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Sammanfattning 
I takt med att datorindustrin lyckas simulera både verklighetstrogna grafikvärldar och fysika-
liska modeller i realtid ställs allt större krav på ljudupplevelsen. GIZMO3D är ett verktyg för 
att visualisera grafik som kan integreras i VR-applikationer. Att återskapa tredimensionell 
datorgrafik är vardagsmat, inte minst i en gigantisk spelindustri. Men vad är tredimensionellt 
ljud, 3D-ljud och hur kan man involvera det i GIZMO3D som inte har stöd för det?  

Rapporten försöker svara på den frågan men även belysa 3D-ljudforskningens hela be-
greppsvärld, då den utgör grund för att kunna implementera ett 3D-ljudsystem. Arbetet 
innebär främst studier av befintliga verktyg och teknologier. Dessa mynnar ut i rekommen-
dationer och egna förslag till lösningar, på viss problematik, för implementering i ett scen-
grafdrivet grafiksystem, som GIZMO3D utgör. 

 
Abstract 
Computer science has succeeded in simulating realistic graphical environments as well as 
realistic physics in real-time. Reproduction of 3D-graphics has now become common tech-
nology in today’s consumer computers. But what of three dimensional sound? The computer 
gaming and VR-industry is now placing ever increasing demands on equiva-
lent sound technology. As an example, GIZMO3D is a scene-graph based 3D-graphics engine 
which can be used in VR-applications. The question addressd in this report is, can 3D-sound 
be integrated within GIZMO3D?  

This report tries to answer this and give insight into the most important factors dealing 
with 3D-sound. The report sheds some light on useful methods, technologies and existing 
API:s that can be used for reproduction of 3D-sound. Finally, the report presents some rec-
ommendations as well as own solutions on how to implement 3D-sound in GIZMO3D. 
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1 Introduktion 

 
 

 
 

Vad behövs för att designa realtids-3D-ljud-system, enligt Begault1? 
”Consider how strange the diversity of a good design team might be to the uninitiated. The 
computer programmer, that almost holy personage who lies mythically somewhere between 
Mr. Goodwrench and our presupposed vision of the hypothetical ”nerd”, is suddenly as in-
dispensable as the psychophysicist, a profession ridiculed in the first minutes of the popular 
movie ”Ghostbusters” as a scientist walking the line of charlatanism (sure, they know about 
the perception of clicks and sine waves, but what about sounds that exist anywhere but in a 
laboratory?).  

A close relative of the psychophysicist is the human factors engineer, who at best must 
contribute to new designs for orthopedic shoe inserts. Then there’s the electrical engineer, a 
near relative of the computer programmer who for some reason finds the mathematical 
pole-zero plots of his or her filters ultimately more self-satisfying than the ”for loop” that 
make a programmer delight because his or her code contains 13 fewer lines. Let us not for-
get the hardware designer, who deals with assembly code and Ohm's law on a level that can 
seem to the uninitiated at once archaic, magical, and impenetrable! And finally, there's the 
audiophile, whose expertise needs to be tapped at some point. […] From a design and sys-
tems engineering standpoint, all of these areas are critical for eventual successful applications 
of 3D sound.” [Beg00] 

 

Något för en medietekniker alltså? 

1.1 Motiv 
Idag finns inget stöd för ljud i Saab Training Systems visualiseringsverktyg, GIZMO3D. 3D-ljud 
är önskvärt. Det i kombination med visuell information ökar realism och närvarokänsla i VR-
applikationer. 

1.2 Bakgrund 
Virtual Reality eller Virtual Environment (VR/VE), våra virtuella motsvarigheter till verklig-
heten kom att få ett väldigt mytomspunnet rykte i början på 1990-talet. Alla ville fly från 
börskrascher och lågkonjunktur, in i främmande VR-världar, bortom fantasin. Men trots att 
VR var ett modeord visste få vad det egentligen innebar. Jag hävdar att det handlar om att 
syntetiskt återskapa något eller flera av de stimuli som utgör ledtrådar till vår tolkning av 
verkligheten. Denna vaga definition gör att nästan vad som helst kan kallas för VR, vilket 
också urholkade hela begreppet i slutet på 90-talet, när ingen riktigt upplevt ”total inneslut-
ning” i en virtuell värld. Oavsett försök till liknande upplevelser genom filmhistorien, med 
stereosyn, stolar som rör sig osv., är VR:s hemmadomän datorindustrin.  

Forskningen om hur man med datorns hjälp kan simulera verkligheten har pågått i de-
cennier. Närmast tillhands ligger kanske det visuella intrycket och grafikmässigt lyckades 
man tidigt återskapa naturtrogna bilder av verkligheten, 3D-grafik. Men för att verkligen 
ryckas med finns sidokravet ”interaktion” och med det ett kontinuerligt flöde av bilder, som 
på film, inte stillbilder. Rörde man på något i VR-världen skulle denna ändring synas på 

                                                 
1 Hans verk [Beg00] har sedan första utgivning 1994 tryckts i flera tusen exemplar och kan ses som ett ramverk 
och startpunkt på den verkliga 3D-ljud användningen inom VR-sammanhang, trots årtioenden av forskning.  
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skärmen, s.k. realtidssimulering. Så medan forskarna tog fram allehanda tracking-system, 
displayhjälmar för total inneslutning osv. hade spelmarknaden med 3D-spel, av typen 
springa-och-skjut, tagit marknaden med storm. Med det kom grafikprocessor som gjorde 
realtids-3D-grafik möjlig. Helt plötsligt hade VR blivit var mans egendom, utan att man 
brydde sig om att kalla det VR. Detta höjde däremot acceptansen för fenomenet igen och 
säkerligen kunde mer pengar äskas och den idag mest totala upplevelsen såg dagens ljus ”the 
CAVE”. En kub där man är omgiven av skärmar, i vilken man kan röra sig fritt med upplevd 
stereokänsla i synen och tredimensionellt ljud, 3D-ljud. Just ljud har länge kommit i sista 
hand i utvecklingen av spel och CAVE-liknande produkter. Det är oomtvistat att det utgör ett 
minst lika viktigt stimulus som det visuella. Så när grafiken har kommit så långt som idag 
börjar man mer och mer snegla, och lägga resurser, på ljud. 

3D-ljud florerar som term i alla möjliga sammanhang, ibland fel använd, ibland mycket 
vagt formulerad. 3D-ljud motsvarar det vi hör. Fysikaliska, fysiologiska och psykologiska 
fenomen gör att vi upplever vår ljudliga omgivning som en tredimensionell ljudvärld. 

Grundforskningen kring vårt hörande har pågått i decennier och är väl utforskad. Likaså 
vet man hur ljud uppstår. Med dessa kunskaper kan man återskapa ljud, kopplade till en 
grafisk representation och få det att låta som vore vi delaktiga i denna virtuella ljudmiljö. 3D-
ljudsystem för realtidsgrafik är således ett kontinuerligt skapat och uppdaterat ljudlandskap. 

Enskilda ljudkomponenter kan exempelvis ha positioner och hastigheter som upplevs re-
lativt positionen på den som lyssnar, användaren. Allt måste genereras och synkroniseras 
med det visuella intrycket. Viktigt att poängtera är det faktum att ljudbilden förmedlad via 
hemmabio (ofta benämnt surround) samt i vissa musiksammanhang visserligen kan upplevas 
likt ett realtids-3D-ljudsystem men den bakomliggande tekniken skiljer sig avsevärt. Sur-
round- eller flerkanalsmixning sker i filmskapande1efter ljuddesigners tycke och förblir sta-
tiskt. 

1.3 Syfte 
Att forska kring och lägga grunden till skarp implementering av 3D-ljud i GIZMO3D, innebär: 
 

 Att forska kring 3D-ljud. 
 Att undersöka möjligheten att använda befintligt eller egenskapat 3D-ljud-API i 

kombination med GIZMO3D.  
 Att undersöka vilka algoritmer alternativt hårdvara eller båda som krävs för att 

åstadkomma realtids-3D-ljud. 
 Att verifiera ovanstående i ett egenskapat testprogram. 
Det slutgiltiga målet ligger naturligtvis i att utgöra en del av min utbildning med allt vad det 
innebär (kunskapsinhämtning, inlärning, problemlösning, praktik, rapportskrivning m.m.). 
Förhoppningsvis kan även rapporten gagna uppdragsgivaren eller andra intresserade, som 
referens och för vidareutveckling. 

1.4 Rapportuppbyggnad 
1.4.1 Läsarbakgrund 
Läsarens bakgrund bör helst vara teknisk med förståelse för matematiska och fysikaliska 
grundbegrepp samt gärna ha en stor portion datorkunskap med inriktning mot 3D-grafik, 
realtidsvisualisering och VR i bagaget. Jag har dock haft för avsikt att lägga den språkliga nivån 
på en någorlunda konkret och lättfattlig nivå. Dels för egen del och dels för intresserade utan 
den djupt tekniska bakgrunden, exempelvis musiker och ljudtekniker, vilkas roller är ovär-
derliga i kommersiella 3D-ljudsammanhang 

                                                 
1 I filmsammanhang är man väldigt begränsad i hur mycket man kan utnyttja flera kanaler än vanlig stereo samt 
fronthögtalare. Detta p.g.a. avsaknad av interaktivitet. Skulle man mixa in ljudeffekter eller ljudhändelser i bakre 
högtalare, som visserligen finns där, så lurar man biobesökarna som inte kan vända sig bak för att titta på upp-
komsten av ljud. Man måste hålla sig till duken och regissörens bildval. Ett talande exempel på skillnaden mellan 
konventionell och interaktiv media.  
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1.4.2 Indelning 
Kapitel 2 syftar till att ge uppdragsgivarna Saab Training Systems AB en bakgrund till projektet. 
Samtidigt ger det utomstående en bild av företagets, och framför allt GIZMO3D-utvecklarnas 
verksamhet. Kapitlet ger även internt kopplingen mellan mitt projekt samt just nämnda 
verksamhet. 

Kapitel 3 är ett grundligt och teoretiskt studium av ljudets bakomliggande teorier. Kan 
ses som referens för vissa av de algoritmer som slutligen användes i Kapitel 6 och kan läsas 
punktvis. För den intresserade och ljudmässigt osäkre rekommenderas dock genomläsning 
och för alla är delen om spatialt hörande ytterligt väsentligt för förståelsen av 3D-ljud. 

Kapitel 4 avhandlar nu existerande teknologier, bakomliggande metoder samt program-
meringsbibliotek, som finns för att modellera 3D-ljud. 

Kapitel 5 beskriver vilka tekniker som används för att återskapa 3D-ljud. Ytterligare ter-
mer och kunskaper kring ljud inom datorindustrin samt testslutsatser tas upp. Slutligen 
sammanfattas några forskningsrapporter som behandlar samma ämne som denna rapport. 

Kapitel 6 kom att bli en textuell redogörelse för allt jag tror krävs för att implementera 
ett 3D-ljudsystem, speciellt till GIZMO3D. Viss kunskap i scengrafteknologi rekommenderas 
för full förståelse av detta kapitel. Inga direkta lösningar för implementering, men förslag 
och rekommendationer ges.  Kapitel 7 är en diskussion kring 3D-ljud i allmänhet, arbetet, 
rapporten och resultatet. 

1.4.3 Notation 
För de ekvationer som redovisas beskrivs enheter och storheter första gången de införs och 
utelämnas således därefter. Vissa ämnesspecifika termer förklaras första gången och återfinns 
i bland i ordlistan längst bak. 

Programkod avskiljs i löpande text med typsnittet Courier. Engelska termer som an-
tingen nämns som synonymer till svenska begrepp eller som i sig är vedertagna begrepp och 
därmed icke översatta kursiveras första gången de uppenbarar sig i texten. Förkortningar 
skrivs ut i sin helhet första gången de används. 

Källor refereras till genom författarnas efternamns initialer (vid 1 < antal författare < 5) 
samt rapportens publiceringsår inom hakparenteser, ex. [ABC05]. Vid en författare skrivs 
författarens efternamns tre första bokstäver ut tillsammans med publiceringsår, ex. [Käs05]. 
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2 Saab Training Systems 

 
 

 
 

2.1 Introduktion 
2.1.1 Saab Training Systems AB 
Jag fick möjligheten att utföra mitt 
examensarbete på Saab Training Systems 
(STS). Denna ungefär 400 man starka Saab-
enhet baserad i Huskvarna utvecklar militära 
träningssystem. Med start i enkla s.k. 
måltavlor utvecklades en industri som sedan 
utökades med motelds-simulering och så var 
ett högteknologiskt företag fött. Numera 
ingår laser, receptorer, GPS, prismor och 
annan hårdvara som fysiska grunder till 
dagens system. Soldaterna är bestyckade med 
västar och vapen som innehåller denna 
teknik, och utgör således ”spelare” i en 
övning. Hårdvaruutvekling är således ett av 
STS huvudområden.  

Men ytterligare verksamheter krävs för att få systemen att fungera. Realtidsövervakning, 
kommunikationssystem (nätverk för informationsutbyte) och efter-övnings-genomgång (after 
action review) kräver kompetent mjukvara. Jag har suttit tillsammans med mjukvarugruppen 
och framför allt med de som jobbar med visualiseringsmotorn i ovansående programvara, 
nämligen GIZMO3D -gruppen, Anders Modén & Lisa Johansson. Mer om GIZMO3D i 2.4. 

2.1.2 3D-ljud i militära träningssystem 
Det är inte för inte som en före detta teknisk chef på Walt Disney Animations, Jacquelyn Ford 
Morie, arbetar med ett träningssystem för den amerikanska militären. Hon utvecklar till-
sammans med andra forskare på University of Southern California ett virtuellt träningscenter 
som ska uppnå största möjliga realism. I [Mag04] beskriver hon hur varje komponent i ”the 
Sensory Environment Project” är lika viktig. Inte nog med att man implementerat traditionellt 
3D-ljud i själva övningsmiljön, man har även monterat högtalare med låg frekvensgång som 
skakar spelplattformen för att uppnå vibrationer som är kopplade till de visuella intrycken. 
Denna s.k. taktila modalitet för att reproduktion av ljud behandlas inte i denna rapport. 

Ytterligare stimuli som forskningsgruppen försökt skapa virtuellt är doft. Man jobbar 
alltså hårt med att utveckla en så verklig träningssituation som möjlig i miljöer soldaterna 
aldrig tidigare upplevt. En framtida förutsättning, eftersom militära insatser allt oftare sker 
som punktinsatser utanför hemnationens gränser. Dels för att ge soldaterna en chans att 
redan i förväg lära sig tackla exempelvis en sådan sak som kulturchocken att vistas i ett helt 
främmande land. Men även för att ge ledning och strateger möjligheten att tolka reaktioner 
och förfina taktik. Jacquelyns konstnärliga bakgrund och arbetet på Disney har varit ovärder-
liga erfarenheter och visar på att nöjesindustrin har kommit till militären för att stanna! 

Närmast kopplat till den verksamhet som STS bedriver är realtidsövervakning av träning-
ar. Där visualiseras förloppet med kartbild och enheter av soldater och enskilda objekt i två 
mjukvaror, ExTerm & ExPert, se Figur 2.1. Med ett högtalarsystem och 3D-ljud skulle ljud-

Figur 2.1, Visualisering av militär övning i programmet ExPert 
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effekter som händer i övningen spelas upp och ge upphov till en upplevd känsla varifrån 
ljudet kommer. Antingen i övervakningssammanhang eller i eftergenomgångar som genom-
förs för soldaterna efter träning. 

Det finns med andra ord all anledning att i projektet med grafikverktyget GIZMO3D inklu-
dera fler komponenter som kan öka realismen i ett totalt träningssystem. Samarbetet med 
Meqon1och deras fysiksimulering är en sådan del. 3D-ljud är den naturliga prioriteten efter 
grafiken. Ljud kan dessutom vara en oerhört viktig komponent inom de andra branscher och 
yttre kunder mot vilka man har för avsikt att marknadsföra GIZMO3D. 

