för ljudsignaler användes för
att skapa VST-instrumentet. En Modul till Synthedit programmerades i C++. Modulen kopplades
ihop med reglage och menykontroller för att skapa ett användargränssnitt till artefakten.  

När  implementationen  av  ljudgeneratorn  var  färdig  skapades  fågelsångerna  med  värden  från
analys av olika inspelade fågelsånger. För att verifiera resultatet användes först en jämförelse med
spektrogram  mellan  de  inspelade  och  syntetiska  ljuden.  Spektrumanalys  med  hjälp  av  FFT
användes för att jämföra frekvensinnehåll i ljuden. Det gick inte att vara säker på att de olika ljuden
verkligen upplevdes som likadana när spektrogram eller FFT-analys användes. Därför utfördes en
undersökning  där  försökspersoner  lyssnade  och  jämförde  de  syntetiska  och  inspelade
fågelsångerna. Testpersonerna fick inte veta vilka av ljuden var inspelade eller syntetiska. Varje
ljudfil innehöll ett inspelat ljud följt av ett syntetiskt och likheten skulle bestämmas med fem olika
alternativ. De var, ”inte likt”, ”lite likt”, ”likt”, ”mycket likt” och ”identiskt”. Deltagarna fick sedan ge
kommentarer  på  eventuella  olikheter  de  kunde  höra.  Att  låta  lyssnare  avgöra  likheten  mellan
ljuden  verkade  som  en  bra  metod  för  att  visa  hur  bra  arbetet  hade  lyckats.  Om  man  låtit
testpersonerna bestämma vilket ljud var mest realistiskt kunde resultatet påverkats av personernas
egna förutfattade tankar om vad som låter realistiskt. 
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4 Genomförande 

I den här delen redovisas genomförandet med arbetet. Den beskriver bakgrunden, designval och
skapandet av artefakten. Vidare skrivs om arbetet med ljud från olika fågelsånger och hur sångerna
analyserades och återskapades med hjälp av artefakten. 

4.1 Bakgrund och designval
Fåglars  ljudskapande  organ  kallas  för  syrinx  och  motsvarar  människornas  struphuvud.  Olika
fågelfamiljer har olika slags ansatsrör. Sångfåglar (osciner) har en två delad syrinx under en vanlig
luftstrupe.  Papegojfåglar  har  ett  ansatsrör  som liknar  människors  med bara  en  syrinx  och  en
luftstrupe (Kahrs & Avanzini 2001). Enligt Fletcher och Tarnopolsky (1999) finns det stor variation
i anatomiska storlekar mellan fåglar. Lika stora variationer finns även i deras sånger som kan bestå
av  rena  visseltoner,  innehålla  flera  harmoniska  övertoner  eller  vara  kaotiska  (Fletcher  2000).
Sångfåglar har en syrinx bestående av två halvor som möts i luftstrupen (Fletcher & Tarnopolsky
1999) där båda halvorna är varsin ljudkälla (Goller & Larsen 1997). Modellen i det här projektet
baserades bara på en ljudalstrande källa. Anledningen var att det inte verkade nödvändigt för de
rena visseltonerna som låg till grund för skapandet av artefakten. 

Innan implementationen börjades testades en modell designad av Farnell (2010) där två pulsvågor
skulle  efterlikna  fågelns  ljudkällor.  Sammanslagningen  av  ljudkällorna  skulle  sedan  simuleras
genom att slå ihop ljudsignalerna med hjälp av ringmodulering. Den resulterande signalen skulle
sedan modulera frekvensen på en tredje pulsvåg.  Exemplet var implementerat med det visuella
programmeringsspråket Pure Data (Puckette 2017).  Modellen använde ringmodulering med två
oscillatorer  där  den  resulterande  signalen  modulerade  frekvensen  på  en  tredje  oscillator.  Den
kunde den inte användas för de rena visseltonerna fåglar åstadkommer. Orsaken var den komplexa
moduleringssignalen som uppstår från ringmodulering. En frekvensmodulerande kurva som lätt
kan justeras för att följa frekvenserna från fågelsången var ett bättre alternativ. Farnells modell
(2010) kan vara lämpligare till andra typer av fågelsång som består av drillar, vocal fry eller är mer
kaotiska. Det var problematiskt att översätta modellen till  Synthedit (Figur 1). Anledningen var
oklarheten om hur bred eller snäv pulsbredden på signalerna skulle vara, eftersom värdena kunde
skilja  sig  från  motsvarande  värden  i  Synthedit.  Vidare  var  det  oklart  vilken  typ  av  fågelsång
generatorn var menad att skapa. En nackdel till med exemplet var att den verkade ganska komplex
med två frekvensmodulerande oscillatorer som använde pulsvågor och kombinerades ihop med
ringmodulering  som  till  sist  filtrerades  genom  två  parallella  bandpass  filter.  Det  var  dock
fortfarande  inte  en  fysisk  modell  av  ljudet.  För  att  kunna  användas  i  spel  var  det  viktigt  att
modellen  använde  så  lite  CPU  som  möjligt.  Med  tanke  på  komplexiteten  på  modellen  men
enkelheten på ljudet i många fågelsånger valdes därför en modell baserad på frekvensmodulerande
kurvor. 

Enligt  Stowel  och  Plumbey  (2014)  innehåller  fågelsång  ofta  mycket  frekvensmodulering  (FM).
Farnell  (2010)  använder  FM  som  en  komponent  i  hans  fågelsångs  exempel.  Artefakten  som
skapades till det här arbetet är därför baserat på frekvensmodulering. För att ljudet ska klassas som
FM enligt boken The Oxford Handbook of Audio (Dean 2009) ska den modulerande signalen ligga
över 20Hz vilket skapar nya hörbara frekvenser. Lägre frekvenser för modulatorn brukar uppfattas
som vibrato. Vissa av ljuden som återskapades med hjälp av artefakten till det här projektet hade
en modulerande signal med låg frekvens. Det betyder att även om frekvensen blev modulerad så
var det inte tekniskt sett FM. Den modulerande signalen var egentligen inte heller en periodisk
signal  som  en  sinusvåg  utan  en  kurva.  Orsaken  till  att  metoden  med  kurvor  som  modulerar
frekvensen på en oscillator användes var de rena toner fåglar producerar. Vid analys såg de ut att
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bestå av rena sinusvågor ibland med ett fåtal harmoniska övertoner. Spektrogrammet avslöjade
hur dessa sinusvågor hade frekvenser som antingen sjönk eller steg.  

4.1.1  Analys av inspelade ljud
För varje ljud som skulle analyseras användes ljudredigeringsprogrammet Audacity (The Audacity
Team 2017).  Den mesta informationen baserades på data från spektrogramvyn.  Fönsterstorlek
mellan 2048-8192 samples med Hanning-typ användes i analysen. Det synliga frekvensomfånget
som användes var först från 0-20kHz men ändrades mestadels till ett mindre omfång med ett tak
runt  5-8kHz eftersom det  ofta  inte  förekom någon viktig data  ovanför.  Vågformsvyn användes
ibland för att se längden på elementen och antalet element som byggde upp sången. Det var främst
för sång av drill typ som det var användbart att kunna se de olika elementen eftersom de var svåra
att se i spektrogrammet.  Vågformsanalysen användes också till för att se amplituden på sången.   