2.2 Krav och förväntningar 
Det finns å ena sidan krav och förväntningar på hur ett framtida ljudsystem i GIZMO3D ska 
vara. Å andra sidan finns också krav och förväntningar på mitt examensarbete. 

Självklart vill utvecklarna av GIZMO3D att ljudsystemet ska bli så bra som möjligt, helst 
unikt och marknadsmässigt kraftfullt. Detta innebär ett upplevelsedrivet, inte teknikdrivet, 
ljudsystem. Det ska dra nytta av scengrafstrukturen. För att uppfylla krav som grafikdelen i 
GIZMO3D uppnår måste realtid samt plattformsoberoende beaktas. 

Förväntningarna på mitt arbete är att göra en gedigen och grundlig analys av 3D-ljud, dess 
tekniker och vidare implementeringsmöjligheter i GIZMO3D. 

2.3 Drömscenariot 
Som jag ser det finns det bara en bra implementering av 3D-ljud. Självklart handlar det om 
återskapandet av det verkliga ljudet exakt så som vi uppfattar det. Det inbegriper inte bara 
ljudets och dess omgivnings fysikaliska egenskaper, utan innefattar i synnerhet människans 
perception och så kallade pyskoakustiska fenomen. 

För att kunna sätta upp kriterierna för det bästa tänkbara 3D-ljud-verktyget så måste man 
definiera vad som ska stödas. Innan man väljer ut och begränsar sig till vad som är tekniskt 
möjligt måste man tillåta sig drömma. Nedan följer önskvärda egenskaper för det perfekta 
3D-ljudsystemet. 

2.3.1 Ljudmässigt 
I VR-sammanhang är navigation ett nyckelord. I de flesta fall handlar det om att lokalisera sig 
i 3D-världen, för det krävs positionering av grafiska samt akustiska objekt. Positionering 
kallas inom audioteknik för spatialisering, som i sin tur är en del av det totala återskapandet 
av ljud, s.k. auralisering2. Man ska alltså kunna urskilja riktning och avstånd till en virtuell 
ljudkälla. Det måste även innefatta uppfattning av rörelse hos källan. Den bakomliggande 
teorin för hur vi uppfattar spatialt ljud återfinns i Kapitel 3.  

3D-ljudmodellen: Källa – Medium – Mottagare, beskrivs i 4.1. Ovan nämnda positionering 
kräver främst information om källa och mottagare, men ytterst viktig kommer även ljudmedi-
et visa sig vara. Nästa steg, för mellandelen ”medium”, blir alltså att inkludera någon form av 
stöd för ljudets interaktion med sin omgivning på väg till mottagaren. Det kan handla om allt 
ifrån total avskärmning, dämpande objekt, rumsakustiska effekter (eko och efterklang) till 
vilken typ av medium som ljudet färdas i (luft, dimma, vatten). Andra fysikaliska egenskaper 
som måste iakttas är dopplereffekt. Allt sammantaget, tillsammans med en modell för ex-
empelvis människan som mottagare, utgör ett komplett bibliotek för virtuellt verkligt ljud.  

2.3.2 Användarmässigt 
För kreatören av realtidsapplikationen, t.ex. spel eller arkitekturvisualisering, är det önsk-
värt att så lite tid och kunskaper som möjligt går till programmering och utveckling. En 
pipeline kan se ut så här: 

                                                 
1 Från Campus Norrköping, Medieteknik avknoppat företag som utvecklat ”middleware” för fysiksimulering i realtidsgrafik, 
mer info www.meqon.com 
2 analogt med grafikens rendrering (eller rendering) 
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1. Förstudie (manus, storyboard, faktasamling) 
2. Grafiker modellerar upp 3D-världar med tillhörande objekt. En ljudansvarig 

utgår från denna modell för att definiera akustiska parametrar på hela miljöer 
samt enskilda objekt. Ljudkällor definieras och tillhörande ljudfiler spelas in.  

3. Den bakomliggande arkitekturen ser till att grafiken likväl som 3D-ljud rende-
ras och reproduceras på ett korrekt sätt. Beträffande ljudet skulle det vara 
önskvärt att så få inställningar som möjligt behöver göras. Det borde snarare 
kunna baseras på beräkningar av verkligt ljud utifrån en korrekt 3D-modell. 
Det absolut optimala ur en användares synpunkt vore till och med om man 
slapp spela in ljud utan att de antingen hämtades från en stor databas eller ge-
nererades syntetiskt utifrån 3D-modell med tillhörande beskrivning. Alternativt 
en kombination av de båda. 

2.3.3 Implementeringsmässigt 
Om man vill bygga in alla ovan angivna egenskaper i sitt system behöver man skapa från 
grunden. Däremot finns det befintliga programmeringsbibliotek för ljud (se 4.6 API:er) som 
man kan utgå ifrån. Man önskar då av ett sådant ljudbibliotek att vara så generellt som möj-
ligt, dvs. täcka in så mycket av vad 3D-ljud innebär, kosta så lite som möjligt och hantera 
flera plattformer. 

Som nämndes ovan vill man gärna använda information från geometrin. I GIZMO3D:s fall 
handlar datastrukturen om en scengraf. 

2.4 Gizmo3D 
GIZMO3D ingår i ett ramverk kallat GizmoSDK. Varje del har sin specifika uppgift och egna 
C++-klassbibliotek men är sammankopplade med ett uniformt designkoncept. Just GIZMO3D 
utgör ett grafikprogrammeringsbibliotek med tillhörande motor, som använder antingen 
OpenGL eller DirectX för utritning på skärm. Det används för kartutritning och visualise-
ring av stridsmiljöer, enheter och enskilda soldater, allt i 3D. 

Den bakomliggande metoden bygger på scengrafteknologi. Scengrafen hämtar sin form 
från datastrukturen träd. Datat är här organiserat i olika nivåer av noder under en rot. Den 
mest väsentliga nodtypen utgör transformnoden som med en geoemtrinod kopplat till sig 
utgör de grafiska objekten i 3D-världen. Dessa kan flyttas runt och modifieras. Man kan 
gruppera flera transformnoder och allt som sker i ovanför liggande noder sker med alla un-
derliggande komponenter. Man får på så vis en objektorienterat logik och en smidig hierarki. 
Ytterligare nodtyper, så kallade states m.fl. är komponenter i scengrafen. Se ex. i Figur 6.1. 

Man vinner alltså strukturella fördelar. T.ex. gör indelningen i subgrupper att grafik-
rendrering slipper räkna på objekt i världen som inte syns. Det sker under den s.k. traverse-
ringen (avläsningen) av scengrafen, där undergrupper som är utanför synfältet helt hoppas 
över, s.k. culling. Att på toppen av ett lågnivåbibliotek som OpenGL lägga ett objektoriente-
rat C++-bibliotek förenklar för utvecklaren. Dessutom tillkommer hjälpmetoder och bas-
klasser i och med biblioteket GizmoBase. Det finns bindningar för GIZMO3D till Windows, 
Unix, Linux och MacOSX. [Gizmo] 

2.5 Preliminär metod 
Att utifrån drömscenariot ovan se till vad som är realistiskt genomförbart. Men samtidigt 
inte låsa sig allt för tidigt vid en lösning. Jobba på bred front och söka så mycket fakta som 
möjligt i området. Det innebär att undersöka befintliga teorier samt befintliga verktyg. Ar-
betet kommer också innebära att bekanta sig med GIZMO3D och dess utvecklingsmiljö (Micro-
soft Visual Studio .NET). Samt att utveckla någon form av testapplikation för att på så vis 
underlätta undersökningen genom praktiskt arbete. Om jag ser möjligheter till utökningar 
och förbättringar av de verktyg som finns kommer detta redovisas.  
 



7 

3 Bakgrund 

 
 

 
 

3.1 Ljud 
Uppkomsten av ljud beror på förtunningar och förtätningar av partiklar i ett medium. Dessa 
tryckförändringar orsakas av ett objekt som vibrerar, partiklar förskjuts och påverkar sin 
omgivning, vilket ger upphov till en ljudvåg. Partiklarna i sig transporteras inte med vågen 
utan oscillerar snarare, med partikelhastigheten u, kring ett jämviktsläge. Antalet vibrationer 
per tidsenhet anger frekvens f. 

Ljudets utbredningsegenskaper, däribland utbredningshastigheten c, beskrivs av olika fy-
sikaliska ekvationer, kontinuitetsekv., rörelsekv., gaslagar [Kle00]. Härledd ur dessa är den 
s.k. vågekvationen. Olika spridningsmodeller, vågtyper (plan, sfärisk m.m.) finns bl.a. be-
roende på ljudkälla. Ljuduppfattning uppkommer först då det varierande ljudtrycket påver-
kar människans trumhinna i örat. Genom en rad både mekaniska, fysikaliska och psykologis-
ka processer omvandlas fysiken till upplevda storheter. Frekvens blir tonhöjd, intensitet blir 
ljudstyrkenivå, absorption skapar upplevt avstånd och rumsuppfattning osv. 

3.2 Fysik 
Det finns all anledning att dyka ner i de bakomliggande processer som ger upphov till det vi 
uppfattar som ljud. Litteratur kring ljud i VR-sammanhang, exempelvis [IASIG], saknar ofta 
djuplodande bakomliggande teorier kring ljud och kan i vissa fall fara med osanningar. An-
ledningen till detta kan vara att fram till i dag har man beräkningsmässigt och arkitekturmäs-
sigt inte varit förmögen att på ett fysikaliskt korrekt sätt återskapa ljud för VR-applikationer. 
De approximationer som gjorts programmeringsmässigt lever sitt eget liv och blir vedertag-
na sanningar.  

Jag har alltså för avsikt, trots att man kommer behöva begränsa sig rejält från korrekta 
analyser, att förklara fysiken. Åtminstone i syftet att stapla upp de eventuella parametrar 
som kan agera indata till ett tänkt 3D-ljudsystem. Teorier kring ljud härrör från alla möjliga 
fysikaliska områden. I huvudsak från vågfysiken men även ända ner på partikelnivå, som vi 
kommer se, i form av termodynamik. 

3.2.1 Harmoniska vågor  
Tryckförändringarna, grunden 
till ljud, och deras utbredning, 
kan betraktas anta formen av en 
våg. Den matematiska beskriv-
ningen av en tvådimensionell 
våg som rör sig i positiv x-led 
återges i Ekv 1 samt Figur 3.1. 

Sinusfunktionen har ett re-
petitivt mönster och sägs vara 
periodisk. Nu betraktar vi 
funktionen som en ljudvåg och 
beskriver delkomponenterna 
och kopplar dem till ljudets 

Figur 3.1, Harmonisk våg 
)sin(),( φω +−= tkxAtxy  (Ekv. 1) 
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Kända frekvensintervall 
Infraljud: f < 20 Hz 
Hörbart ljud: f :  20 Hz-20kHz 
Ultraljud: f > 20 kHz 
 

utblick 
 

 
Icke skadligt hörbart ljud brukar 
ligga inom ljudtrycksintervallet, 
2⋅10-5 Pa – 200 Pa vilket betydligt 
smidigare utrycks i decibel som 
ca. 0-120 dB. Insättning i Ekv. 5 ger 
att om avståndet r dubblas avtar 
ljudtrycksnivån med 6 dB, vilket 
motsvarar en halvering av upplevd 
ljudvolym. 
Det är enklast att mäta just ljud-

tryck, med mikrofon, varför ta-
beller över hur mycket saker och 
ting låter avser ljudtrycksnivån på 
ett visst avstånd från ljudkällan. 

 

utblick 

beståndsdelar. Vibrationens lodräta utslag kallas för amplitud, A . Amplituden avspeglar 
intensiteten i svängningen. Den representerar alltså avståndet mellan ljudvågens nollinje och 
dess ytterlägen. 

Antalet vågpulser som passerar godtycklig fix punkt per sekund, dvs. svängningar per 
tidsenhet, kallas frekvens, f . Det kan uttryckas som inversen av T , tidsperioden för varje 
svängning, Tf /1=  Hertz (Hz). Mätetalet för avståndet för en vågs utbredning på en period 
kallas våglängd och noteras med λ . Sinusfunktionens resterande argument och deras sam-
band lyder som följer: 
 Vågtalet: λππω /22/ === fck   

 Vinkelfrekvensen: fT ππω 2/2 ==  
 Faskonstanten: =φ förskjutning i x-led 
 Utbredningsriktning: x  och tiden: t  
Periodiska vågor sägs vara harmoniska eftersom de ger 
upphov till en upplevd ton. Däremot består ljud i 
allmänhet av s.k. komplexa vågor, där överlagring av 
vågor sker. Dessa ger upphov till flera deltoner, fre-
kvenser, som tillsammans med korresponderande 
amplituder beskrivs i ett spektrum. För bl.a. musikin-
strument och talorganet gäller att en frekvens anger grundtonen (den upplevda tonhöjden) 
medan resterande deltoner utgör s.k. övertoner (jämna multiplar av grundtonen). Dessa 
tonuppbyggnader ger det specifika kännetecknet hos ett ljud och ger oss därmed information 
om upphovet. Vid analys samt manipulering av frekvensinnehåll används den kompakta 
beskrivningen Fouriertransformen. 

Det vi hör är alltså flera frekvenser, dessa ger upphov till en upplevd tonhöjd (eng. 
pitch). Lägre respektive högre frekvenser kopplas till mörkare, respektive ljusare toner. 
Inom akustiska sammanhang delar man ofta in det hörbara frekvensomfånget (se utblick) i 
olika intervaller. Uppdelningen kan antingen vara konstant eller variabel och ger upphov till 
olika frekvensband. En vanlig uppdelning baseras på ständig dubblering av frekvensen, vilka 
inom musikaliska sammanhang betraktas som oktaver. De olika stegen kallas oktavband och 
benämns efter sina respektive geometriska medelfrekvenser, i förhållande till nedre och övre 
gränser. [Kle00] 

En vardaglig ljudbild innehåller även en rad brusljud, otonade, ickeperiodiska signaler. 
Inget förlopp upprepas i dessa ljud. Just brus orsakas av oregelbunden (helt slumpmässig i 
fallet vitt brus) spridning och partikelrörelse. 

3.2.2 Ljudtryck 
Det skiljer sig till viss del hur begreppet ljudvolym an-
vänds i dagligt tal (nivåer) och hur de bakomliggande 
fysiska egenskaperna är definierade. För att bringa klar-
het i tryck-, intensitet- och effektbegreppen beskrivs 
först fysiken sedan de härledda praktiskt användbara 
nivåerna.  

Med nivå menar man förhållandet mellan två mäte-
tal, varav den ena är ett referensvärde. Referensvärdena 
väljs så att sambanden mellan nivåtyperna (tryck, ef-
fekt…) blir jämförbara samt att nollnivån för ljudtryck 
ligger vid hörbarhetströskeln (omgivningsberoende). 
För att ytterligare koppla samman begreppen med hör-
selns egenskaper tiologaritmeras kvoten. Man använder 
den skalan p.g.a. att hörselns psykofysiska känslighet är 
logaritmisk. Enheten blir då decibel, dB. 
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Den lägsta ljudnivå en männi-
ska med god hörsel kan 
uppfatta har en ljudeffekt på 
runt 10-12 dB medan det 
starkast naturligt förekom-
mande är från en jetmotor, 
100 000 W: Lw=170dB. 

utblick 

 utblick 
Den minsta upptäckbara in-
tensitetsskillnaden är 0.5-1dB 

Från rörelseekvationen för stela kroppar (F = ma) får vi analogt formuleringen för ljudtryck. 
Vi betecknar tryckvariationerna kring det statiska lufttrycket med skalären p (i Pascal, Pa). 

t
up

∂
∂

−=∇ 0ρ  
=u vektoriell partikelhastighet 

∇  (gradienten) = flerdimensionell derivata 

=0ρ densitet vid jämviktsläget 

(Ekv. 2) 

Ljudtrycket omskrivs, för standardisering som SI-enhet, som kraften på en yta ortogonal mot 
vågriktningen, N (Newton)/m2. Forsatt redovisade ekvationer har hämtats från flera källor. 

Ljudtrycksnivå (Sound Pressure Level, SPL): 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

refref
P p

p
p

pL log20log10
2

 
Parefp 5102 −⋅=  (Ekv. 3) 

 

3.2.3 Ljudintensitet 
Intensiteten, I, är ett mått på energitransporten genom mediet. Intensiteten är en vektoriell 
storhet (magnitud & riktning) i partikelhastighetens riktning.  

upI rr
=  streck= snabbnotering för långtidsmedel (Ekv. 4) 

 
I fallet rundstrålande ljudkälla (se 3.2.6) beskrivs intensiteten enligt: 

24 r
WI
π

=  r = avstånd från ljudkällan. (Ekv. 5) 

På så vis uttrycker man intensiteten som den tidsmedelberäknade ljudeffekten per enhets-

area. SI-enhet: 2/)( mWattW  

Ljudintensitetsnivån 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

ref
I I

IL log10  212 /10 mWrefI −=  (Ekv. 6) 

3.2.4 Ljudeffekt 
Genom att integrera ljudintensiteten, I som transmitteras vinkelrätt genom den aktuella 
begränsningsytan, dS får man fram ljudeffekten: 

∫= dSIW  (Ekv. 7) 

Den totala ljudintensiteten tas per tidsenhet så att enheten för 
effekt blir J/s eller vanligare W. Ljudeffekten har ingen relation 
till sin omgivning utan är ett mätetal för utstrålad energi. 

Ljudeffetknivån 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

ref
W W

WL log10  WrefW 1210−=  (Ekv. 8) 

 

3.2.5 Ljudhastighet 
Utbredningshastigheten, c, för en våg beskrivs av förhållandet: λfc =  Den förändras dock 
beroende på medium. 
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Vätskor och solida material: 

ρ
Ec =  

=E Youngmodul for solida material, Elasticitetsmodulen  

(Bulk modulus) för vätskor (ex. dest. vatten 29 /102.2 mN⋅= ) 
=ρ densitet (ex. dest. vatten = 997 kg/m3) 

Bulkmodul
PV

V

∂∂

−
=

/
  (V = volym, P = tryck) 

(Ekv. 9) 

 
Vatten och andra vätskor är exempel på dispersiva medium, vilket komplicerar utbrednings-
beskrivningen ytterligare. Utbredningen förändras kontinuerligt spatialt och temporalt, dvs. 
varje frevenskomponent propagerar med unik fashastighet. Däremot kommer den totala 
energitransporten propagera med gemensam hastighet för hela ljudfältet. [Lam00] 

Gaser: 

M
TRc mγ

=  

 

=γ dimensionslös konstant  

( Vp CC / , det specifika ”värmet” vid konstant tryck 

genom dito vid  konstant volym.) 
=T absoluta temperaturen (K) (= celsiusgrader + 273) 
=MR  universella gaskonstanten 

=M  molar massa (~ molekylmassa) 

(Ekv. 10) 

Approximation för torr luft: 

Tc 05.20=  Vid 20ºC : c = 343,2 m/s   (Ekv. 11) 

Fuktighet påverkar ljudhastigheten väldigt lite (däremot mycket absorptionspåverkande se 
3.2.7) max någon procents ökning av hastigheten enligt [Boh88]: 

Procentuell ökning: 

W

W

M
γ13.455  

=Wγ kvoten för specifika värmet inkluderat vatten-
närvaro (frihetsgradsberoende) 

=WM  totala medelmolekylmassan 

  (Ekv. 12) 

Gaser är ickedispersiva medier och ger därmed upphov till frekvensoberoende ljudhastighet. 
 

3.2.6 Vågor och avstånd 
Det finns två olika vågtyper, longitudinella samt transversala. För de longitudinella gäller att 
partikelsvängningen sker parallellt med energitransporten, dvs. vågriktningen. För gaser 
som inte kan ta upp skjuvkrafter gäller denna vågtyp. Så även till viss del för vätskor. 

Transversala vågor kännetecknas av partikelrörelse ortogonalt mot energiriktningen. 
Dessa återfinns främst hos solida material vars ljudutbredningsegenskaper inte avses avhand-
las i denna rapport, men även hos vatten i kombination med longitudinella vågor. 

Vidare delar man upp vågteorin beroende på spridningsmodeller samt typ av ljudkälla. 
Oftast kan en ljudkälla approximeras till att vara punktformad (monopol), därmed av en 
rundstrålande typ som ger upphov till en sfärisk våg. I specialfall (mätningar och dyl.) be-
traktar man en ljudkälla som ger upphov till en plan våg. Exempel kan vara en högtalare i ett 
rör. Eller en stor flat yta som vibrerar uniformt. [Lam00] 

Avståndet r, från ljudkällan multiplicerat med vågtalet k, påverkar egenskaperna hos de 
olika vågtyperna. Man benämner fallet när kr << 1, dvs. när frekvensen är låg och avståndet 
litet, som närfältsområdet och beaktar då en sfärisk våg. Den sfäriska vågen har i detta områ-
de komplicerade samband mellan tryck, partikelhastighet och avstånd. Dessa kommer att 
vara av avgörande betydelse för kroppens spatiala uppfattningsförmåga (se 3.3.3 & 5.2.1). 
Vågimpedans är ytterligare ett begrepp som förvisso inte kommer att avhandlas i denna 
rapport men som måste nämnas i detta sammanhang. Impedansen, i sin tur, är en kombina-
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tion av flera impedanser [Kle00]) och beskriver kvoten mellan två fältstorheter (ex. mellan 
kraft och partikelhastighet, eller rå och c i den karakteristiska impedansen). För sfäriska 
vågor i närfältet är denna term komplex. 

 
I det omvända fallet, det s.k. fjärrfältet, då kr >> 1 betraktar vi båda vågtyper. 

 

För plana vågor gäller [Lam00]: 
1. Strålar i en enda riktning.  
2. Trycket är konstant över avstånd.  
3. Trycket och partikelhastigheten är i fas 

4. Intensiteten är cprms ρ/2 , dvs. proportionell med 2
rmsp   

(rms betecknar roten av medelvärdestrycket) 
5. Impedansen Z är reell: är cρ  

 
Den sfäriska vågens egenskaper: 
1. Tryck och partikelhastighet är i fas 
2. Trycket är proportionell med 1/r 

3. Intensiteten, enligt Ekv. 5, är proportionell med 2/1 r samt 2
rmsp  

4. Impedansen Z är cρ  
5. För stora värden på r (i förhållande till våglängden) kommer vågfrontens 

sfäriska kurvatur avta och man betraktar ljudfältet som av planvågstyp. 
 
För våra ändamål använder vi, trots planvågstyp i fjärrfältet, den sfäriska modellen och kan 
börja definiera en viktig beståndsdel i vår VR-applikation: avståndsmodellen. Den beskrivs 
för intensitet enligt Ekv. 5 och för tryck: 

r
urp

π
ρωω

4
),( 00=  =0u  medelhastigheten kring jämviktsläget (Ekv. 13) 

Beroendet av avstånd kan enskilt betraktas i Tabell 3.1. För en komplett ekvation för avta-
gande betraktar vi sambandet mellan tryck (upplevd ljudvolym på avstånd r) och effekt (av-
ståndsoberoende, alltså vår referensljudvolym), enligt ovan. Genom att använda det faktum 
att intensiteten, i fjärrfältet, för en plan och sfärisk våg båda är proportionella mot prms

2: 

)5.(2

2

4
ekv

r
W

c
pI rms

πρ
==   (Ekv. 14) 

I termer om nivåer ger detta en avståndsbeskrivning av ljudtrycksavtagande (för en omnidi-
rektionell källa som strålar fritt utan reflektioner, dvs. det direkta ljudet.): 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=

π
ρ
4

log10log20 2
ref

ref
wp p

cW
rLL  (Ekv. 15) 

Den sista termen kommer för luft i normala tillstånd, bli ~11. 
Ovanstående modell avser det direkta ljudet, men även rumsakustiska fenomen (se Kapi-

tel. 4) som reflektioner kommer utgöra stöd för uppskattning av avstånd [KJM03]. 
 

Tabell 3.1, Ljudvariation med avstånd 
Vågtyp Effekt Intensitet Tryck 

Sfärisk Oberoende av r 1/r2 1/r, SPL: 6dB/dubblering av avstånd 
Plan Oberoende av r Oberoende av r Oberoende av r 

 

Vi kommer vara tvungna att inskränka våra kalkyler och definitioner till ljud som inte över-
stiger ett visst ljudtryck. Därför att utbredningsmönstret på dessa typer av vågor är allt för 
komplicerade, enligt följande. Införandet av fenomenet kondensation (följd av höga ljud-
tryck som innebär en förändring av densitet över vågutbredningens förtunningar och förtät-
ningar) i vågekvationen innebär nonlinearitet i utbredningsprocessen. Dessa förändringar, 
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som återfinns i naturen hos en vågbrytning (turbulens) i grunt vatten, skapar branta vågfron-
ter samt kan ge upphov till nytt frekvensinnehåll.  

Man beaktar i princip aldrig sådana ickelinjära belopp förutom vid explosioner och 
chockvågor. Dessa återgår däremot till att vara kontinuerliga efter spridnings- och förlust-
processer, så redovisade modeller torde räcka för våra ändamål. [Cal00] 

Ljudvågors interaktion med varandra kallas interferens och ger också upphov till svårbe-
räknade utbredningsmönster som inte avses avhandlas i denna rapport. 

 

3.2.7 Absorption 
När en ljudvåg utbreder sig fritt i en gas minskar intensiteten mer än vad som motsvarar 
avståndsmodellen enligt ovan. Absorption är akustikens motsvarighet till friktion och 
innefattar många komponenter i den totala utbredningsförlusten. De flesta medier 
absorberar ljud till en viss grad, t.ex. luft, speciellt om den är fuktig, vi kallar det 
atmosfärsabsorption. Energiavtagande vid reflektion och brytning kallar vi rumsabsorption. 

Atmosfärsabsorption 
Dämpningen beror på tre olika fenomen, värmeledning, viskösa förluster och det s.k. re-
laxationsfenomenet, varav den sista är dominerande för det för oss viktiga mediet luft. Dessa 
varierar kraftigt med temperatur, fuktighet (för luft) och framför allt frekvens. Tät dimma 
kommer att ge upphov till kraftigt dämpat högfrekevensinnehåll, alltså dovare klang och 
försnabbat ljudavtagande. Funktionen som behandlar alla dessa storheter är så pass komplex 
att den standardiserats och beskrivits i ett dokument: ISO 9613-1:1996. (För ekvation se 
[KJM03] sid. 90). Uträkningarna ger upphov till en viktig faktor, dämpningskoefficienten, m 
(dB/100 m). 

Som ett fristående ljudtrycksavtagande i atmosfären modelleras absorption med känt m 
vid enklaste fallet, i gas med fri utbredning, med ekvationen: 

2/
0

rmepp −=  m är dämpningskoefficient (Ekv. 16) 

För isättning i avståndsmodellen, Ekv. 15, beräknas detta bidrag som: -m r/100. Denna ut-
räkning fungerar bra för homogena medier, som luft inomhus. Går vi till inhomogena medi-
er, utomhus, kommer fluktuationer i temperatur och vind att påverka ljudutbredningen och 
därmed avtagandemodellen. Antingen uppstår något man kallar refraction [Lam00], ren ljud-
skuggning eller turbulens som ger intensitetsförändringar.  

Att bestämma en dämpningskoefficient för rent meteorologiska bidrag är en komplex 
uppgift och lämnas därhän. Absorption i luft är dessutom som mest påtaglig på stora avstånd 
[KJM03], vilket kan utläsas i enheten (dB/100 m), varför förhållningssättet till sådana bidrag för 
en tänkt VR-applikation är osäker. Däremot finns det anledning att beakta denna absorption 
vid utomhussimuleringar, se nedan 3.2.8. Koefficienten m återkommer även i rumsakustik-
modellering av stora rum, se Tabell 4.4. 

Reflektion 
Energiförluster för ljudet kommer däremot även att inträffa både inomhus och utomhus 
p.g.a. en rad andra faktorer. Reflektionsabsorption är en viktig sådan faktor. Hittills har bara 
specialfall av verkligheten behandlats. Nämligen fri utbredning i ekolös miljö. Så kallade 
ekolösa rum (anechoic chambers) används för grundläggande mätningar och inspelningar för 
akustisk forskning på alla plan. Ljudutbredningen ingår dock i verkliga sammanhang i ett otal 
interaktioner med sin omgivning. Begreppen reflektion och transmission (brytning) är ex-
empel på sådana händelser. 

Då en våg träffar gränsytan mellan två medium uppkommer dels en reflekterad våg och 
dels en transmitterad våg. Reflektion för alla icke vinkelräta (plana) vågfronter sker enligt: 

RI θθ sinsin =  θ  = vinkel, Index I = infallande, R = reflekterad (Ekv. 17) 
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För VR-applikationer antar man oftast att gropar eller upphöjningar på gränsytan är betydligt 
mindre än ljudvåglängden [FJT02]. Det stämmer väl eftersom våglängden för hörbart ljud 
ligger mellan 0,017 m och 17 m. Detta kommer ge upphov till rena reflektioner (specular 
reflection), alltså att  Iθ  = Rθ . 

Trots ovanstående väljer man ibland ändå att applicera diffus reflektion. Denna borde in-
träda först när våglängden är mycket mindre än storleken på ytstrukturen, alltså för höga 
frekvenser alternativt ojämna ytor. I detta fall sprids ljudvågorna efter beräkningar med hjälp 
av en trolighetsfunktion enligt Lambert’s cosinus-lag, vilket kan betraktas som jämnt fördelat 
i alla riktningar. Den inom grafiken flitigt använda s.k. phong-modellen, för just diffus reflek-
tion, är ändå svårapplicerad på ljud. Interferens mellan infallande respektive reflekterad våg 
komplicerar nämligen processen. I de fall man ändå beräknar diffus ljudspridning så används 
en spridningskoefficient, 0-1, en viktfaktor till de vektorer som utgör reflektionsvägarna. 
[Rin97], [FJT02]. 

 
Transmission (egentligen ”brytning” på svenska men fortsatt kallat transmission)  

Då en våg träffar gränsytan mellan två medier och fortplantas i det nya mediet kallas det för 
brytning. Brytningslagen säger: 

TTII nn θθ sinsin =  Index I = infallande, T = transmitterad (Ekv. 18) 

Tθ  är brytningsvinkeln och n utgör brytningskonstant för respektive medium. Denna beror 
av ljudhastigheten v i mediet samt ljudhastigheten cref i ett referensmedium (oftast luft) enligt: 
cref /v. Substitution ger Snell’s lag: 

TIIT vv θθ sinsin =   (Ekv. 19) 

Rumsabsorption 
Vid både transmission och reflektion beaktar man vågens beteende, hur trycket och således 
energin förändras. Först redovisas en kvot, reflektionskoefficienten, som avser tryckets 
förändring för plana vågor, vilken varierar beroende på typ av reaktion [FJT02], [Kle00]: 

1cos)(
1cos)(),(

+
−

=
ImR

ImR

f
ffR

θζ
θζθ

 

För en s.k. lokal reaktion då ingen 
energi transmitteras utan absorbe-
ras, helt eller delvis, i mediet. 

(Ekv. 20) 

TmTImR

TmTImR
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Utbredd reaktion. Viss energi 
transmitteras, viss reflekteras och 
viss förloras i mediet. 