4.2 Implementation av artefakten
Artefakten för projektet  skapades i  VST-formatet  (Steinberg 2017) som företaget  Steinberg har
specificerat och släppt ett utvecklingskit (SDK) för. VST-formatet är ett av de största och vanligaste
plugin-formaten för virtuella instrument och används inom både musik och ljuddesign (Tanev &
Bozinovski 2013). Med VST-formatet kan man skapa instrument, effekter eller MIDI-effekter som
sedan kan användas i ett program som stödjer formatet.

För  att  skapa  VST-instrumentet  användes  programmeringsspråket  C++  i  vilken  en  modul
skapades.  Modulen  tar  hand  om  nästan  alla  ljudrelaterade  processer  förutom  det  grafiska
användargränssnittet. Det skapades istället med hjälp av Synthedit (McClintock 2009), ett visuellt
programmeringsspråk  för  ljudsignaler.  I  Synthedit  kopplades  alla  parametrar  till  reglage  och
menylistor. 

Ljudmodulens oscillator skapades med en ackumulator som itererar genom en vågtabell   vilken
återger signalen som har sparats i den. Med den metoden kan man spara lite CPU-kraft genom att
slippa använda funktionen för att skapa sinusvågor. Under arbetets gång lades det till flera olika
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vågformer där alla var additivt  uppbyggda med sinusvågor.  Förutom en ren sinusvåg skapades
sinusvågor  med  en,  två  och  tre  harmoniska  övertoner  följt  av  två  vågformer  som  liknar
bandbegränsade  sågtandsvågor.  Dessa  bestod  av  sinusvågor  med  5  respektive  10  harmoniska
övertoner  med  starkt  sjunkande  amplitud  efter  den  fundamentala  frekvensen.  Vågformerna
skapades på grund av analysen på olika fågelsånger där en eller flera harmoniska övertoner kunde
ses i spektrogrammet. 

4.2.1 Sekvenserade kurvor
Tanken  var  att  skapa  en  artefakt  för  alla  fågelsånger  som  skulle  undersökas.  Den  viktigaste
anledningen var tidsaspekten för projektet. En nackdel med det var dock att man blev låst till en
viss  modell  eller  syntestyp.  Genom  projektets  gång  lades  det  till  nya  funktioner  som  var
nödvändiga för skapandet av vissa ljud. Baserat på funktioner som krävdes för att efterlikna det
första ljudet skapades en ljudgenerator grundad på frekvensmodulerande kurvor. Denna teknik var
svagt inspirerad av Farnell (2010) och Stowel och Plumbey (2014). För att kunna likna fåglarna
som  undersöktes  implementerades  två  sekvenser  som  kunde  spelas  i  följd.  Anledning  var  att
många av fåglarna verkade skapa sina sånger genom att kombinera två olika typer av läten. Till
exempel kardinalens sång som bestod av två korta och ett långt läte som upprepades tre gånger
innan en längre paus.

För  att  en användare skulle  kunna spela  upp fågelsången kopplades moduler  ihop i  Synthedit
(McClintock 2009) som tar emot MIDI signaler och sänder en virtuell  spänning på 10 volt till
ljudmodulens gate ingång. När modulen tar emot signalen körs de olika processerna för ljudet och
resultatet kommer ut genom modulens utgång och går genom en nivåjusterings modul. Till slut går
signalen genom en output modul som skickar signalen till högtalarna. 

4.2.2 Tillgängliga parametrar
Artefakten tillåter användaren att skapa fågelsången med element i form av frekvenskurvor. En
delsekvens kan skapas genom att ett element upprepas i flera cykler. I artefakten är det möjligt att
använda två  olika  typer  av  element.  Om ett  element  har  samma start  och  slutfrekvens  består
elementet endast av en vågform med en amplitudkurva. En sekvens kan bestå av endast en eller två
delsekvenser beroende på om man behöver en eller två typer av element. En sekvens kan upprepas
flera gånger för att skapa en sång med en valbar paustid innan sången startar igen.

För  att  kunna  kontrollera  alla  nödvändiga  inställningar  för  ljudet  implementerades  totalt  34
parametrar vilka gjordes tillgängliga genom det grafiska användargränssnittet. För alla parametrar
med reglage kan värden justeras med reglaget  eller  så kan ett  värde skrivas in under reglaget.
Eftersom ljudgeneratorn  är  baserad  på  kurvor  som  modulerar  frekvensen  på  oscillatorn  finns
parametrar för start och slutfrekvens. Olika fågelsånger kan ha olika typer av kurvor där det är
möjligt att välja mellan en logaritmisk, linjär eller två exponentiella kurvor. En slumpad start och
slutfrekvens för varje cykel eller upprepning av delsekvensen kan ställas in med en parameter för
ett mer organiskt resultat. Det går inte att justera amplitudkurvan för ett enskilt element, istället
baseras den på falltiden för den frekvensmodulerande kurvan. För en ännu mer detaljerad lösning
borde amplituden ha givits egna parametrar för amplitudkurvan. Någon typ av AM med baserat på
brus eller periodisk modulering borde också inkluderats. Mer om varför det hade behövts går att
läsa i kapitel fem och sex.

Vissa sånger som bestod av drillar eller visselljud visade vid analys en frekvensökning för varje
element i sången. Därför implementerades möjligheten att för både start och slutfrekvens ställa in
hur mycket deras frekvenser ökade eller sjönk för varje cykel. Det kunde även ha varit användbart
för ljud där kurvornas tider ligger över 20Hz och liknar mer riktig FM (Dean 2009).   
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En cykelöverskridande amplitudökning kunde ställas in genom att  ange en amplitud för första
cykeln  och  tidslängd  till  max  amplitud  för  hela  delsekvensen.  Det  kunde  ha  varit  möjligt  att
inkrementera amplituden endast för varje cykel, på samma sätt som det gjordes för start och slut
frekvenserna. Resultatet var ändå liknande så för att spara tid fick den metoden vara kvar. Enda
nackdelen  som kan  tänkas  är  det  borde  gå  åt  mer  CPU när  amplituden  måste  inkrementeras
konstant mot att endast öka den vid varje ny cykel.

För att kunna bestämma hur många element en drill eller delsekvens består av går det att ställa in
antal cykler för varje delsekvens. En paustid till nästa cykel kan ställas in och randomiseras för ett
mer  organiskt  ljud.  En  parameter  finns  för  väntetid  tills  nästa  delsekvens  ska  börja  med
slumpmässig  tidsvariation.  Båda  delsekvenserna  i  generatorn  har  samma  inställningar  för
frekvenser, cykler och paustider. 

Tills sist finns inställningar för upprepning av hela sekvensen för att skapa en fullständig sång. Det
går till  exempel att spela båda delsekvenserna ett antal gånger innan en angiven paus. Globala
inställningar finns för vågformstyp, olika amplitudkurvor och volym. En startamplitud kan anges
också då vissa fåglar verkade öka amplituden varje gång en sekvens upprepades. Fem vågformer
kan väljas mellan, där alla är baserade på sinusvågor med olika antal harmoniska övertoner. De två
sista  vågformerna  börjar  likna  en  sågtand.  Båda  delsekvenserna  använder  samma  vågform
eftersom fågelsångerna i undersökningen verkade vid analys bara bestå av en vågformstyp.