(Ekv. 21) 

Där )( fζ 1 är kvoten mellan den frekvensspecifika impedansen och den karakteristiska im-
pedansen, cfZ ρ/)( . )( fζ  är vid lokal reaktion vinkeloberoende och vid utbredd reaktion 
beroende på ingångsvinkeln. Antingen använder man sig av någon lösningsmodell eller mät-
data för olika material. Databaser av god kvalitet för sådana ändamål är enligt [FJT02] svårtill-
gängliga. 

Med tanke på svårigheterna att analytiskt ta fram R måste man alltså förlita sig på mät-
ningar. Man redovisar då kvoter som avser energiförändringen, i form av koefficienter, vilka 
är beroende av frekvens, material och egentligen infallande vinkel. Nästa, absorptionskoeff.: 

nfallandei

absorberad

nfallandei

dreflekteranfallandei

I
I

I
II

=
−

=α  (Ekv. 22) 

Total absorption blir 1 (Enhet Sabine2 som representerar en yta som är fullt kapabel att ab-
sorbera lika mycket som en kvadratmeter stort öppet fönster ”läcker”.). Frekvensberoendet 
avhandlas genom att för varje material ange en absorptionskoefficient för varje frekvensband. 

                                                 
1 Skiljer sig beroende på mediet, därav index m-Reflektion samt m-Transmission i ekvationen. 
2 Efter Harvardforskare W.C Sabine som formulerat flera viktiga samband i ämnet 
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(se Bilaga 2) Likadant finns en transmissionskvot för energin som blir över efter reflektions-
absorption och andra förluster när ljudvågen utbreder sig i ett material. 

nfallandei

radtransmitte

I
I

=τ  (Ekv. 23) 

τ  är då den frekvensberoende fysikaliska egenskapen hos objektet men ofta ser man till ett 
annat mått [Lam00]: Sound Transmission Loss 

τ
1log10=STL  (Ekv. 24) 

Författaren till [Lam00] artikel har inte sett försök till analytisk lösning av dessa värden utan 
hänvisar till mätvärden.  

 

3.2.8 Ljudutbredning utomhus 
[Lam00] föreslår en modell för att beräkna ljudavtagande utomhus, utökning till avtagande-
modellen ovan. Till vår avtagandemodell för fri utbredning, Ekv. 15, lägger man till ett antal 
energiavtagande element, såsom väder, mark, vegetation osv. 
 

övrigaWp AADIrLL −−−−−= bs.atmosfärsa11log20  (Ekv. 25) 
 

Det finns förvisso all andledning att beakta alla de fenomen som är inkluderade i Aövriga och 
författaren ger analytiska utvikningar för varje fenomen. I slutändan är man dock oftast tvun-
gen att förlita sig till tabellvärden för ett antal möjliga situationer. Den rent fysikaliska och 
generella metoden för utomhusutbredning kan anses orimlig att genomföra och lämnas där-
hän. En signifikant del, Aatmosfärsabsorption skulle däremot kunna modelleras på följande sätt.  

Via avläsning i tabeller eller lyssningsexperiment sätter man vissa filtervariabler och av-
ståndsfaktor. Dvs. att man testar sig fram med förstärkt avståndsdämpning och dämpning av 
högfrekvent innehåll, lågpassfiltrering, tills det låter realistiskt och skapar en profil för just 
den inställningen. Denna namnges, ex. foggy, och kan således återanvändas. 

 

3.2.9 Diffraktion 
När våglängden är samma som storleken av ett kantobjekt 
som träffas kommer diffraktion att inträffa. Det är en form av 
reflektion som ger upphov till dämpning men även spridning 
enligt en frekvensberoende diffraktionskoefficient. [FJT02] 

Man benämner också fallet då ljudvågor, tillräckligt stora 
att dels brytas och dels fortplantas förbi ett hörn, för 
diffraktionsfenomen. Dessa ljudvägar kommer exempelvis 
för de geometriska akustikmodellerna (4.2) ofta ignoreras 
medan de i själva verket kan vara av högsta signifikans. Man 
har forskat länge kring diffraktionsfenomenet. Riktigt 
entydiga generella lösningar finns inte att tillgå, men vissa 
ansatser ges, såsom den i [FJT02] och även i [Lok02]. Den 
sistnämnda artikeln är skriven av Tapio Lokki, en av 
drivkrafterna bakom det ljudmässigt framstående Helsingfors 
Universitet. Han är även medförfattare till artiklar om just 
diffraktion vars referensuppgifter kan hittas i [Lok02]. 

 

3.2.10 Riktning 
De flesta verkliga källorna strålar inte uniformt i alla rikt-
ningar utan är snarare riktade. Även använd term i denna 
rapport är anglicismen direktivitet. En cellos ljudsprid-
ningsmodell, Figur 3.2, har i närfältet återflöde av energi. 

Figur 3.2, Ljudspridning och riktning 
Magnitud och riktning av ljudintensiteten 
indikeras med längd och riktning på pilarna. 
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Längre ifrån kan däremot intensitetsvektorerna anses vara utstrålade från en punktkälla och 
följa egenskaperna redovisade i 3.2.6. 

Graden av riktningsverkan beror på storleken av det ljudalstrande objektet relativt våg-
längden. Ljudet i sig har ingen riktning men ljudkällans form påverkar alltså utbrednings-
mönstret. Cellon ovan har p.g.a. öppningen fram (m.m.) en dämpad och dov klang. Fullt 
spektrum, alltså då alla utstrålade frekvenser upplevs lika starkt återfinns endast i ett smalt 
band i ”mitten”, enligt skolexemplet med en högtalare som illustreras i Bilaga 1. När den 
strålar med våglängder mindre än radien på högtalarmembranet (höga frekvenser) medför 
det att tryckekvationen (som innehåller avstånd) för fjärrfält modifieras så att riktning blir av 
avgörande betydelse: 

),(
4

),( 00 ϕθ
π
ρω

ω F
r
u

rp =   ( Ekv. 26) 

Till Ekv. 13 lägger vi alltså F(), den s.k. direktivitetsfunktionen. Den beskriver analytiskt det 
myckna frekvensberoende utbredningsmönstret i fjärrfältet för vissa typer av ljudkällor (hög-
talarmembran i oändlig s.k. baffel (god högtalarapproximation), helt oskärmad högtalare, 
dipoler m.m.). Resonemanget ger oss även en bild av hur godtyckliga ljudkällor agerar. 

θ
θ

ϕθ
sin

)sin(2
),( 1

ak
akJ

F =  J1=1:a  ordn. Besselfunktion i cylindriska koord.  
θ = vinkeln, a = radien på utstrålande objekt. 

( Ekv. 27) 

Motsatt scenario, större våglängder än membranet ( f < 1126 (c =343.2 m/s) för vår 12”-
högtalare), gör att högtalaren agerar som en punktkälla (F() = 1= en perfekt punktkälla), med 
lika spridningar i alla vinklar. 

Det finns alltså anledning att beakta riktningspåverkan. Man definierar således ett direk-
tivitetsindex, DI (dB), som härleds ur en kvot mellan riktat ljudtryck och medel av totala 
ljudtrycket. Kallas även direktivitetsfaktor Q i [Lam00] m.fl. DI skulle kunna läggas till avta-
gandemodellen Ekv. 13 men redovisas inte matematiskt p.g.a. att inga enkla eller generella 
lösningar för verkliga ljudkällor finns. Skulle man ändå vilja beskriva direktivitet kan man 
använda sig av modeller beskrivna i 0. 

 

3.2.11 Doppler 
Då en ljudkälla rör sig mot en lyssnare med hastigheten vS (-), eller när mottagaren åker mot 
en ljudkälla vR (+), uppfattas ljudkällans frekvens f som ökad, f ’, eftersom ljudvågen ”trycks 
ihop”. Den våglängdsförändringen kan uttryckas genom sambandet λ = (c - v)/f.  

Då ljudkällan rör sig iväg från mottagare med vS (+), eller om mottagaren gör detsamma 
med vR (-), anger detta samband en relativ ökning av våglängden och därmed en upplevd 
minskning av ljudets frekvens. Denna upplevelse av ökad respektive minskad tonhöjd bero-
ende på en ljudkällas hastighet i förhållande till lyssnaren brukar kallas för Dopplereffekt. 

)(
)(

'
S

R

vcf
vcf

f
±
±

=  vS = hastighet källa,  vR = hastighet mottagare 
f = utstrålande frekvens,  f ’= upplevd 

(Ekv. 28) 

Vanligaste sättet att simulera dopplereffekter i VR-sammanhang är att spela upp ljudfilen 
med snabbare hastighet, omsampling alltså [Spo03, OpenAL], se Tonhöjds- och tidsförvrängning 
under klass A) Sound i 6.2.5 .  

 

3.3 Psykologi & fysiologi 
3.3.1 Hörande 
En filosofisk tankelek ställer frågan ”om ett träd faller i skogen utan någon i närheten, är ett 
ljud producerat då?”[Cal00]. Fysikern fnyser, hävdar att det visst låter och hänvisar till upp-
komsten, baserade på hans tolkning, av ”ljud” i form av tryckförskjutningar. Medan psykolo-
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gen beskriver att rent principiellt kan betydelsen av ”ljud” tolkas som att uppfattningen (per-
ceptionen) av ljud uppkommer först i sinnet, således tyst i skogen. 
Analogin till vårt synsinne är tydlig i många avseenden. Det handlar även där om fysiska 
signaler som sedan tolkas till ett bildflöde. Den dubbla uppsättningen är även gemensam för 
både öron och ögon. Vi har inte två ögon endast för att få ett större synfält, utan även för att 
uppfatta djupseende. På samma sätt har vi två öron för att uppfatta spatiala (rumsliga, se 
nedan) ljud.  För att fortsätta jämförelserna sinnena emellan kan man analysera informations-
flödet. Människan reagerar snabbare på tillfälliga skiftningar i ljud än på tillfälliga skiftningar i 
synfältet. En lyssnares reaktionstid på auditiva signaler är 30 till 40 ms snabbare än på visuella 
signaler. Ögat har spatialt, likt örats bandbredd (frekvensomfång), hög upplösning, dvs. 
känslighet för nyansskillnader i bild och tonhöjdskillnader i ljud. 

Många av de faktorer som påverkar hur just ljud tolkas härrör från s.k. psykoakustiska fe-
nomen. Dessa används flitigt i kodningssammanhang (kompression av ljud) där man är in-
tresserad av att ta bort onödig redundans i ljudinformationen. Just den psykologiska aspekten 
berörs i 3.3.3. Närmast avhandlas den rent fysiologiska biten, vår hörapparatur, örat. 

 

3.3.2 Örats anatomi 
Örat består av tre delar; ytterörat, mellanörat och innerörat, se  
Figur 3.3. Ytterörat, i sin tur består av hörselgång, trumhinna och det vi ser, öronmusslan 
(pinna, eng.). Det sistnämnda är trattformat och har som uppgift att fånga upp ljudvågor, 
förstärka dem (+5 till +10 dB för ljud inom frekvensområdet 2-5 kHz) och leda dem genom 
hörselgången till trumhinnan som är gränsen mellan ytterörat och mellanörat. Även rikt-
ningshörande (spatialt), som kommer avhandlas nedan, beror i hög grad på öronmusslans 
utformning.  

 

 
 

Figur 3.3, Örats uppbyggnad 
 
Ljudvågorna sätter trumhinnan i rörelse och den vibrerar med samma frekvens som ljudet. 
Denna vibration förs vidare till tre mycket små ben (hammaren, städet och stigbygeln) vilka 
ytterligare förstärker ljudet, men vars muskler även kan agera hörselskydd. Denna intressan-
ta effekt kan som högst ge en dämpning av storleksordningen 20 dB [Kle00] men saknar skydd 
för impulsljud då reaktionstiden är ung. 100 ms. Vidare leds ljudet till innerörat via det ovala 
fönstret. Denna del och örats andra delar kan schematiskt beskådas i Figur 3.3. 
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Innerörat utgörs huvudsakligen av en spiralformad vätskefylld labyrint som kallas snäckan. 
Ytterörat och mellanörat är båda luftfyllda och gör att vi kan uppfatta tryckskillnader t.ex. 
när vi flyger eller dyker. Snäckan är på insidan täckt av mycket små hår (hårceller eller cilier, 
ca. 17000 st.) som vibrerar när ljudvågen tvingar dem i rörelse. Olika ljudfrekvenser sätter 
olika delar av snäckans hårceller i rörelse, och denna rörelse skapar en elektrisk impuls som 
leds vidare till hjärnan via hörsel- och balansnerven. Detta tolkar hjärnan som ett ljud. [Kle00] 

3.3.3 Spatialt hörande 
Hjärnans tolkning ger oss inte 
bara information om vilket ljud 
vi hört. Vi har också förmåga att 
positionera uppkomsten av ljudet 
i vår omgivning. Vi har s.k. 
spatialt hörande. För att alla 
forskare ska tala samma språk 
brukar man definiera upp ett 
koordinatsystem med tre 
skärande plan och två vinklar, se 
Figur 3.4. Vinklarna benämns 
azimuth ϕ  för vinkel i horison-
talplanet och elevation δ  för 
lutningen i höjdled på de båda 
hemisfärerna.  

Ända sedan tidigt 1900 har det forskats kring de rent fysikaliska egenskaperna hos ljud 
när de interagerar med vår kropp. Lord Raleigh formulerade en teori kring det direkta ljudet, 
när det ankommer till öronen på ett helt sfäriskt huvud utan ytteröron. Den kallas ”duplex-
teorin” och innefattar två viktiga komponenter i vårt spatiala hörande. Två cues (eng.), ung. 
ledtrådar, två mätbara skillnader, ITD och IID. 

ITD & IID 
Interaural Time Difference, ITD består i sin tur av två olika delar. Dels den reella tidsskillnaden 
för när vågfronten anländer respektive öra. Den är mätbar för icke-kontinuerliga ljud, s.k. 
transientljud (separata impulser) över hela frekvensomfånget. Men inte för kontinuerliga 
(tonade) ljud, ex. sång, då pågår ju ljudet hela tiden, utan avbrott. Då känner hörselorganet 
av skillnaden i fas, dvs. var på den periodiska vågen signalen ankommer örat, se  
Figur 3.5. 

 

 
 
 

Figur 3.5, ITD, tids- och fasskillnad mellan ljuds ankomst till båda öronen 
 

Figur 3.4, Spatialt hörande, koordinatsystem 
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Men för högre frekvenser, med våglängder mindre än huvudstorleken (ca 1,6 kHz) kommer 
vågen hinna upprepa sig på det ankomstavstånd som skiljer de båda öronen. Detta skapar 
ingen värdefull information för hörselsinnet. Då finns det en annan mätbar fysikalisk effekt 
som hörorganet använder, nämligen Interaural Intensity/Level Difference, IID.  

IID är den skillnad i intensitet som uppstår då ljudvågor av våglängder mindre än huvud-
storleken skuggas av just huvudet. Det handlar alltså främst om frekvensregistret över 1,6 
kHz. För större våglängder inträffar diffraktion av ljudvågen och ljudvågen når båda öronen 
med ung. samma intensitet [KJM03]. 

Det finns vissa positioner för ljudkällan, då dessa två mätvärden är väldigt lika för båda 
öronen. Ta exempelvis alla positioner på medianplanet, bakom eller framför, där kommer 
ljudvågorna anlända exakt samtidigt till båda öronen och skapa nollvärden för både ITD och 

IID. Likadant exakt under och över lyssnaren. Det finns också en region, basen på en kon, 
rakt ut på frontalplanet, med spets i respektive öra, där ITD/IID-värdena är väldigt lika för 
båda öronen. Kallas för ”cone of confusion”.  

Det finns alltså begränsningar i dessa två mätetal, läser man [Bla97] förstår man också hur 
mycket ljudet som sådant spelar in. Dvs. frekvensomfång, nivå osv. Det finns fler undantag 
då dessa värden ger entydiga ledtrådar till hjärnan. Vi har hittills iakttagit vågor av plantyp, 
fast vågor är som bekant sfäriska i det s.k. närfältet, se 3.2.6. Det komplicerar framtagningen 
av dessa värden. För det är så att lika gärna som man kan mäta upp dessa värden kan man 
virtuellt återskapa dem. För att på så vis kunna applicera uträkningar på ljud som skickas till 
exempelvis hörlurar. Vi har dock sett ett par nackdelar med dessa mätetal. Korrekta ITD/IID-
värden förutsätter till exempel exakt runt huvud och inga ytteröron. Hur löser vi front- och 
baksidemissuppfattningen? Och hur kommer det sig att människor med hörsel bara på ett öra 
har någon form av spatialt hörande? Lösning: HRTF. 

HRTF 
Ljudets interaktion med vår människokropp innan det når trumhinnorna har visat sig påverka 
vår spatiala uppfattning. Det handlar om huvudformen, axlarna, bröstkorgen och framför allt 
vårt ytteröra som tillsammans utgör ett akustiskt filter: Head Related Transfer Funktion. Det 
betyder att ljudet förstärks och dämpas och frekvensmoduleras olika beroende var i rummet 
(dvs. vår tredimensionella omgivning) ljudkällan strålar samt dess frekvensinnehåll. Dessa på 
1960-talet nya rön kom att utgöra en revolution i hörselforskningen.  

Uppfattningen av höjdskillnad, ett problem med endast ITD/IID som ledtrådar, består av 
ljudets interaktion med öronmusslan. Inte nog med att den utgör en tratt som förstärker 
framförvarande ljud, även smådetaljerna i musslan påverkar. De små förhöjningarna och för-
gröpningarna ger, för höga frekvenser, upphov till reflektioner och därmed en försening av 
ljudet. Det, samt övrig filtrering med överkroppen modifierar ursprungssignalens spektrum, 
på ett sett så att lyssnaren kan tolka ljudet spatialt. Se i Figur 3.6 hur en ljudkällas, placerad 
90˚ rakt ut på frontalplanet, på högersidan, spektrum modifieras, avlästa i resp. öra. 

 

 
Figur 3.6, HRTF, för respektive öra för en källa på ϕ = 90 (höger) på horisontalplanet  
 

Genom att mäta upp hur signalens spektrum förändras kan man skapa egna filter, HRTF:er, i 
en databas för olika vinklar. Dessa kan man sedan applicera på en inspelad signal för att 
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åstadkomma en simulerad position i rummet. Mer om skapande och användning av HRTF:er i 
5.2.1. 

Andra spatiala ledtrådar 
En viktig aspekt på uppfattningen av spatialt ljud är huruvida ljudinformationen är känd för 
lyssnaren eller inte. [Bla97] visar hur försök med okända resp. kända ljud på samma position i 
medianplanet upplevs. Igenkänningsfaktorn tenderar till att påverka kraftigt. 

Denna kunskap, tillsammans med kunskap om vår omgivande geometri (det visuella in-
trycket), kommer även påverka vår förmåga att bedöma avstånd. [Beg00] beskriver hur en 
sådan perceptionsmekanism bestämmer hur lång tid det tar att tolka och omvandla intrycket. 
Ju mer kännedom desto snabbare korrekt uppfattning, och eventuell reaktion, speciellt 
avgörande när ljudkällan är tal. Han refererar just till undersökningar kring talapparaten, 
Gardner 1969, med högtalare på olika avståndet men med manipulerade ljudvolym (trycket) 
vid uppspelning i ekolösa rum. Då upplevdes avståndet alltid som en funktion av ljudtrycket 
istället för det verkliga avståndet. Medan en verklig känd röst i normalstryka i rummet tolk-
ades mer logiskt och korrekt. Dock återkom missuppfattningarna vid skrik och viskningar. 
Till saken hör att ekolösa rum tillhör väldigt extraordinära och overkliga akustiker, där folk 
tenderar till att må illa eller inte känna igen sin egen röst p.g.a. avsaknaden av reflektioner.  

Ett av de viktigaste mänskliga knepen för att lokalisera ljud utgör kanske ett av de mest 
förödande för 3D-ljud-designern: huvudrörelse. Tillsammans med hörsel och synsinnet an-
vänder vi huvudet för att leta efter uppkomsten av ljud. Rent fysiskt, vid sådan positione-
ring, vill kroppen minimera IID & ITD för att slutligen uppnå jämvikt, azimuth 0º. Man an-
vänder således huvudet som pekare och själva huvudrörelsen och dess informationsflöde 
(IID/ITD-förändringar) utgör perceptionsgrunden för slutgiltigt ”beslut”.  

Vissa djur använder rörliga öronmusslor för samma syfte. Denna naturliga reaktion hos 
människan stör i det fallet man avser reproducera ljud med högtalare. Då vill man helst att 
huvudet ska befinna sig på samma ställe hela tiden för att veta vilken signal man ska skicka ut 
(mer om högtalarreproduktion se 5.3) En lösning är att införa huvud-tracking som uppdaterar 
systemet var huvudet är i ljudfältet och hur det är lutat (förekommer i system såsom CAVE). 

För att uppleva en virtuell ljudmiljö räcker det dock inte bara med att kunna åstadkomma 
spatiala ljudkällor, omgivande akustik måste simuleras. Rumsakustiken förbättrar även män-
niskans förmåga att uppfatta riktning och position på ljud. Utgångspunkten för den akustiska 
informationen finns ned, och modelleringsfasen för att virtuellt bygga upp denna information 
finns i Kapitel 4. 

Akustiksvar 
Ljudets interaktion med sin omgivning leder som bekant till någon form av hörbart resultat, 
men också till ett rumsintryck. I all ljudlitteratur tolkar man intensitetsavtagandet samt 
ankomsttiderna för respektive ljudhändelse enligt efterklangskurvan. Ett exempel på ljud-
händelse är ett pistolskott (motsvarar ung. signalteorins impuls) vid tidpunkten 0. Reflektio-
nen och avtagandet kommer då se ut som i Figur 3.7, dB-nivåer till vänster och ener-
gi/intensitet till höger. För varje frekvensband ser akustiksvaret olika ut. 

 

 
 
Figur 3.7, Rumsakustiskt impulssvar 
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Av störst vikt är det direkta ljudet, alltså den direkta, kortaste, ljudvägen mellan ljudkälla 
och lyssnare. Det tolkas som den första ljudhändelsen. Men ljudalstring med rumsakustik 
kommer ge upphov till en rad ”diskreta” reflektioner (ekon, eng. early reflections) och senare i 
tiden något som kallas efterklang (sena s.k. diffusa reflektioner, eng. late reverberation). Trots 
att tidiga reflektioner kan anses utgöra ”egna ljudkällor”, om de är tillräckligt starka reflek-
tioner, så uppfattar vi dessa tillsammans med direktljud och efterklang som en enhet. Denna 
perceptionsmekanism kallas ”Lagen om första vågfronten” [Bla97] (Precedence eller Haas effect) 
och gäller även om energin för de tidigare reflektionerna är större än direktljudet, enligt 
[KJM03]. (Detta fall påstår [Kle00] vara ett av två undantag då lagen inte gäller.) Det är alltså 
tidsaspekten som är viktig. Den första instansen av ett ljud antas vara det som följt den kor-
taste vägen från källa till mottagare. Medan de andra ignoreras som direktbidrag. 

Dessa mätningar kan ha mer betydelse än bara ur tolkningssynpunkt. [Spo03] väljer att kal-
la rumsintrycket, som i grafen ovan, för ett ”akustiskt miljösvar” och närmar sig således 
analogin till signalteorins impulssvar. Genom att artificiellt skapa frekvensspecifika impuls-
svar och sedan falta1dem med den råa, torra (ekolösa), ljudfilen så skapar man spatialt ljud. 

Skuggning 
Kopplat till rumsakustiken i Kapitel 
4 finns tre viktiga termer som an-
vänds flitigt i 3D-ljud sammanhang. 
Till viss del hämtat från 
terminologin för ljussättningsteori 
för datorgrafik omnämns införande 
av hinder för ljudvägar med följande 
begrepp (direktöversatt från engelska, se Figur 3.8 för illustration): 
 Ocklussion – Då en ljudkällas alla möjliga fria och reflektiva ljudvägar till lyssnaren 

omöjliggjorts men att viss ljudenergi fortplantas via transmission. T.ex. en ljudkälla och 
lyssnare i två skilda stängda rum. Ljudet upplevs då helt ”mufflat” = diskantmässigt dämpat 
och därmed basrikt samt även intensitetdämpat.  

 Obstruktion – Då ett hinder i samma rum som både lyssnare och ljudkälla skär av den 
direkta ljudvägen men möjliggör vissa reflektioner att studsa till lyssnaren. Det direkta bi-
draget dämpas som i fallet ocklusion med transmission medan reflektionsbidragens fre-
kvensinnheåll och intensitet inte förändras fullt så mycket. Denna information ger oss en 
bild och storlek av geometrin. 

 Exklussion – Det omvända scenariot för det som inträffar med obstruktion innebär ex-
klusion. En ljudkälla i ett annat rum med en dörröppning som ger en obehindrad ljudut-
bredning för direktljudet men utan särskilt många reflektioner som når lyssnaren upplevs 
inte särskilt annorlunda fallet gemensamt rum. Det kommer ge viss försämring av rums-
uppfattning och till viss del riktningen. 

 

                                                 
1 Signalteoretiskt begrepp för att med varje sampel av en signal (ljudfilen), kopiera upp i lika många kopior som 
staplar i en annan signal (impulssvaret). Detta gäller för diskreta signaler i tidsplanet. Vidare möjligheter se 5.1. 

Figur 3.8, Skuggningsbegreppen 
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4 Modellering av 3D-ljud 

 
 

 
 

4.1 Rumsakustik 
Med kunskaper i hur ljudet beter sig kan man ge sig på att återskapa, auralisera, ett naturligt 
ljudförlopp. Det kommer innebära att man beaktar någon form av rumsakustisk modell. 
[Beg00] samt [Vää03] m.fl. föreslår en uppdelning av rumsakustisk modellering för realtidsap-
plikationer som följer. 
 

 
Figur 4.1, Rumsakustisk modell 
 

De parametrar som krävs för att modellera både källa och mottagare är viktiga men relativt 
enkla att extrahera ur en geometri. Det är framför allt för ljudets väg från källan till motta-
garen, själva rumsakustiken, som det krävs avancerade algoritmer. För ljudreproduktion och 
simulering av rumsakustik handlar det oftast om att återskapa hela eller delar av impulssvaret 
(se Figur 3.7). Angripssätten är antingen av perceptuell eller av fysikalisk karaktär.  

I vissa fall intresserar man sig bara om hur det låter och kopplingen till den reella fysiken 
och geometrin blir således lös. Denna typ av modellering kallas perceptuell [Vää03] och är 
flitigt använd i exempelvis musikproduktion. Grundteorin hämtas från fysiken men själva 
användningen baseras på styrning av mer psykologiska termer som briljans, värme, närvaro 
osv. Förekommande är förinställda akustiker som ”kyrka”, ”grotta”, ”badrum” som åter-
kommer i ljudbiblioteket EAX (se 4.6.5). Termen artificiellt reverb (efterklang) kan även 
förekomma då man åsyftar den perceptuella modellen. 

Själva reproduktionsdelarna av fysikalisk eller perceptuell implementering skiljer sig inte 
särskilt mycket utan bygger oftast på filternätverk (se Kapitel 5). Det är däremot skillnad på 
informationen man skickar in i systemet och därför kommer tonvikt att läggas på de metoder 
som ligger närmast geometrin, eftersom vi har ett grafikverktyg, GIZMO3D, att tillgå. Dessa 
återfinns bland de fysikaliska modellerna.  
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Den fysikaliska rumsakustiken kan delas in i tre olika grupper, geometrisk, vågteoretisk och 
statistisk. Den första påminner i mycket om optikens strålteori med reflektion, brytning osv. 
Denna förutsätter korta våglängder jämfört dimensionerna på interagerande geometrier. För 
vågteoretisk rumsakustik gäller att man försöker hitta exakta lösningar på vågekvationen 
mha. vissa randvillkor. Vågteoretiska angripssätt saknar generella enkla lösningar och medför 
avgränsning till låga frekvenser och enkla geometrier, se mer i 4.4.  

Slutligen tittar man i den statistiska modellen på ljudenergins fördelning i tid och rum. 
En förenkling som fokuserar på bättre hörbara resultat än korrekta rumsakustiska analyser. 
Vanligt förekommande är användning av en kombination av dessa modeller, varav den geo-
metriska samt den statistiska flitigt används i VR-sammanhang och kommer således special-
studeras. 

 

4.2 Geometrisk akustisk modellering  
Att anta strålkaraktär för ljudutbredning kräver att våglängden är betydligt mindre än före-
målen i världen. Väsentlig information i många ljudsammanhang ligger mellan 0,5-2 kHz 
(våglängder 0,7-0,2 m) [Kle00], vilket gör en sådan modell svårapplicerad på verkligheten. 
Däremot kommer den att kunna förutsäga, approximera, akustiska förhållanden och med 
hjälp av erfarenhet kan vi uppskatta felen. För ljudreproduktion och simulering av rumsaku-
stik handlar det oftast om att återskapa hela eller delar av impulssvaret (se Figur 3.7). Våg-
längdsintervallet kommer ge upphov till rena reflektioner (enl. 3.2.7) och att diffus reflek-
tion försummas. Detta faktum tillsammans med några andra faktorer gör grafikens väletable-
rade algoritm, radiosity, för diffusa reflektioner svårapplicerad enligt [Fun98] men återkom-
mer ändå som koncept i [AFST04] samt ännu mer renodlad i [KBA01]. 

Ljudets utbredning representeras således i form av strålar som sänds ut från en ljudkälla. 
Vidare använder man sig av algoritmer, liknande de för strålbaserade ljussättningsmodeller, 
som hittar vägen från källa till mottagare. Inom akustiska sammanhang har impulssvarsupp-
byggnad, med hjälp av några av dessa metoder, förekommit under ganska lång tid. Däremot 
har de, och är till viss del, begränsade till s.k. off-line rendering, dvs. icke realtid. Helt klart 
ett problem för VR-tillämpningar. 

Metoderna tenderar att skapa reflektioner av högre ordningar, vilka överträffar förloppet 
för en verklig ljudvåg, dessutom växer antalet beräkningar med antalet reflektioner. De 
geometriska metoderna lämpar sig därför bäst för att modellera det direkta ljudet och endast 
de tidiga reflektionerna (se Figur 3.7). I de följande styckena kommer de tre vanligaste me-
toderna, ray-tracing, image source samt beam tracing, att presenteras. 

4.2.1 Ray-tracing 
Strålar sänds från källan i alla riktningar, följs på sin 
väg genom rummet, tills ett fördefinierat antal 
strålar träffat mottagaren, se Figur 4.2. Metoden 
kallas i viss ljudlitteratur, naturligt, wave-tracing. 
När en stråle träffar en yta (vägg eller hinder) så 
reflekteras den, oftast rent, även om diffus 
reflektion eller diffraktion kan beaktas. 
Reflektionen ger upphov till en ny utbredningsväg. 
Strålarna tappar energi vid varje reflektion, enligt 
absorptionskoefficienten för ytmaterialet, absorben-
ten. Ljudstrålarna som träffar mottagaren registreras som reflektioner kännetecknade av en 
fördröjning, ett energiinnehåll och en riktning. I praktiken beaktar man sällan utstrålning i 
alla riktningar då det medför allt för hög beräkningsbörda. Man väljer snarare ett fixt antal 
strålar att följa. Valet av strålar beräknas fram på olika sätt, stokastiskt enligt Monte Carlo-
metoden [KJM03].  