4.3 Kombinerade element i Kardinalsången
Kardinaler är en typ av fåglar med en kraftig konformig näbb. Enligt en artikel på webbsidan Bird
Academy (The Cornell Lab of Ornitology 2010) ligger kardinalernas syrinx där  luftrören (bronker)
från vardera lunga möts och har en struktur som liknar en upp och ner liggande y bokstav. Båda
sidorna av luftrören kan skapa ljud med samma kapacitet. När en bra inspelning skulle hittas blev
det tydligt att kardinaler kan göra många olika typer av ljud. En sång valdes tills slut från en ljudfil
(Xeira  2016)  på sidan xeno-canto (2018) för  att  basera arbetet  på.  Eftersom sidan inte tillåter
inspelningar  av  infångade  djur  så  innehåller  ljudet  lite   andra  ljud  i  bakgrunden.  Dessa  ljud
påverkade  inte  analysen  för  att  rekonstruera  ljudet  eftersom kardinalens  sång  syntes  tydligt  i
spektrogrammet. 

4.3.1 Analys av en kardinalsång
Vid en analys av kardinalens sång kunde man höra att den först sjunger två eller ibland tre korta
toner med snabbt sjunkande frekvens. Det lät som en kurvan på den sjunkande frekvensen var
exponentiellt avtagande. De snabba tonerna följdes av en långsammare ton där frekvensen sjönk
längre ner. Sekvensen med två korta toner och en lång ton upprepades tre gånger. En paus på runt
130ms fanns mellan varje upprepning. Det tog runt 2.5 sekunder innan sången upprepades.

En analys med spektrogram visade tydligt hur de första korta tonerna började med en frekvens
runt 6-9kHz och sjönk nästan vertikalt ner till 3-4kHz. Den första tonen verkade ha lite mindre
omfång på frekvensfallet än de följande. De långa tonernas startfrekvens låg mellan 3,5-4kHz och
slutade omkring 1,7kHz. Varaktigheten för dom korta tonerna var runt 100ms och för dom längre
tonerna omkring 550ms. Vid vissa delar av sången syntes samtida ljud med startfrekvenser högt
uppe mellan 13-15kHz och som slutade vid 10-11kHz (Figur 2).  Även mellan 3-9kHz syntes en
överton följt av två eller tre övertoner som var mycket mer fläckvisa och svårare att upptäcka. Alla
övertonerna hade frekvenser som var multiplar av den fundamentala frekvensen vilket betydde att
det var harmoniska övertoner.  

Vågformsanalys visade att ljudet bestod av sinusvågor vilket bekräftades av spektrogrammet som
visade  en  signal  bestående  av  en  fundamental  frekvens  med  några  få  svaga  övertoner.  Vid
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avlyssning påminde ljudet om en sinusvåg, men lät inte lika rent som en sinusvåg utan övertoner.
Ljudet hade en modulerad amplitud som delvis såg ut att vara skapad med en sinusvåg med en
frekvens på 83Hz. Amplituden var ganska kaotisk och det verkade som det fanns flera AM signaler,
eller så var AM signalen modulerad av en annan signal. AM nämns som en komponent i skapandet
av fågelsång i olika artiklar och böcker (Farnell 2010) men måste hanteras noggrant för ett bra
resultat (Kahrs & Avanzini 2001). Den sista detaljen som vågformen avslöjade var att amplituden
ser ut att öka varje gång en sekvens i sången upprepas. 

4.3.2 Implementation
Enligt data från analysen implementerades en frekvensmodulator baserad på sekvenser av kurvor.
Frekvensmodulatorn låg som grund för alla ljud i artefakten. Som vågform valdes en sinusvåg med
en harmonisk överton baserat på analys av spektrogram och vågformen. Det visade sig senare dock
inte helt stämma för oftast innehöll ljudet två eller tre övertoner. I efterhand så borde fler än den
första  instansen  av  sången  analyserats  eftersom  det  fanns  tydliga  skillnader  mellan
upprepningarna av sången. Anledningen till att de andra övertonerna fattades eller var för svaga
att upptäckas var troligtvis att den första instansen av sången var svagare i amplitud. Övertonerna
var problematiska då det var svårt att upptäcka dem. De bestod inte av kontinuerliga signaler utan
var fläckvisa (Figur 2).  Vågformerna var implementerade med vågtabeller  med alla övertoner i
samma tabell. I efterhand var det inte ett bra val eftersom övertonerna kunde då inte ha en egen
separat amplitud. Spektrogrammet visar en stor skillnad på övertonerna mellan den syntetiska och
inspelade sången. De märks knappt på den inspelade versionen (Figur 2) men är väldigt tydliga i
den syntetiska versionen (Figur  3). För att kunna skapa likadana övertoner som i det inspelade
ljudet  borde  övertonerna  ha  implementerats  med  separata  vågformer  istället  för  att  alla  låg  i
samma vågtabell. Då skulle det varit möjligt att ändra amplituden för varje överton i realtid för att
likna de fläckiga övertonerna i det inspelade ljudet.

Första delsekvensen ställdes in på två cykler med startfrekvens på 7,2kHz och slut frekvens på
2,6kHz. För att slumpa start och slut värdena användes ett omfång på 410Hz. Falltiden för kurvan
var 91ms med exponentiell avtagning. Paustid innan cykeln skulle upprepas sattes till 65ms med en
slumpad  tidsvariation  på  66ms.  Slutpausen  innan  nästa  delsekvens  sattes  till  20ms  med  en
tidsvariation på 23 ms.  Det längre ljudet bestod av en enda cykel  och fick en startfrekvens på
3,6kHz och slutfrekvens vid 9,55kHz. Frekvensvariationen sattes till 170Hz. Falltiden för kurvan
lades till  550ms med en exponentiell  avtagning. Paus innan upprepning av första delsekvensen
lades  till  60ms  med  en  variation  på  180ms.  Den  fullständiga  sången  skapas  genom  att  hela
sekvensen  upprepas  tre  gånger.  Sången  följs  av  en  paus  på  två  sekunder  med  slumpmässig
variation på 560ms.  En start  på halv  amplitud för hela  sången gavs  för att  likna ökningen av
amplitud i kardinalens sång. Amplitudmodulering (AM) testades med en frekvens på 87Hz baserat
på analys  av vågformen.  Det  gav ett  lite  mer  förvrängt  ljud men det  inspelade ljudet  lät  dock
mycket renare. Spektrogrammet visade hur det syntetiska ljudet hade förvrängts av AM. Eftersom
AM var  svår  att  uppfatta  i  originalljudet  och  hade  en  kaotisk  natur  som försvårade  analysen,
inkluderades det inte i projektet. Långsammare AM för övertonerna hade nog varit en bättre idé att
prova.