Figur 4.2, Ray-tracing 
Testa så många strålar tills ett fördefinierat 
antal strålar träffat mottagaren, ray-tracing.  
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I ett ordinärt kontorsrum tar det, 
enligt ekv. 28, 11 ms för att de 
första 6 spegelkällornas utsända 
ljud ska nå mottagaren. 

utblick 

Den huvudsakliga fördelen med ray-tracing är dess enkelhet, då den enbart beror av skär-
ningar mellan strålar och ytor. Nackdelar är dock att falska träffar kan inträffa och att samma 
utbredningsväg räknas flera gånger. Dessutom kan det hända, med urvalsmetoden, att man 
går miste om viktiga efterklangsvägar i den modellerade världen, s.k. undersampling [Spo03].  

Mottagaren måste vara representerad av en approximerad volym eller area (på en förut-
bestämd plats) för att möjliggöra att de oändligt tunna strålarna kan fångas upp. Om arean av 
en yta, må vara enskild eller sammanvägd för flera geometrier, är A och om arean av våg-
fronten, per stråle, inte är större än A/2 är det minsta antalet strålar N, som krävs för att 
hitta alla ytor [Rin00]: 

2
28 t

A
cN π

≥  c är ljudhastigheten och t är utbredningstiden. (Ekv. 29) 

Ett normalstort rum kräver, enligt denna ekvation, ett mycket högt antal strålar. (10 m2, 
600ms ⇒  ung. 100 000). 

I och med beroendet av mottagarpositionen kan metoden beräkningsmässigt vara svår att 
applicera på rörliga lyssnare. [KJM03] Därmed kommer den vara svår att använda i en virtuell 
miljö där antingen ljudkällan eller mottagaren kontinuerligt rör på sig.  

Praktiskt används ray-tracing för visualisering och impulssvarsberäkning bl.a. i kommer-
siella produkter som ODEON, danskt rumsakustikprogram, främst för konsertsalsprojekte-
ring. 

4.2.2 Image Source 
Image source-metoden är baserad på principen att 
rena vägar kan konstrueras geometriskt genom att 
spegla ljudkällans placering på varje polygon i omgiv-
ningen. Detta ger virtuella källor, s.k. spegelkällor 
(S’a, S’b, S’c i Figur 4.3), vilka betraktas som andra-
handskällor, varifrån ljudet sänds ut försenat och 
dämpat enligt reflektionsabsorption samt övrigt 
avtagande. Dessa används som tidiga reflektioner, 
ljudhändelser, i det simulerade impulssvaret. 
Spegelkällorna behöver bara beräknas då de är synliga 
från mottagarens position och ett synlighetstest måste 
således genomföras. 

Metoden är praktisk för modellering av ett fåtal rena reflektioner i enkel miljö, som t.ex. 
i specialfallet med en box som rumsgeometri [FJT02]. Just boxapproximationen är intressant i 
flera avseenden. Om rummets volym är V så blir antalet approximerade reflektioner 
(=spegelkällor), vilka når mottagaren, från det att ljudet sänts ut till tiden t inom radien ct, 
lika med NR [Rin00]: 

3
3

3
4 t

V
cN R

π
≥  (Ekv. 30) 

Denna ekvation visar att ju större rummet är desto färre 
reflektioner uppkommer under tiden t. Trots approxi-
mationen, med volym som enda geometribeskrivning, är 
ekvationen statistiskt sett användbar för rum av mer 
komplicerad geometri.  

Med boxgeometri är det lätt att förberäkna spegelkällorna. Lyssnaren kommer i detta fall 
kunna röra sig fritt, däremot måste källan förbli statisk. Metoden garanterar att hitta alla 
rena reflektionsvägar upp till önskad ordning. Nackdelen är däremot att den endast kan 
modellera rena reflektioner och om rummet inte är av boxkaraktär så blir beräkningarna 
mer komplicerade. Antalet spegelkällor växer exponentiellt med antalet reflektionsordning-
ar. O(nr) spegelkällor måste genereras för r reflektioner i miljöer med n ytelement. [FJT02]). 

Figur 4.3, Image source 
Bygger på att allt ljud reflektera 
rent i alla angränsande plana ytor. 

http://www.google.se/search?hl=sv&q=0,0107%5e3*4*pi*(speed+of+sound)%5e3/(3*2,6*2,6*5)&meta=
http://www.google.se/search?hl=sv&q=8*pi*speed+of+sound%5e2+*0,6%5e2s%5e2)/10m%5e2&meta=
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Även synlighetstestet kan bli mycket beräkningstungt, vilket är anledningen till att metoden 
främst används till att beräkna de tidiga reflektionerna.  

En interaktion och förändring av omgivningen samt förflyttning av källan kommer att ge 
upphov till att alla spegelkällorna måste beräknas om [KJM03]. Enligt [Vää03] i MPEG4, [Lok02] i 
DIVA-systemet samt [TGD03] går det ändå att använda någon form av image source-metod i 
dynamiska VR-sammanhang. 

 

Tabell 4.1, Image Source 
Fördelar Nackdelar 

+ Kan förberäknas vid boxapproximation av geo-
metri, men bara så länge källan eller geometrin är 
oförändrad. 
+ Rättfram metod för enkla geometrier. 
+ Enkelt och hörbart rimligt sätt att modellera 
tidiga reflektioner. 

- Komplexiteten växer exponentiellt med anta-
let reflektioner. 
- Beräkningstungt vid rörliga källor 
- Endast rena reflektioner för enbart plana 
rumsbegränsningar (väggar & tak)  
- Därmed inga förslag till behandling av interage-
rande objekt (för skuggning och obstruktion) 
- Oklar utökning för behandling av angränsande 
geometrier vid mer komplexa miljöer. 

 

4.2.3 Beam tracing 
Undersamplingsproblematiken i ray-tracing-metoden undviks genom användning av strål-
knippen, beams. Beam tracing, se Figur 4.4, utgör ett av många steg i en implementering 
skapad av Funkhouser m.fl. som beskrivs i [Fun98]. 

 

  
 

Figur 4.4, Beam tracingprincipen 
 

 

De olika delarna, varav de två första körs off-line (före realtids-simulering), består av: 
1) Spatial partition (eng. spatial subdivision), utgör en uppdelning av den virtuella omgivning-
en i olika celler. Processen består av att rekursivt partionera en geometri med skärande plan 
så att tillslut inga av geometrins polygoner skär genom någon av de nybildade cellerna, se 
Figur 4.5. Algoritmen ger upphov till en BSP, Binary Space Partition. Parallellt skapas en 
relationsgraf. Dess noder är BSP:ns celler och bindningarna utgörs av gemensamma polygo-
ner, dvs. den ursprungliga geometrins polygoner plus de i BSP:n nyskapade. (Både [Nay93], 
[FKN80] avhandlar uppdelnigsalgoritmer.)  

 

 
 
Figur 4.5, BSP, Binary Space Partition 
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2) Nästa steg, beam tracing, drar nytta av informationen i grafen och BSP:n. Man följer strål-
knippen, oändligt antal strålar, genom relationsgrafen, Figur 4.6.  
1. Man startar i cellen som innehåller ljudkällan. 
2. Närliggande celler traverseras (besöks) rekursivt med en i grafen ”djup-först”-prioritet. 
Det initiala strålknippet täcker hela sin omgivande volym, och innehåller således varje poten-
tiell mottagarposition. 
3. Så fort man anländer till en angränsande cell beaktas huruvida gemensamma polygoner ska 
klippas (ingen transmission), transmitteras och eller reflekteras. Det verkar inte som man 
följer den matematiska beskrivningen för transmission (i 3.2.7), alltså modifierad utgångs-
vinkel p.g.a. brytning, utan låter bara knippet fortsätta i samma riktning som ingångsvinkel. 
Oavsett förfarandet sker framräkningen av de pyramidformade knippena enligt Figur 4.6: 
 

 
Figur 4.6, Beam tracingexempel 
 

I vårt exempel kommer den första förändringen av formen på 
strålknippet ske p.g.a. total transmission i dörröppningen u. En 
pyramidisk volym med spets i ljudkällan kommer att bildas. 
Hela syftet med denna del i processen är att skapa en 
datastruktur vid namn beam tree, Figur 4.7. Det representeras av 
en trädstruktur som är direkt skapad ur den rekursiva traverse-
ringen av relationsgrafen. Dess noder kommer att lagra: 
1. En referens till aktuell cell 
2. Senast träffad polygonen (om någon) 
3. Information om strålknippets utseende, volymen 
4. Kumulerad avklingning av ljudet 
Enligt strålknippeföljningsexemplet ovan skapas ett partiellt träd enligt Figur 4.7: 
Uppföljningen av knippet stoppas beroende på tre fördefinierade tröskelvärden: 
1. Sammanlagda strållängden  
2. Den kumulativa absorptionen p.g.a. transmission och reflektion 
3. Antalet transmissioner och reflektioner 
 
3) Ljudvägsgenerering görs först vid en interaktiv körning med en mottagare, R (Receiver). 
Denna lyssnare måste representeras av någon form av volym, låt säga av ett huvuds storlek.  
Efterklangsvägar, ofta endast de tidiga, genereras medan mottagaren rör sig i miljön.  
1. S.k. logaritmisk sökning efter cell, C där R befinner sig. 
2. Ytterligare en sökning görs för R. Kolla i alla beam tree-noder, T som 

korresponderar mot cellen C. I vårt exempel cell ”B”. Testa om T:s strål-
knippevolym innehåller R:s position. 

3. Om 2. satisfieras har en godkänd ljudväg från källan, S (Source) till R hit-
tats och T:s förfäder i beam tree-strukturen utgör alla modifikationer av 
denna ljudväg. Se Figur 4.8.  

Det är oklart hur många ljudvägar, strålar, man genererar, och på vilka grunder. Den sam-
manlagda avklingningen samt längden kan alltså utläsas i data från noderna. Detta kommer 
ge upphov till spegelkällor, vars koncept infördes i 4.2.2. 

Figur 4.7, Beam tree 
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Figur 4.8, Spegelkällor vid beam tracing 
Likt image-source-metoden ger ljudvägsföljningen upphov till spegelkällor. 
 

4) Auralisering. När man väl fått ut spegelkällorna kan deras modifierade (p.g.a. avstånd, 
reflektion och transmission) amplitud adderas som diskreta bidrag i impulssvaret. Ingen 
riktningsverkan eller frekvensberoende absorption har beaktats i rapportmakarnas imple-
mentering. Impulssvaren modifieras enligt en speciell funktion, som beror på infallsvinkeln, 
för varje öra. Därmed har man, som i så många forskningssammanhang beträffande 3D-ljud, 
låst sig vid binaural reproduktion (se 5.2.1).  

Ett ytterst viktigt kriterium för VR är inte bara rörliga lyssnare utan även källor. Hela im-
plementeringen och tanken med beam tracing algoritmen, enligt [Fun98], bygger på att kunna 
förberäkna så mycket som möjligt. En möjlig lösning är att förberäkna alla möjliga källposi-
tioner och sedan via interpolation av lagrade värden få fram ljudvägsvärden. Författarna ger 
också några uppslag på hur man skulle kunna beräkna steg 2 i realtid och på så vis kunna 
hantera alla möjliga tänkbara scenarier. 
 

Tabell 4.2, Funkhouser med anhangs beam tracing-implementering 
Fördelar Nackdelar 

+ Reducerar antalet speglingar av 
ljudkällor jämfört med image source, 
vilket begränsar antalet beräkningar 
som behöver utföras. 
+ Kan delvis förberäknas, vilket tyvärr 
inkräktar på dynamiken i systemet 
+ Låter förhållandevis bra trots av-
saknad av vissa redovisade rumsakus-
tiska fenomen (frekvensberoende 
absorption osv.) 
+ Har potential att förbättras och 
optimeras. 
+ Tillräckligt många korrekt modelle-
rade spegelkällor närmar sig ett verk-
ligt impulssvar och låter således rums-
akustiskt trovärdigt. 

- Stöder inte rörliga ljudkällor 
- Behandlar endast plana ytor med dimension som antas vara 
betydligt större än våglängder på hörbart ljud 
- Styrkan ligger i hur bra man kan partionera modellen. Hela 
processen får på så vis svårt att klara modeller med hög 
geometrisk komplexitet. 
- Ingen frekvensberoende absorption, källriktningsberoende 
eller vinkelberoende absorption 
- Ocklusion och obstruktion är inte implementerade, utan 
man avser som i image source fallet endast reflektioner i 
cellgränser 
- Allt för generaliserad ljudutbredning. Se Figur 4.6 vi platsen 
för bokstaven E där det med denna implementering inte 
kommer låta alls, vilket är fel. 
- Kopplat till denna skarpa uppdelning av ljudutbredningen 
uppkommer allt för tvära kast i auraliseringen mellan vad som 
hörs och inte. 

Andra varianter 
Sedan rapporten presenterades 1998 har beam tracing varit ett ord på många akustikers 
läppar. Tyvärr har inte allt för många anammat tekniken för att utveckla ett generellt real-
tidssystem. Anledningen ligger i begränsningarna och i de fall man använt beam tracing har 
det varit för att utveckla och förfina tekniken, förutom i [Spo03] se 5.5.6.  

Några av medförfattarna till [Fun98] presenterar i [FMC99] en del förbättringar av sin algo-
ritm. Även om syftet för deras artikel är att skapa multianvändargränsnitt (eng. distributed 
virtual environements), baserad på en nätverksmodell, föreslås tre metoder för optimering av 
beräkningsbördan. Den första, prioritetsdriven beam tracing, känns mest angelägen eftersom 
de två resterande syftar till optimering vid flera samtidiga lyssnare.  

Vissa ljudvägar och reflektioner är psykoakustiskt viktigare för den totala ljudbilden och 
därför gör man först en prioritetsmärkning på signifikanta beam tree-noder. Uträkningen ger 
de noder (strålknippen) som representerar de kortaste reflektionsvägarna, eftersom de anses 
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representera de tidiga reflektionerna och inte sena bidrag. Nästa aspekt berör också längden, 
men snarare på att hitta den bäst lämpade reflektionsvägen inom ett strålknippe. Vinsten blir 
att irrationella reflektionsvägar och strålknippen inte beräknas till kostnaden av pritoritetsbe-
räkningen vars algoritmer delvis kommer från artificiell intelligens. 

 
Artikelförfattarna bakom [FPST03] samt [AFST04] har lagt fram teorier för hur man ska kunna 
bli mer realtidsmässig genom andra förberäkningar än de föreslagna i [Fun98]. I stort kan man 
känna vissa likheter med radiosity. Man förkonstruerar en datastruktur som lagrar värden för 
den ömsesidiga synligheten akustiska reflektorer (cellväggar i ovanstående modell) emellan i 
en miljö. Utifrån denna information kan man via s.k. look-up konstruera ett beam tree. I 
[AFST04] utökar man modellen med stöd för diffraktionsfenomenet (se 3.2.9) genom att adde-
ra en spegelkälla på hörnets kant samt en utvärdering av dessa bidrag i den totala modellen. 

 

4.3 Statistisk akustisk modellering 
Statistiska metoder betraktar det sena förloppet av impulssvaret, se Figur 3.7. Delbidragen 
från de olika spegelkällorna kommer att bilda ett komplicerat ljudfält, beroende på geome-
trin, antal källor och reflekterande ytors absorptionsförmåga. Det finns dock ett kriterium 
för dessa förhållanden, se Tabell 4.3. Uppfylls dem, antas ett diffust ljudfält (bör ej kon-
funderas med diffus reflektion), och man kan använda en statistisk modell till rumsakustik. 
 