Om man jämför den syntetiska versionen (Figur 3) så ser man att kurvorna är mycket skarpare än
på den inspelade versionen (Figur 2). Det inspelade ljudet har något brusaktigt på högersidan av
kurvorna vilket troligtvis uppstår på grund av ett naturligt reverb. I kapitel fem visar ett litet test
hur det gick att skapa ett liknande utseende med lite reverb på det syntetiska ljudet (Figur 11). Det
blåa bakgrundsbruset saknades också på det syntetiska ljudet. Det blåa bruset tillhörde nog inte
kardinalen utan något annat i bakgrunden som till exempel vinden.
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Figur 2: Spektrogram som visar röda kardinalens sång med fläckiga övertoner 

Figur 3: Spektrogram som visar den syntetiska versionen av röda kardinalens sång



 

4.4 Grönsångarens sång med endast en kurvtyp 
Grönsångarens (Phylloscopus sibilatrix) sång var inspelad av Bemmelen (2017) och bestod av korta
toner på ungefär 350ms med ett mellanrum som låg runt 500-1000ms. Vågformen för ljudet såg ut
som en sinusvåg när den zoomades in. Spektrogramanalys avslöjade att ljudet bestod av ett smalt
frekvensband med en svag harmonisk överton där den fundamentala frekvensen började på 5kHz
och åkte ner till 3kHz. Ljudet såg ut att bestå av en sinusvåg vilket stämde väl med ljudets snäva
frekvensband. Frekvensfallet för ljudet är mycket brant i början och planar sedan ut nästan helt. 

För  att  återskapa  sången  användes  artefakten  som  hade  skapats  för  kardinalen.  Eftersom
frekvensfallet hade en annorlunda form mot kardinalens frekvensfall, implementerades en kurva
med en mer passande form. Det krävdes bara en sekvens för att skapa grönsångarens sång jämfört
med kardinalens mer avancerade sång som använde två sekvenser.

4.5 Drillar från tallskogssångare
Tallskogssångare (setophaga pinus) hör till gruppen sångfåglar (osciner). Enligt Price och Crawford
(2013) använder många av sångfåglarna fler än en sång och innefattar flera grupper som har två
distinkta sätt att sjunga på. Tallskogssångare hör till gruppen med två sångtyper. Till skillnad mot
ljudexemplen med grönsångaren och kardinalen så innehöll inspelningen med tallskogssångaren
en så kallad drill (Figur 4). Den bestod av flera snabba noter i följd men uppfattades som en hel
not. En undersökning om duvor (Elemans, Spierts, Müller, Van Leeuwen & Goller 2004) visar att
drillarna skapas med hjälp av supersnabba muskler där varje ljudelement endast är runt 9ms långt.

Inspelningen av tallskogssångarens drill (Gravette 2017) började med ett par långsamma noter som
var lätta att urskilja från varandra. De följdes av en lång drill. Varaktigheten på drillen tillsammans
med de två  korta  noterna  i  början var  lite  över  1,5  sekunder.  Drillen bestod  av  mellan 30-40
stycken  små  korta  toner  som  kunde  ses  vid  en  inzoomning  på  vågformen.  En  analys  med
spektrogrammet avslöjade att de första tonerna hade ett mycket bredare omfång på frekvensfallet
där början låg runt 7kHz och slutet mellan 3-4kHz. De korta tonerna som den långa drillen bestod
av såg ut att börja med en lägre frekvens som låg omkring 3,5kHz och slutade vid 5-5,5kHz.

För att återskapa ljudet användes värdena från analysen till alla parametrar. Första delsekvensen
bestod av två cykler. Den andra delsekvensen fick 35 cykler som simulerade drillen. För att likna
amplitudökningen i inspelningen användes en låg startamplitud som stegvis ökade.  Amplituden
ökade med en tid på en sekund varvid den nådde den maximala amplituden.
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Figur 4: Spektrogram som visar tallskogssångarens drill



5 Utvärdering

I  början  av  arbetet  var  tanken  att  använda  spektrogramanalys  kombinerat  med  tester  där
försökspersoner skulle avgöra om ljuden var lika. Jämförelserna med spektrogram visade att det
fanns tydliga skillnader på vissa av ljuden (Figur 11). De syntetiska ljuden hade mer skarpa och
väldefinierade kurvor  och högre amplitud på de olika övertonerna.  Ett  annat sätta  att  jämföra
ljuden var att använda en FFT-baserad spektrumanalys som visade frekvensinnehåll i ljuden. Båda
ljuden kombinerades till en bild som visade stora skillnader vilket gjorde det uppenbart att ljuden
inte var identiska.  Försök att  få ett mer överlappande resultat  misslyckades.  Det var dock mer
intressant att  veta  om skillnaderna kunde uppfattas  av människor  eller  om de bara kunde ses
genom spektrogram och FFT-analys. Därför genomfördes tester där försökspersoner fick ange hur
lika ljuden var. Om ljuden skulle uppfattats som identiska eller att det skulle varit svårt att höra
skillnader hade metoden kunna ansetts lyckad.

5.1 Presentation av undersökning
För att kunna avgöra hur bra metoden att skapa syntetisk fågelsång var, behövdes ett svar på om de
inspelade  och  syntetiska  ljuden  uppfattades  som identiska.  För  att  reda  på  det   användes  en
undersökning med 20 deltagare som fick lyssna på fyra olika ljud och ange likheterna på ljuden.
Om ljuden inte upplevdes som identiska var det möjligt för deltagarna att beskriva skillnaderna i
ljuden. Testet var webbaserat vilket innebar att testpersonerna fick lyssna på ljuden med sin egen
utrustning. De fick ange vilken typ av utrustning (Figur 5) som användes men inte några tekniska
specifikationer då det är svårt att veta vilken effekt de har på det slutgiltiga ljudet och hur riktiga de
är enligt tillverkarens angivelser. Ett test där endast samma utrustning användes skulle kunnat
påverka resultatet med tanke på att olika utrustning inte ger samma återbildning av ljudet. Med ett
test där försökspersonerna har olika utrustning kan man få in en större variation på utrustning
som både kan dölja eller förstärka brister i de syntetiska ljuden. Det gick dock inte att visa på några
samband mellan utrustning och uppfattning av sångerna.

Frågeformuläret innehöll en fråga om vilken åldersgrupp försökspersonerna tillhörde. Det fanns
ett omfång på tio år för varje åldersgrupp (Figur 6). Fem åldersgrupper var valbara med en början
på 10-20 år. Den sista gruppen hade ett större omfång och innefattade 50-90 år. Kanske hade det
varit  bättre med att  dela in 50-90 år i  fler  grupper då det ändå var 30% som hamnade i  den
kategorin. Anledningen åldern togs med var för att det kunde vara intressant då hörseln försämras
när man blir äldre (Brant & Fozard 1990). Inga samband mellan ålder och uppfattning kunde dock
ses i undersökningen. 

Försökspersonerna fick lyssna på olika fågelsånger och betygsätta likheten genom att välja ett av
fem alternativ. Alternativen gick från ”inte alls likt” ända upp till ”identisk” (Figur 7). I testet fanns
inspelade och syntetiska ljud av tre fågelsånger tillsammans med en fjärde fågelsång som användes
som en kontrollfråga. Den fjärde sången innehöll samma syntetiska sång två gånger i rad, med
enda skillnaden att den första sången innehöll bakgrundsbrus. Det var ett bra sätta undersöka hur
mycket bakgrundsljudet påverkade resultatet.
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Figur 5: Graf över försökspersonernas lyssningsutrustning

Figur 6: Graf över försökspersonernas ålder



 

5.2 Röda kardinalens sång
Den sången som testpersonerna uppfattade som minst lik var den röda kardinalens. Där hela 50%
(Figur 7) tyckte att det var lätt att höra skillnader och fem procent ansåg att det inte var alls likt. En
skillnad deltagarna nämnde (Appendix A) var avsaknad av eko i den syntetiska versionen. Flera
påpekade att det inspelade ljudet var mer naturligt medan det syntetiska lät mer mekaniskt eller
hårt bearbetat med dynamiska effekter. Även skillnader i tempo nämndes av försökspersonerna.
En intressant detalj var att vissa av deltagarna uppfattade att det lät som det inspelade ljudet hade
en effekt med lågt bitdjup och andra tyckte att det lät klippt. Klippning inträffar när amplituden
överskridit max och vågformen blivit platt i toppen eller på botten. Uppfattningen om destruktiva
effekter på ljudet kan bero på övertonerna i ljudet vilka skapar ett lite mer smutsigt ljud eftersom
det inte längre består av en ren sinusvåg. Även fläckigheten på övertonerna skulle kunna bidra till
att ljudet uppfattas som smutsigt.

5.3 Tallskogssångaren 
Tallskogssångarens  sång  uppfattades  mer  lik  (Figur  8)  än  röda  kardinalens.  Fem  procent
uppfattade ljudet som identiskt och 30% tyckte att det var svårt att höra skillnader, vilket var det
högsta resultatet om man inte räknar med kontrolljudet. 35% tyckte det lät nästan lika men det
fanns även 10% som inte uppfattade ljudet som likt vilket är det sämsta resultatet av alla ljud.
Kommentarer om ljudet var att den syntetiska versionen inte lät lika rik och var mer mekanisk eller
digital (Appendix B). En person nämnde avsaknad av eko. Några skrev att de första två elementen i
ljudet  inte  var  lika  starka  i  den  inspelade  versionen  vilket  stämde  väl  när  vågformen  på  den
syntetiska versionen jämfördes. Skillnaden i amplitud borde dock vara lätt att åtgärda.  
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Figur 7: Graf över hur likt försökspersonerna upplevde röda kardinalens inspelade och
syntetiska sång



 

5.4 Grönsångaren
Grönsångarens sång uppfattades som likt av 40% (Figur 9), 25% hade svårt att höra skillnader och
fem  procent  tyckte  att  det  var  identiskt.  Det  var  lätt  att  höra  skillnader  för  30%  av
försökspersonerna.  Vissa  deltagare  tyckte  att  det  inspelade  ljudet  lät  mer  grynigt  eller  att  det
innehöll mer modulering (Appendix C). Andra tyckte att det var skillnader i attacken på ljudet och
det stämmer överens med vad som var svårast att efterlikna. 
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Figur 8: Graf över hur likt försökspersonerna upplevde tallskogssångarens inspelade och
syntetiska sång 

Figur 9: Graf över den upplevda likheten mellan sången för den syntetiska och inspelade
grönsångaren



5.5 Kontrolljudet
Kontrolljudet bestod av syntetisk fågelsång skapad med artefakten. För att låta deltagarna tro att
det första ljudet var inspelat mixades bakgrundsljud från en annan inspelning in. Anledningen till
att använda kontrolljudet var att verkligen se om testpersonerna endast jämförde fågelsångerna
eller  om  bakgrundsljudet  påverkade  deras  bedömning.  Resultatet  (Figur  10)  visade  att
bakgrundsljudet hade storpåverkan på hur ljudet bedömdes eller uppfattades. Endast 20% ansåg
att ljudet var identiskt, vilket är högre än för de andra fåglarna där fem procent var bästa resultat.
45% hade svårt att höra skillnader och 20% tyckte att det lät lika. Trots att ljuden var samma var
det 15% som tyckte att det var lätt att höra skillnader. Några deltagare tyckte att ljudet var mindre
dynamiskt  medan vissa  nämnde att  den enda skillnaden var  bakgrundsbruset  (Appendix  B).  I
frågeformulärets  början  nämndes  dock  att  man  skulle  inte  räkna  med  bakgrundsbruset  i
skillnaderna.  En  intressant  detalj  är  att  några  deltagare  upplevde  att  tallskogssångarens  eller
grönsångarens sånger var mer lika än kontrolljudet. 
   

5.6 Analys
Resultaten från frågeformuläret visar att fågelsångerna inte upplevdes som identiska av de flesta.
Flera  av  försökspersonerna  hade  dock  svårigheter  att  höra  skillnader.  De  flesta  kunde  ändå
uppfatta skillnader. Det fanns flera som tyckte att skillnaderna var lätta att höra, främst i  röda
kardinalens sång där det var hälften av försökspersonerna. Bakgrundsljudet påverkade resultatet
troligtvis en del, eftersom endast 20% ansåg att kontrolljudet var identiskt. Dock hade 45% svårt
att höra skillnader. Hela 15 procent tyckte att det var lätt att höra skillnader på kontrolljudet, vilket
endast  är  fem procent  bättre  än resultatet  för  tallskogssångaren.  Det  gör  att  det  blir  svårt  att
bedöma resultatet.  

Även om resultatet  var svårbedömt var det  ganska tydligt  att  röda kardinalens syntetiska sång
upplevdes som minst lik den inspelade versionen. Resultatet var inte tillräckligt bra för att det
syntetiska ljudet skulle kunna användas som en ersättning till inspelade ljud. Bristen på eko och
saknaden av flera amplitudmodulerade övertoner var troligtvis de största anledningarna till  att
ljudet inte upplevdes likt. En tanke var att eko eller reverb borde bestämmas av spelets miljö och
inte  vara  en  inställning  i  fågelsången,  men  det  borde  ändå  ha  inkluderats  för  en  mer  rättvis
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Figur 10: Graf över hur likt kontrolljudet uppfattades och som hade gets namnet bluejay
(blåskrika) i undersökningen 



undersökning. I figur 11 kan man se hur reverb gör att den syntetiska signalen får en textur som
mer liknar den inspelade versionen. 

En annan brist med de syntetiska fågelsångerna var att många uppfattade de som mekaniska eller
digitala. En möjlig anledning som är väldigt tydlig om man jämför vågformerna är saknaden av
amplitudmodulering.  De  inspelade  ljuden  har  ojämna  kurvor  medan  de  syntetiska  ljuden  har
knivskarpa och raka kurvor. Det var extra tydligt vid långa toner. Även här skapar reverb lite mer
oregelbundenhet i vågformen. Troligtvis sker dock någon form av amplitudmodulering antingen
med en periodisk signal, något mer kaotiskt eller en blandning av båda.

En av sångerna som upplevdes lite mer lik var tallskogssångarens sång och anledningen kan  vara
att dess sång består av en drill där flera korta toner tillsammans skapar en lång ton. Det innebär
snabba förändringar i amplituden vilket gör att signalen blir mindre statisk.  Amplitudmodulering
liksom frekvensmodulering är svåra att analysera när frekvensen på den modulerande signalen
överstiger en viss nivå eftersom det skapar nya sidband i signalen.     