Tabell 4.3, Diffusa ljudfält [Kle00] 
Villkor: Definition: 

- låg medelabsorption 
- jämn fördelning av absorberande ytor 
- inte alltför extrem geometrisk form 

- alla ljudvågsriktningar i varje punkt i varje ögon-
blick är lika sannolika 
- energitätheten överallt är densamma 
- fasrelationerna mellan de i en punkt infallande 
ljudvågorna är slumpmässigt fördelade 

 

Även om helt diffusa ljudfält aldrig uppkommer i verkligheten kan man på ett ”ingengörs-
mässigt tillfredställande” [Kle00] sätt betrakta de flesta rum som diffusa. 

Beräkning med en statistisk modell används alltså efter en viss tid i efterklangsförloppet 
och för genomsnittsförhållanden i ett begränsat frekvensband. Energin avtar exponentiellt 
med tiden (Ekv. 33) och låter man den gå mot noll får man en oändlig tid t. Därför har man 
definierat en specifik efterklangstid. Den bestäms som intervallet från att man stängt av 
ljudkällan till att energitätheten avtagit till en miljondel av ursprungsvärdet. Avtagandet 
motsvarar en ljudtrycksnivåminskning med 60 dB och efterklangstiden (decay time eller late 
reverberation time på eng.) kallas således T60. Skulle man utgå från ett ljud med initialt ljud-
tryck på omkring 120 dB skulle två T60 åtgå för att hitta tiden för att nå ”total” avklingning. 

För att ta fram efterklangstiden kan man naturligtvis geometriskt simulera vågutbred-
ningen enligt ovan eller vågteoretiskt enligt nedan, men också approximera med energimo-
deller. Den mest generella formeln lyder: 

A
VT 161.060 =  

V=total volym  
A=total absorption (varierar enligt Tabell 4.4) 

(Ekv. 31) 

För djupare förståelse av de enskilda delarna är det värt att beakta en fullständigare ekvation, 
Eyrings formel, som delvis är en utökning av luftabsorptionekvationen (Ekv. 16) med dämp-
ningsfaktorn m. Däremot representerar den mer kända Sabines formel, härledd ur Eyrings, 
ett mer genomsnittligt och mer omfattande uttryck: 

)4(
10ln24

60
tm SVmc

VT
α+

=   (Ekv. 32) 

St representerar såväl rummets totala begränsningytor men även sammanlagd yta av objekt i 
rummet. Genom att multiplicera varje absorptionsyta Si med materialets specifika absorp-
tionsfaktor iα och dela med St får man ut medelabsorptionsfaktorn mα  [Kle00]. 
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Det kommer vara A (Ekv. 31, 33, 34) som varierar beroende på vilken miljö man avser att 
beräkna. I de flesta fall, utom för stora avstånd, kan luftabsorption negligeras och termen (4 
mV) stryks. Dessa sammanfattas i Tabell 4.4 [Lam00]. 

 

Tabell 4.4, A, i Ekv. 31, 33 & 34  varierar enligt följande: 
Absorption A Miljö 

∑ iiS α  Vanliga rum, lite absorption (alla iα < 0,20) (Sabine) 

)1ln( mtS α−−  mα > 0.20 samt jämnt fördelade absorberande objekt (Eyring) 

∑ −− )1ln( iiS α  Åtminstone ett iα  > 0.20, icke jämnt fördelade absorberande objekt 
(Millington-Sette Equation) 

∑ +− mVS ii 4α  Stora rum med luftabsorption (se 3.2.7 Absorption) 
 

T60 kommer således bli olika för olika frekvensband. [Lam00] menar att man oftast väljer T60 
för absorptionsmätningar på ~500 eller ~1000 Hz, vilka torde ge en tillräckligt rättvis bild 
av avklingningen. Har man väl bestämt T60 så vill man få ut en avklingningsmodell för att 
modellera efterklangen. Den kurva intensiteten följer, med tiden, för det diffusa bidraget 
involverar även volymen samt den totala absorptionen i form av den s.k. avklingnings-
konstanten δ . 

teEtE δ2
0)( −=  

Där 
V
Ac

4
2 =δ ,  

E(t) = energi (effekt el. intensitet) & E0 = initial energi 

(Ekv. 33) 

För varje frekvensband beskrivs avklingningen av en egen kurva eftersom varje yta, inklude-
rat i A, innehåller frekvensspecifika absorptionskoefficienter. Rent reproduktionsmässigt 
innebär det att vid tidpunkten för den sist beräknade diskreta tidiga reflektionen (fördefinie-
rat alt. beroende på beräkningskraft) och fram till antalet T60 betraktas bidragen som diffusa. 
Detta innebär fortfarande enskilda komponenter men staplade på varandra med en amplitud 
som följer E(t). Reproduktionsmässigt används ofta någon typ av artificiellt reverb för den 
diffusa delen av efterklangskurvan, se 5.1.2 

En annan modell för det direkta ljudet samt diffust bidrag (inga tidiga reflektioner), i 
form av nivåer beskrivs i [Kle00] och annan akustiklitteratur enligt: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Ψ
+=

Ar
LL Wp

4
4

log10),( 2π
ϕθ  

Ψ  = antingen DI (direktivitetsfaktorn (se 
3.2.10) eller 1 då direktivitets-
egenskaper inte beaktas.) 

(Ekv. 34) 

Ett problem med den statistiska modellen är att den förutsätter att källa och mottagare är i 
samma rum. [Spo03] föreslår en metod som först avgör huruvida källa och mottagare delar 
rum, baserad på vilka polygoner som ses av respektive. Om så inte är fallet kan man betrakta 
efterklangen som tillhörande en lokaliserbar källa. Och om en fri ljudväg dem emellan finnes 
ska efterklangen positioneras och auraliseras och således skickas med till mottagaren. 

 

4.4 Vågteoretisk akustisk modellering 
De vågteoretiska metoderna1 för att simulera rumsakustik bygger på att matematiskt lösa 
den differentialekvation som beskriver vågutbredningen, den s.k. vågekvationen, antingen 
analytiskt eller numeriskt. Den exakta (analytiska) lösningen av vågekvationen är oändligt 
dimensionell, vilket betyder att det inte finns något ändligt antal parametrar som exakt kan 
beskriva lösningen. En sådan lösning är inte möjlig att genomföra med dagens datorer. 

Det finns däremot numeriska metoder som löser vågekvationen genom att approximera 
den kontinuerliga ekvationen. Finite difference method (FDM), finite element method (FEM), boun-
dary element method (BEM), transmission line matrix (TLM) och digital wave-guide-mesh är några av 

                                                 
1 Källorna till detta avsnitt är ur blandad akustiklitteratur men även tagna från föreläsning om ”Digital Wave-
guide-mesch”, 4 nov 2004, av Damian T Murphy från Media Engineering, Yorks Universitet.  
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dessa metoder. Approximationerna bygger på att diskretisera det medium vågen skall färdas 
i, dvs. att stycka upp ”luften” i godtyckligt antal småbitar. Med andra ord diskretiserar man 
den kontinuerliga vågekvationen och löser den i rutnätets skärningspunkter (eng. junctions), 
noderna. Lösningsmängden måste även delas upp i tiden  

Problem med dessa metoder är: 1. Inte trivialt att definiera diskretiseringen av medie-
geometrin. 2. Inte realtid. 3. Våghastigheten blir frekvensberoende p.g.a. uppdelningen 
4. L ösningen av vågens interaktion med begränsningsytorna (reflektion i väggarna). Även om 
metoden som sådan inte är realtidsmässig skulle den kunna användas för att förberäkna aku-
stiksvar för enskilda rum i en VR-miljö. Dock kommer det kräva väldigt mycket designarbete 
och en mycket stabilmetod och väldigt kraftig beräkningsprestanda. Metoderna lämpar sig 
således inte i dagsläget för modellering av rumsakustik i VR-sammanhang.  

 

4.5 Nya rön  
4.5.1 Perceptual Audio Rendering of Complex VE’s [TGD03] 
Tre innovativa grepp gör denna avhandling mycket intressant. En perceptuell avvägning av 
vad som är intressant i ljudbilden görs först. På så vis sållar man bort onödig beräkningsbör-
da. För att ytterligare kunna hantera fler ljudkällor än hårdvarans ofta begränsade 64 3D-
ljudkanaler applicerar man en klusteralgoritm, likt den föreslagen i [Her99]. Dessa två synsätt 
möjliggör användning av ljudkällor som inte kan approximeras till en punktkälla, volymet-
riska ljudkällor (tåg, vattenflöden och dyl. se 6.2.5) 

För tidiga reflektioner i fallet inomhusauralisering används image source-metoden. Där 
alla första ordningens reflektioner beräknades. Sen användes någon form av hårdvarustödd 
artificiell efterklang som påstås vara till viss del styrd av de tidiga reflektionerna, alltså från 
geometriberäkningarna. Det sista steget består i att den grafiska beräkningsenheten, GPU:n 
(Graphics Processing Unit), gör signalprocessmässiga beräkningar. Ljuddata delas upp i smådelar 
(motsv. maxantal pixlar för textur-bitmap) och laddas in i texturminnet. På så vis kan Dopp-
lereffekt beräknas som en texturomsampling eller så kan avståndsavklingning göras som 
färgmoduleringar. I en uppdaterad version av denna rapport som presenterades på Siggraph 
2004 togs denna del bort. Möjlig förklaring till detta kan vara avsikten att fokusera på fram-
tida destinerad ljudhårdvara, i alla fall för de ändamål rapportförfattarna använde GPU:n till.  

4.5.2 Significant Facet Retrieval for Real-Time 3D Sound Rendering in 
Complex Virtual Environments [JM03] 

Att förenkla och beskriva en geometri så kompakt som möjligt är ämnet för denna rapport. 
Man använder sig av ljudmässiga approximationer av geometrin och lagrar parallellt med 
geometriska data även akustiska parametrar i en scengraf. Denna scengraf skalas för auralise-
ringen ner till att bara innehålla ljudmässigt viktig information. Bakgrundsteorin hämtas från 
flertalet inom grafiken kända polygonreducerande algoritmer. Och tanken är att beräkna så 
mycket som möjligt i förväg, innan körning, för att åstadkomma realtid vid simulering. 

Artikelförfattarna tar fasta på att skillnaden mellan ljus och ljuds våglängder är stor. Jak-
ten på mängden uppritade polygoner för ett visuellt häftigt intryck i dag, påverkar inte nog-

Figur 4.9, [TDG03]:s föreslagna pipeline 
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grannheten i hur ljudvägar modelleras, inte för de algoritmer som finns idag. Man klarar sig 
alltså med att endast modellera upp begränsningsytor, s.k. bounding boxes, kring objekt och 
miljöer. Flera steg krävs för att få ut dessa boxar, för att dess antal sidor i sin tur ska kunna 
reduceras. Just scengrafstrukturen gör att en box är kopplat som nod till ett objekt, som 
visuellt innehåller fler komponenter. Så när man flyttar på ett objekt i världen följer dess 
bounding box med.  

 

4.6 API:er 
4.6.1 I3DL1 & I3DL2, 1999 
En 3D-ljudarbetsgrupp inom ”Interactive Audio Special Interest Group” (IASIG) tog omkring 
1999 fram två dokument. I3DL1, första nivån (IASIG 3D Layer 1), beskriver delvis teorin bakom 
ljud och akustik och redogör således för vad som minst krävs för att återskapa någorlunda 
verkligt ljud. De grundläggande positioneringsprinciperna tas upp. Man beskriver termino-
login och hur man ska utvärdera färdiga system mer än att ge tekniska lösningar. 

Nästa dokument, I3DL2, utökar med mer avancerade ljudaspekter såsom miljöeffekter 
och rumsakustik. Om dessa modeller och riktlinjer efterlevs kan interaktion i sådana ljud-
världar kännas verkliga. Slutligen exemplifierar man med hur guidernas olika koncept kan 
överföras till parametrar, med deras respektive värdeomfång, i ett programmerings-
bibliotek, API (Application Programming Interface). 

4.6.2 API:er 
Det finns flera uppsättningar av parametrar. Antingen helt integrerade i hela programme-
ringsmiljöer, SDK:er (Software Development Kit) eller som enskilda 3D-ljud-API:er. Ofta är syftet 
att sammanföra 3D-ljudet med en grafisk 3D-värld. Den i särklass största användningen av 
3D-ljud i dag är inom spelindustrin, vilka ofta utgör realtidsapplikationer. 

Kontinuerligt flöde av grafik och ljud medför hög beräkningsbörda för datorn. Att då 
med hjälp av kommandon anropa en destinerad hårdvara avlastar datorn. För detta krävs ett 
API som pratar hårdvarans, i ljudsammanhang signalprocessorers (APU se 5.4.1), språk. Det 
sägs då vara språk av lågnivåkaraktär och därmed ofta plattformsberoende. Motsatt finns 
plattformsoberoende högnivåspråk. Dessa kan vara objektorienterade lättförståeliga språk. 
Ibland är dessa API bara ett skal utanpå det hårdvarupratande API:et, de kallas då wrappers. 
Nedan följer en beskrivning av de API:er som har för avsikt att hantera ljud i tre dimensioner. 

4.6.3 DirectSound i Microsoft DirectX, ~1996- 
Förkortningen DS3D (härmed använd benämning) syftar till DirectSound3D som är ett 
underbibliotek till DirectSound i Microsofts multimedia-SDK, DirectX. Det hanterar 
spatialisering av ljud och har även i senare versioner (DirectX v.9) efterklangsmodeller enligt 
I3DL2. Utveckling bygger på hårdvarunära C++ (eller C#)-lösningar som är pretentiösa men 
kompetenta. Problematiken ligger bl.a. i slutenheten och plattformsberoende (Windows).  

Vid avsaknad av hårdvarustöd anropas Microsofts egna mjukvarumotor för beräkning av 
3D-ljud. Den är i många fall otillräcklig och sämre än många andra fabrikatörers algoritmer. 
Detta samt osmidig hantering av ljuddata i dubbelbuffrar kan medföra relativ hög s.k. latency 
(eftersläpning). 

4.6.4 A3D, 1996-2000 
Teknik uppköpt från Aureal och nerlagd av Creative. Ändå värd att nämna. Dels p.g.a. av 
mängden hårdvara som stödde API:t liksom antalet speltitlar som baserade sin ljudteknologi 
på A3D. Företaget byggde även egna signalprocessorer för inbyggnad i ljudkort. Själva API:et 
kom upp till version 3.0 och liknande till mångt och mycket DS3D upp till DirectX v.7. Där-
emot implementerade Aureal flera intressanta och sofistikerade 3D-ljudalgoritmer, HRTF (se 
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5.2.1) & wave tracing (I denna rapport kallad ”ray tracing”, se 4.2.1, rumsakustiskt model-
lerande baserat på ljudets reflekterande egenskaper). A3D stödde även hantering av volymet-
riska ljudkällor (se 4.5.1 och 6.2.5) och var plattformsberoende till Windows. 

4.6.5 EAX, 1998 
EAX är inte ett API utan ett antal utökningar till DS3D eller OPENAL, Environmental Audio 
Extensions. Det är den i särklass största aktören på datorljud Creative Labs. som utvecklat 
denna teknologi. De har en dominerande roll inom utveckling av hårdvara och mjukvara och 
deras produkter blir ofta de facto-standard inom åtminstone Windows-världen. 

Bakomliggande teknik bygger på en perceptuell modellering, dvs. parameterstyrd finju-
stering tills det låter bra, till skillnad från eftersträvandet av fysikalisk korrekthet. Metoden 
känns igen från fasta förinställda (presets) och justerbara effekter i en s.k. effektmodul (eng. 
reverb=efterklangsmodeller) som används i studiosammanhang. Valet kanske var naturligt 
när man 1997 köpte upp Ensoniq/EMU, utvecklare av effektprocessorer. Med EAX kommer 
man nära resultatet som kan uppnås med ett helt realistiskt, fysikaliskt modellerat ljud. 