5.7 Slutsatser
Analysen av resultatet visade att metoden med sekvenserade frekvenskurvor inte gav ett  tillräckligt
bra resultat.  De syntetiskt  skapade ljuden i  fågelsångerna upplevdes  inte  vara identiska till  de
inspelade  versionerna.  Resultaten  visade  dock  att  vissa  av  försökspersonerna  inte  kunde  höra
några skillnader eller att de hade svårt att höra skillnader.  Det hade varit intressant att se hur
ljuden skulle uppfattas om även de syntetiska ljuden hade haft bakgrundsstörningar med tanke på
resultatet från kontrolljudet, där bakgrundsljuden hade en tydlig påverkan. I kapitel 6.4 kan man
läsa om förbättringar som skulle kunna bidra till ett bättre resultat.

Sångfåglar kan skapa andra ljud än rena visseltoner och drillar. Vocal fry är en knarrande ljudtyp
bestående av pulser med låga frekvenser som används av både människor och vissa sångfåglar som
till  exempel  kråkor  (Jensen,  Cooper,  Larsen  &  Goller  2007).  Ett  annat  exempel  är
gultofskakaduans kaotiska läte  med en kaotisk  vågform som enligt  Fletcher  (2010) är  svår att
modellera. Dessa typer av ljud visade sig vara mycket svåra att återskapa med hjälp av artefakten.
Ett försök gjordes baserat på inspiration från Farnell (2010) med FM bestående av pulsvågor med
olika pulsbredd i både signalen och modulatorn. Tyvärr kunde inte något önskat resultat nås med
den  tekniken.  FM  med  frekvenser  över  20hz  (Dean  2009)  skapar  så  kallade  sidband.  Det  är
problematiskt  när  ett  specifikt  frekvensband önskas.  Orsaken  är  att  det  är  svårt  att  veta  vilka
parameterinställningar resulterar i de rätta frekvenserna.

Det  starka  FM och  AM innehållet  i  sånger  från  kråkor,  blåskrikor,  änder  och  ankor  gör  dem
svåranalyserade. En anledning är att spektrogramanalysen visar bara frekvenser som finns i ljudet,
men den  visar  inte  hur  de  skapas.  Det  är  svårt  eller  omöjligt  att  se  med vilken  frekvens  och
amplitud en signal har blivit modulerad med. Ett exempel där analysen av spektrogrammet inte
kunde användas för att återskapa ljudet var med ett läte från fågeln blåskrika (Koenig 2011). En
spektrogramanalys visade att fågeln åstadkom ett ljud med ett mycket brett frekvensomfång med
ett band mellan 0-9kHz där den starkaste delen låg mellan 2,9-3,1kHz. Ännu ett frekvensband
hittades högre upp mellan 15-21 kHz där den starkaste delen låg runt 19kHz. När ett försök att
återskapa  ljudet  med  data  från  spektrogrammet  gjordes  lät  resultatet  inte  alls  likadant.  En
vågformsanalys  avslöjade en komplicerad vågform som källa till  ljudets  breda frekvensomfång.
Troligtvis innehöll ljudet någon form av FM som skapade den komplicerade vågformen och de
tjocka frekvensbanden i spektrogrammet. Här skulle en annan metod av analys behövts. Om det
kan man läsa i kapitel 6.4 som handlar om framtida arbete.
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Figur 11: Till vänster, syntetisk kardinalsång. I mitten, syntetisk kardinalsång med
reverb. Till höger, inspelad kardinalsång 



6 Avslutande diskussion

6.1 Sammanfattning
I  den  här  rapporten  undersöktes  om  inspelad  fågelsång  kunde  ersättas  med  grundläggande
syntetiska ljudtekniker utan att ljudet upplevdes som annorlunda. Den specifika metoden för att
skapa  de  syntetiska  ljuden  vara  baserad  på  frekvensmodulerande  sekvenser.  Analys  av
spektrogram  och  vågformer  användes  för  att  få  fram  de  rätta  värdena  för  generatorns  olika
parametrar. Främst var det frekvenser som skulle kunna hittas genom analysen och sedan stoppas
in  i  fågelsångsgeneratorn.  Resultat  skulle  motsvarat  värdena  från  analysen.  Det  fungerade
någorlunda bra för fågelsång baserat på visseltoner och drillar, men var oanvändbart för fågelsång
med stark FM eller AM där frekvenserna som stoppas in i parametrarna inte resulterar i samma
frekvensinnehåll  i  den  slutgiltiga  signalen.  Fast  visseltonerna  var  lättare  att  återskapa  visade
spektrogramanalysen olikheter mellan de syntetiska och inspelade signalerna. För att avgöra om
olikheterna var hörbara gjordes ett  test  där  försökspersonerna skulle  ange hur  lika ljuden var.
Resultatet visade på att skillnader kunde höras där de syntetiska ljuden upplevdes mer mekaniska
och statiska med saknad av dynamik och eko. Baserat på data från testet skulle metoden kunna
förbättras främst med mer kontroll över amplitud och eko eller reverb vilket möjligen skulle kunna
ge ett bättre resultat. 

6.2 Diskussion
De  flesta  spelen  idag  använder  inspelat  ljud.  Det  finns  inte  mycket  forskning  om  syntetiska
ljudtekniker till spel. En anledning till att inspelade ljud har dominerat är realismen som är enklare
att  uppnå  (Farnell  2010).  Med  tiden  har  dock  antalet  ljud  som  krävs  för  ett  spel  ökat
lagringsbehovet vilket har skapat viss irritation vid nedladdning eller lagring på media som SSD
(Dingman 2017). För att ta reda på om syntetiska ljudtekniker kan användas utan att skillnader
mot inspelade ljud kan uppfattas krävs mer forskning. Viss tidigare forskning finns där Farnell har
bidragit mycket med en bok (2010) och minst en artikel (2007) relaterad till ämnet. Även vissa spel
som  No  Man’s  Sky  (Hello  Games  2016),  Grand  Theft  Auto  V  (Rockstar  Games  2013)  och
Crackdown II (Microsoft Game Studio 2010) har använt olika typer av syntetiska eller procedurella
ljudtekniker.  

Det  här  arbetet  handlade om hur  fågelsång till  spel  skulle  kunna skapas med enkla  syntetiska
metoder med låga CPU-krav. Främst skulle ljuden upplevas som identiska till de inspelade ljuden.
Metoden använde sekvenser som modulerade frekvensen på en oscillator och var inspirerad av
Farnell’s bok Designing Sound (2010) där frekvensmodulering (FM) var en av komponenterna för
att skapa fågelsång. FM är enligt Stowel och Plumbey (2014) en vanlig komponent även i riktig
fågelsång. För att sätta rätta värden på artefaktens olika parametrar användes spektrogram och
vågformsanalys. 

Analys av spektrogram och vågformer fungerade rätt så bra på ljud med enkla frekvensspektra, ljud
som ofta bara hade en fundamental frekvens och ett fåtal harmoniska övertoner. Dessa ljud var
lätta att tolka och jämföra med spektrogram. Ljud med FM, AM, RM-element eller ljud med andra
typer  av  snabba  förändringar  var  svåra  att  tolka.  I  en  artikel  av  Bennet-clark  (1999)  om  hur
insekter producerar sina ljud nämndes samma svårigheter med ljudanalysen.

De inspelade och syntetiska ljuden jämfördes först med spektrogramanalys där tydliga skillnader
fanns.  En  undersökning  där  likheten  skulle  anges  av  försökspersoner  som lyssnade  på  ljuden
krävdes för att veta om ljuden upplevdes som identiska. Resultatet från testet visade att ljuden inte
upplevdes  som  identiska.  Ett  problem  med  undersökningsmetoden  var  bakgrundsljuden  i  de
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inspelade ljuden som skulle jämföras med de syntetiska. Tyvärr var det inte möjligt att hitta ljud
utan några störningar i bakgrunden. Sidan xeno-canto (2018) där de flesta fågelsångarna hämtades
från hade ett förbud mot inspelningar av fåglar i fångenskap. Detta ledde till att alla inspelningar
som användes var gjorda ute i naturen. Att använda ljud från naturen var inte något problem för
metoden som användes till att likna ljuden, eftersom det var lätt att urskilja störningar från ljudet
som skulle analyseras.

Vid lyssningstestet  var  risken stor  att  bakgrundsljudet  avslöjade  ljudens  ursprung.  Ett  sätt  att
försöka komma runt problemet kunde varit att försöka ta bort alla oönskade ljud från inspelningen.
Det  var  dock  väldigt  svårt  eftersom  bakgrundsljuden  lät  samtidigt  som  fågelsången  och  den
inspelade sången fick inte påverkas av borttagningen av bakgrundsljud. En annan metod var att
istället  lägga till  ljud i  den syntetiska delen för att lura lyssnaren att tro att det var en verklig
inspelning. Den metoden användes för kontrolljudet som bestod av två identiska ljud skapade med
artefakten. Enda skillnaden mellan ljuden var att den ena hade ett bakgrundsbrus som klippts in
från  en  annan  fågelinspelning.  Kontrolljudet  användes  för  att  se  hur  mycket  bakgrundsljudet
påverkade resultatet. Eftersom endast 20% angav kontrolljudet som identiskt var det tydligt att
bakgrundsljuden hade en stor påverkan. Resultatet var ändå bättre än för de riktiga ljuden som
skulle testas där två av fågelsångerna upplevdes som identiska av endast 5% medan ingen tyckte att
röda kardinalens sång lät identisk. För kontrolljudet var det 45% som tyckte det var svårt att höra
skillnader  vilket  även  det  är  mycket  högre  än  för  röda  kardinalen  som  endast  fick  10%.
Grönsångaren och tallskogssångaren fick högre resultat med 25 respektive 30 procent. Det mesta
pekar på att den syntetiska versionen av röda kardinalens sång skulle upplevts som olik även om
det inspelade ljudet skulle saknat bakgrundsljud. Om man kollar på kommentarerna för de olika
fågelsångerna blir det mer tydligt att kontrolljudet var den som upplevdes mest lik.

Intressant  var  att  flera  försökspersoner  uppfattade  ljudet  med  bakgrundsstörningar  som  mer
realistiskt fast det var exakt samma ljud. Kommentarerna för de andra fåglarna (Apendix A,B & C)
nämnde mer negativa skillnader där de syntetiska ljuden ansågs som mindre naturliga. Tidigare i
kapitel  2.4.1  skrevs  om Wier  (The New Yorker 2015)  som påstod att  människor  är  bra på att
upptäcka  konstgjorda  ljud  med  regelbundna  frekvenser  och  upp  och  ner  moduleringar  utan
variation. Ett exempel på det i implementationen är oscillatorn bestående av en periodisk signal
med statiska övertoner. Om varje överton skulle ha en egen oscillator så skulle resultatet bli lite
mindre regelbundet. Ännu mer variation i ljudet skulle kunna skapas genom övertoner som inte är
exakta multiplar  av den fundamentala  frekvensen.  Minimal modulering av frekvensen på varje
överton  med  någon  brusliknande   icke-periodisk  signal  skulle  kunna  minska  den  digitala
karaktären  på  ljudet.  Några  försökspersoner  upplevde  attacken  på  grönsångarens  sång
annorlunda. Det hade underlättat med ett reglage för att ställa in hur logaritmisk, exponentiell eller
linjär  frekvensfallet  skulle  ha  varit.  Ytterligare  två  reglage  till  hade  behövts  för  att  ställa  in
amplitudens attack och formen på attackens kurva.  

Trots bakgrundsljudets påverkan så visar undersökningen vilka svagheter som fanns med metoden.
Om bristerna åtgärdas kan det vara möjligt att ett tillräckligt bra resultat kan nås, men det är något
som eventuell framtida forskning får visa. Resultatet visar att Böttchers (2013) och Fournels (2010)
påståenden om varför  procedurella  ljudtekniker  inte  används  till  spel  verkar  stämma bra,  där
punkterna saknad av  verktyg och tron att  syntetiska ljud har  sämre kvalitet  verkar  stämma. I
kapitel 6.4 ges några exempel på metoder som skulle möjligtvis kunna underlätta att återskapa
syntetiska versioner av fågelsång. 

6.3 Etiska aspekter och samhällelig nytta av arbetet
Eftersom den syntetiska fågelsången inte upplevdes som identisk med den inspelade sången är
frågan om arbetet fortfarande var till någon samhällelig nytta. En aspekt trots misslyckandet är att
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arbetet kan användas för att se vilka metoder inte fungerar alls, vilka som kan förbättras och vilka
alternativ  kan  provas.  Det  här  arbetet  visar  svårigheterna   med  att  arbeta  med  FM,  AM  och
liknande  ljudinnehåll.  Även  svårigheter  med  användning  av  FM  för  att  återskapa  ljud  visas.
Hjälpmedel som inte har använts i arbetet men som skulle kunna vara möjliga att prova för ett
bättre resultat nämns i kapitel 6.4. Även för den sekvensbaserade metoden kan den som vill skapa
visseltoner  eller  drillar  ta  inspiration  och  förbättra  punkterna  med  hjälp  av  förslagen  på
förbättringar. Om det skulle gå att förbättra metoden så att likheter inte kan höras blir möjligheten
att skapa ren fågelsång utan bakgrundsstörningar viktig ur en etisk synpunkt. Anledningen är att
man inte behöver fånga fåglar i syfte att föra de till en tyst miljö för inspelning. Långa resor för att
spela in olika fågelsånger skulle också kunna undvikas vilket skulle vara bra ur miljösynpunkt.    

6.4 Framtida arbete
Det finns mycket som kan förbättras och undersökas för att skapa en bättre metod för syntetisk
fågelsång.  Ett  område  är  FM-analys  med metoder  som diskret  Hilbert-transformation  (Justice
1979) eller genetiska algoritmer (Horner, Beauchamp & Haken 1993) som skulle kunna användas
till  analys  av  fågelsång.  Neurala  nätverk  är  ett  annat  alternativ  som  kan  vara  intressant  för
fågelsång med bakgrundsstörningar.  Uncini  (2003)  forskade  om  om hur  neurala  nätverk kan
användas för att restaurera ljud där den ursprungliga signalen innehåller störningar i bakgrunden.
Kanske kan forskningen användas för att ta bort störningar från inspelade fågelljud.

För visseltoner och drillar kan man undersöka hur den sekvensbaserade metoden som användes i
det  här  arbetet  skulle  kunna förbättras  med reverb,  AM eller  bättre  kontroll  av  amplitud  och
övertoner. Här skulle en spektrogramvy som en del av instrumentet hjälpa då man kan se hur
ändringarna  på  parametrarna  förändrar  ljudet  i  realtid.  Då  slipper  man  spela  in  ljudet  från
instrumentet och sedan ladda in det i ett program för analys. För visseltoner skulle även ritbara
kurvor kunna underlätta arbetet med att få exakt likadana kurvor som referensljudet. För att mer
efterlikna hur det ursprungliga ljudet hos sångfåglarna byggs upp borde en modell testas med två
oscillatorer för att likna syrinxens uppbyggnad med två ljudskapande källor. För att modellen inte
blir för komplex borde bara de nödvändigaste parametrarna inkluderas för den andra oscillatorn.
Kanske endast  justering av  frekvens  (detune)  och fördröjning  av  signalen skulle  räcka,  medan
resten baseras på första oscillatorns inställningar. Även om metoden inte var helt lyckad så skulle
den  sekvensbaserade  metoden  tillsammans  med  några  förbättringar  kunna  testas  på  syrsor,
insekter eller andra biologiska ljud där ljuden består av upprepade element. 
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Appendix A -  Kommentarer om röda kardinalens 
sång.

Försökspersonerna fick svara på frågan ”Vilka skillnader fanns det i den röda kardinalens
sång?”

Deltagare 1: First has a touch of ambience, especially on release. The second sounds 
completely electronic and mechanical, IMO.  Also, the transition to the 
downsweep is too rough in #2.

Deltagare 2: first is more natural, second is more mechanical

Deltagare 3: the second is clearly compressed and without transients

Deltagare 5: The first one had more echo. Or sounding twice

Deltagare 6: Volume increases only

Deltagare 7: second one is from a robot?

Deltagare 9: Bird does pause betwen first two notes faster, and pause in birds second and 
third note is almost nonexistant. Also on a third note on a pitch down bird 
produces a fast but very subtle tremolo.

Deltagare 10: One was louder and harsher than the other

Deltagare 12: the first one sounds clipped (my password is deriguer) Never submit 
passwords through Google Forms.

Deltagare 13: The first version slurs between 2nd and 3rd note, also sounds "watery" like 
low-bit-rate effect, or additive reconstructiont

Deltagare 14: The second sounds either synthetic or heavily processed but the song sounds 
almost the same. The second seems a little slower.

Deltagare 15: Latter one sounds robotic/warbled/unnatural

Deltagare 16: the second song seemed a little slower and lower pitched.

Deltagare 17: Difference in echo

Deltagare 18: First one sounds a bit more robotic 

Deltagare 19: The first ends on a more major note and the second more a minor one and felt
a bit slowed down
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Appendix B – Kommentarer om tallskogssångarens 
sång

Försökspersonerna fick svara på frågan ”Vilka skillnader fanns i tallskogssångarens sång?”

Deltagare 1: First has a more random harmonics feel, and the second is a little too 
mechanical in comparison.  Graininess is biggest difference, IMO.

Deltagare 2: apart from the background noise, second is a bit less rich

Deltagare 5: The first one seemed more dynamic in its sound, most likely because echo

Deltagare 6: Tonal difference, second bit sounds more pronounced. Like the first more.

Deltagare 7: Second one very digital

Deltagare 9: I think the bird has a little more stronger tremolo or vibrato, I don't know 
what it is  :D

Deltagare 12: first part is only background noise, the second part is silent

Deltagare 13: In the 1st version, the beginning two "pips" are much harder to 
distinguish/hear

Deltagare 14: The second sounds synthetic or processed and rises to a slightly higher pitch.

Deltagare 15: Latter one sounds robotic/warbled/unnatural

Deltagare 16: the first song started with 2 quick note, and the second song started with 1  
quick note.

Deltagare 17: One sounded like it was reversed.

Deltagare 18: The second one sounds a bit like the short sounds are played in reverse

Deltagare 19: The first one feels like there is ever so slightly more difference in highs and 
lows, but they are pretty much identical
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Appendix C – Kommentarer om grönsångarens sång

Frågan som ställdes till försökspersonerna var ”Vilka skillnader fanns det i grönsångarens
sång?”

Deltagare 1: First is more natural sounding, especially in the release, the second also lacks 
a little white noise effect/graininess, and is therefore too clean. And the slight 
echo in #1 can't be denied or written-off as not part of the realism, IMO.  Also,
the sweep doesn't seem to go quite high enough in #2.

Deltagare 2: first contains more movement, modulation

Deltagare 3: the second has the softest beginnings

Deltagare 5: The first one had a better start to the peep.

Deltagare 6: Attack / transient difference, first is more punchy.

Deltagare 7: A bit better, but still not natural at all

Deltagare 9: I agree with the comment on soundcloud. "First sound seems to have a 
harsher attack"

Deltagare 10: First one harsher than the second

Deltagare 12: there is a sound but I can hardly hear it even with the speakers on full

Deltagare 13: the 2nd version's four tweets after the initial tweet sound slightly lower in 
pitch, while the 1st version's pitch doesn't change

Deltagare 14: The second sounds synthetic or processed and also seems to lack some of the 
initial high frequency attack.

Deltagare 15: Latter sounds slightly processed / unnatural

Deltagare 16: they were not that different.

Deltagare 17: One sounded real and the other generated

Deltagare 18: Second one sounded more monotonous. Very little variation between the 
tweets.

Deltagare 19: It feels like the second round it has a smoother begin and end, but that might 
just be because of the static on the first ones
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Appendix D – Kommentarer om skillnader i 
kontrolljudet

Deltagarna fick lyssna på ett kontroll ljud som bestod av samma ljud två gånger där den
första hade brus och den andra var utan. För att deltagarna inte skulle veta att det var ett
kontrolljud  kallades  sången  för  blåskrikesång.  Frågan  var  ”Vilka  skillnader  fanns  det  i
blåskrikesången?” 

Deltagare 1: I think the background ambience is a bigger difference than the actual sound 
itself.  The range of volumes seems too great in the cluster in #2.

Deltagare 2: second sounds like a cleaned version of the first

Deltagare 3: the second is a sound more hard, less dynamic

Deltagare 5: The second one sounded same on all three peepsm while the first was a little 
more dynamic

Deltagare 7: Not too bad, but the pitch enveloppe is too regular (in the second one)

Deltagare 9: Great job on this one!

Deltagare 10 First one slightly louder than second

Deltagare 11: the second sound is synthesised.I can hear an electronic filter

Deltagare 12: the second part sounds flat

Deltagare 13: Only the background noise in the 1st version 

Deltagare 14: The content is very similar. The second sounds synthetic but the tones seem 
identical. The lack of ambient sound may be responsible for the synthetic 
nature.

Deltagare 15: Just the background noise

Deltagare 16: sounded pretty much the same.

Deltagare 17: Slight difference in volume
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