Till de då (1998) så enkla positioneringen i DS3D la man till I3DL2 (eller egentligen vice 
versa, I3DL2:s specifikation är i princip baserad på EAX). Där finns beskrivet efterklangskrav 
samt dämpningseffekter p.g.a. ”objektskuggning” (se Figur 3.8). Till version 2 följde även en 
grafisk editor med, EAGLE. Den hanterar standard 3D-format (3DStudioMax, Lightwave…) med 
vilka man kan modellera upp sin ljudomgivning utifrån givna geometrier. Lagras sedan i eget 
filformat. 

Nästa viktiga uppdatering, EAX (v.3) AdvancedHD, kom när man lanserade sitt ljudkort Au-
digy och innebar ännu fler modelleringsmöjligheter. Däribland bättre stöd för ljudmediets 
och reflektormaterialens påverkan (frekvensfiltrering), akustikmorfning m.m. Mest intres-
sant var dock positionering samt styrning av själva reflektionerna. Det innebär definition av, 
beroende på geometrin, varifrån de viktigaste reflektionerna ska höras. 2003 lanserade man 
senaste versionen, nr. 4 som dessutom hanterar effekten av multipla akustiker samt uppdel-
ning av en visuell geometri i flera unika akustikzoner. 

4.6.6 OpenAL, 1999- 
Plattformsoberoende API med öppen utbyggbar källkod. Utvecklats i analogi med portabla 
OpenGL och är tänkt för spatialisering av ljud i interaktiva miljöer. Utvecklades av företaget 
Loki Software Inc. och släpptes skarpt 2000. Sedan dess har företaget gjort konkurs och 
OPENAL (AudioLibrary) stöds och vilar till viss del i Creatives händer. Även om ingen radikal 
uppdatering gjorts fram till 2004 så förbättras OPENAL ändå. Den öppna källkoden möjliggör 
utbyggnader, skräddarsydda lösningar och förbättringar av enskilda individer, eller grupper.  

Stöder i mångt och mycket I3DL1 (Avståndsmodell, direkta ljudkällor, dopplereffekt 
m.m.) men inte alls I3DL2. Programmeringsbiblioteket är av lågnivåkaraktär såtillvida att den 
mappar (översätter) kommandon direkt till det API som styr ljudhantering, vilka skiftar med 
olika plattformar (API:t utgör då en wrapper). Men programmeringsmässigt på en hög ab-
straktionsnivå, dock inte objektorienterat (svenskproducerad utökning som löser detta se 
5.5.7). Igenkännande av plattform ska vara automatisk med OPENAL. I Linux och MACOS körs 
OPENAL -beräkningarna i mjukvaran.  I Windows-fallet kan OPENAL -kommandon i sig vara 
hårdvaruaccelererade (Creatives Audigy 2, nVidias nForce se 5.4.1) men är det ändå indirekt 
eftersom den agerar som en wrapper ovanpå DS3D (som i sin tur har hårdvarustöd i de flesta 
ljudkorten.) Eftersom OPENAL:s öde till viss dels avgörs av Creative har man byggt in utök-
ning, snarare portning, till EAX. Även OPENAL kan lida av hög latency, beroende på bakom-
liggande arkitektur. 

4.6.7 Java3D, 1998- 
Scengrafbaserad 3D-visualiseringdel av Java-SDK som stöder 3D-ljud. Ljudnoder läggs till i 
scengrafen och automatiserad spatialisering genomförs. Man har även, sedan version 1.3 av 
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Java, stöd för rumsakustik enligt IASIG I3DL2-specen. Låsning till visualisering med samma 
verktyg, Java3D, vars användning i professionella sammanhang är obetydlig. 

4.6.8  FMOD, ~1995-  
Plattformsoberoende wrapper som stöder de bästa ljud-apierna, såsom DS3D, EAX m.fl. Om 
ingen ljuddestinerad hårdvara eller mjukvara hittas faller FMOD tillbaka på egen mjukvaru-
motor, som sägs vara snabb. Fri att använda för ickekommersiellt bruk. En styrka är stödet 
för flera samtidiga lyssnare (för s.k. split screens).  

 

 Tabell 4.5, FMOD, Viktiga möjligheter och support för dem på olika plattformar 

Möjligheter Win32 Linux WinCE/ 
PocketPC 

Play-
station2 Xbox Game 

Cube 
Mjukvarumixning X X X X X X 
Hårdvaruaccelererad 2D  
och 3D ljud X   X X X 

EAX2/3 eller hårdvaruacce-
lererad reverb X   X X X 

Mjukvaruemulerat 3D-ljud X X X X X X 
DSP ( = Digital SignalProcessor) X X X X X X 

 

FMOD är mer av en helhets-middleware, betydligt fler än i Tabell 4.5 redovisade möjligheter 
finns att tillgå, för hela ljudkedjan i stora realtids- och främst spelprojekt. Dessutom kommer 
den version som varit under utveckling, parallellt under flera års tid, FMOD4, erbjuda myck-
et av egna plattformsoberoende moduler, se Kapitel 6. Lansering väntas ske våren 2005.  

4.6.9 Andra 

3D-ljud 
 VRML 2.0 (1996) – Scengrafbaserad ljudhantering med enkla spatialiseringsmodeller. 

(Uppföljare X3D har inte förändrad ljudhantering.) 
 MPEG-4 Advanced AudioBIFS (BInary Format for Scenes) – Utökning av ljudhantering 

motsvarande den i VRML. Därmed scengrafbaserad och av högnivåkaraktär. Innehåller 
parametrar för fysikalisk och perceptuell rumsakustik modellering. Befintlig imple-
mentering mappar AABIFS till lågnivåspråken OPENAL och EAX, se 5.5.3. 

 Miles Sound System (1991) – Likt FMOD, men dyrare, ett helhetskoncept för alla typer 
av ljudåtergivning i realtidssammanhang. 

 BASS (1999) är ett ljudbibliotek för Windows som ”wrappar” DS3D. Innehåller viss 
annan funktionalitet, stöd för olika filformat (dekodrar) osv.  

 Audio3D (2003) – XML- och scengrafbaserad deklarativt 3D-ljudformat, vars testimpl-
mentation bygger på mappning till EAX.

 RenderWare Audio – På pappret kompetent helhetslösning för ljud till många spelkonso-
ler och PC, hårt integrerat med hela RenderWare-plattformen 

 GameCoda – ”Middleware” skapat av stor 3D-ljudalgoritmfabrikatör, Sensaura. Bygger 
för flera plattformar och riktar sig främst till konsolindustrin. Sensauras olika teknolo-
gier som ZoomFX (volymetriska ljudkällor), MacroFX (närfältssimulering), stöd av 
I3DL2:s efterklangskritier osv. borde vara tämligen välljudande och kompetenta. Inte 
nog med att ramverket  innehåller plugins för ljudmiljödesign i 3DStudioMax och 
Maya, ljudskaparna (musiker m.fl.) har också fått ett verktyg inkluderat. Creative är i 
och med wrappning av OPENAL & EAX inblandade. 

 SoundTerrain – MACOS -API, snarlikt OPENAL. 
 Vess – Ett högnivå VE-SDK som stöder grafik, ljud (OPENAL -baserat), kollisionhantering 

m.m. Dålig integration mellan ljud och grafik-biblioteken. 
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Vanligt ljud 
 ASIO (Audio Stream Input/Output) – Ett plattformsoberoende protokoll, en form av 

drivrutin, som skapats av, inom datormusik- och ljudkretsar kända, Steinberg. ASIO 
inkluderar allomofattande standarder (MIDI, I/O, m.m.) att följa för hårdvaru-
tillverkare samt ett lågnivåspråk för programmerare för att nå dess funktionalitet. Ex-
empelvis kan man hantera fler ljudkällor än ljudkortet egentligen tillåter. Eftersom 
endast basalt ljudstöd (inte 3D) stöds så uppnår man låg latency. 

 VS3 API – Ett objektorienterat ramverk för att programmera mot profesionella ljudkort 
(DSP-kort). Utgör ett slags programmeringsmässigt mixerbord med I/O-hantering och 
alla tänkbara filtermöjligheter. Som med ASIO uppnår man låg latency. 

 OpenML – Är en plattformsoberoende programmeringsmiljö för att fånga, överföra, 
processa och synkront visa eller spela digital media. API :ets olika, mer eller mindre, 
standardiserade moduler, där bl.a. OpenGL utgör grafikverktyg, är oberoende miljön 
och hårdvarunära. Synkroniseringen dem emellan samt kopplingen till OS är unik för 
varje OS-specifik implementering. Vad ljudmodulen anbelangar är finns det inget in-
byggt stöd för 3D-ljud. 

 
Tabell 4.6, Snabbfakta om några av de olika API:erna 

API/SDK Nivå Plattform Kännetecken IASIG Källkod/pris 
DirectX Låg Windows Microsoft, kompetent, avancerat Level 1, Level 2 Nej/gratis 

A3D Hög Windows Existerar inte längre, fysikalisk 
ljudmodellering Level 1, Level 2 - 

OpenAL Låg Oberoende Enkelt (3d-ljud), fri, lätt Level 1 Ja/gratis 
Java3D Hög Oberoende Inte fristående ljud-API Level 1, Level 2 (fr. v. 1.3) Nej/gratis 
Miles Sound 
System, 
FMOD 

Hög 
Windows, 
Xbox, Mac 
m.fl. 

Helhetsljudlösningar, kompetenta, 
licensbehäftade,  baseras på andra 
bibliotek med vissa tillägg.  

Level1, Level2, beroende 
på användning 

Nej (Ja mot 
betal-
ning)/kostar 

EAX Låg Windows 
Utökningar till OpenAL eller 
DS3D, effektstyrd ljudmodellering, 
allenarådande standard inom spel 

Level 2 Nej/gratis att 
använda 

GameCoda Hög/låg Win/Konsol 
Kompetent och komplett ljudverk-
tyg för spelutveckling. Level1, Level2 Nej/kostar 

AABIFS Hög - Deklarativt ljudformat som ingår i 
Mpeg 4-ramverket. Level1, Level2 - 

 

4.6.10 Fysikaliska modeller i ljud-API 
Vid genomgång av de olika befintliga 3D-ljudbiblioteken på marknaden uppmärksammades 
olika sätt att lösa de olika fenomen som avhandlas i Kapitel 3. Nedan förklaras några av de 
programmeringsmässiga avvägningar man gjort vid modellerande av ljud i befintliga API:er. 

Avståndsavtagande 
En av de viktigaste ingredienserna för 
tredimensionellt ljud är en bra av-
ståndsmodell. Gemensamt för de flesta 
implementeringar är att man definierar 
ett minimiavstånd, där avtagandet bör-
jar. Samt ett maximum varifrån ljudet 
antingen är konstant eller avslaget. 
Teknikerna för hur mycket ljudet ska 
klinga av och formen för det område där 
ljudet varierar. Nivåerna beräknas 
antingen kontinuerligt i realtid eller i 
förväg och diskretiseras till tabellvärden 
som man interpolerar emellan. Model- Figur 4.10, Ljudavtagandemodell för Java3D 
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len som ligger till grund för dessa beräkningar följer ofta, det man i API-dokumentation slar-
vigt kallar för, ”inversa kvadratlagen”, halvering av ljudintensiteten för varje dubblering av 
avståndet, introducerad i 3.2.6. Kvadraten gäller ju bara om man avser energispridningen. 
Oavsett, de förberäknade nivåerna för rundspridande ljudkällor kan liknas vid koncentriska 
sfärer eller för vissa API:er ellipsoider, se Figur 4.10. En viss typ av riktningsavtagande, som 
skiljer sig från nedan angivna modell, kan uppnås genom att förskjuta centrum i sådana sfärer 
eller ellipsoider. 

Avståndsmodellen brukar även kunna finjusteras med en roll-off-faktor. Med den över- el-
ler underdriver man avståndsmodellen. För atmosfärsabsorption finns i A3D, EAX kontinuer-
ligt skiftande lågpassfiltrering proportionerligt mot avståndet. 

Riktningsavtagande 
Om man avser att avhandla en källa vars ljudutbredning antas riktad iakttas följande. Bero-
ende på de olika frekvensspecifika dämpningarna från en ljudkälla med en huvudriktning 
finns det, enligt 3.2.10, en analytisk lösning. Däremot använder sig de flesta befintliga ljud-
biblioteken av en eller flera koner som tillsammans med avståndsmodellen avgör den totala 
ljudstyrkan.  

 
Figur 4.11, Riktningskoner och avtagande i MPEG-4 AABIFS. 
 

Huvudriktningen utgör mittenaxeln på två koner med olika öppningsvinklar. I fallet DS3D 
(EAX, OPENAL inkluderat m.a.o.) med en lyssnare i den inre konen avtar ljudintensiteten bara 
enligt avståndsmodellen. Området mellan den inre och den yttre konen betecknas som en 
transitionsfas, där ljudstyrkan avtar ju närmare den yttre konens slut lyssnaren befinner sig. 
Från och med den yttre konens slut definierar man ljudstyrkan till en specifik nivå. För de 
två sistnämnda fallen gäller fortfarande avståndsbaserad avtagande. En modell som liknar 
ovan nämnda implementeringars är den i Figur 4.11. 

För Java3D samt AABIFS kan fler än två koner definieras. Dessutom har man även imple-
menterat frekvensfiltrering beroende på lyssnarens position i förhållande till huvudriktning-
en. T.ex. filtreras alla högfrekventa komponenter bort när lyssnaren befinner sig alldeles 
bakom en ljudkälla som är riktad i betraktningsvinkeln. 
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4.6.11 Diskussion 
Jag kan konstatera att trots en uppsjö av ljudbibliotek finns det inget som är helt optimalt. 
De utökningar som Creative skapat med EAX är visserligen fullödiga för att återskapa en 
verklig 3D-ljudvärld i realtid. Däremot känns det som man med deras sätt att angripa pro-
blemet har hamnat i en återvändsgränd. För att dra nytta av dess fulla potential krävs ett 
noggrant och tidsödande finjusterande för ljuddesignern. Även om viss hjälp ges med grafisk 
modellering av efterklangsparametrar tillsammans med geometrin i programmet EAGLE så 
blir det ändå inte tillräckligt generellt. 

DS3D är förvisso fullödigt men min uppfattning är dock att Creative har med EAX en mer 
integrerad plattform för 3D-ljud, inte minst med ett helhetspaket man kallar ISACT. De verk-
tyg man erbjuder förenklar utvecklingen till skillnad mot när man skriver direkt i DS3D.  

Creative har även lagt beslag på det ambitiösa öppna källkodsprojektetet OPENAL. År 
2004 har det funnits ute i fyra år men har ändå inte vare sig funktionsmässigt uppdaterats 
eller mognat i sitt plattformsoberende. Det är dock fortfarande vid liv och används flitigt 
runtom i både specialapplikationer samt inom spelindustrin. Ansvariga för Creative menar 
att de utökningar som krävs för att OPENAL ska bli komplett görs av folk vid behov, vilket är 
fallet nu. När man vill inkludera rumsakustik har Creative gjort det enkelt att använda EAX. 
Så frågan är om en omvälvande uppdatering för OPENAL, som inkluderar ID3L2-stöd, är att 
räkna med överhuvudtaget. 

De wrappers som finns på marknaden tillför sällan något nytt utan bakar ihop funktionali-
teten i många befintliga API:er samt tar betalt för det. I ett avseende stämmer den beskriv-
ningen av GameCoda, nämligen kostnaden, som förvisso inte finns exakt prissatt. Däremot 
tillför Sensaura oerhört mycket egen kompetens och forskning till sitt middleware. Skulle 
vara ett intressant verktyg att undersöka om prisuppgift samt nedladdning av utvecklingsmil-
jö fanns att tillgå.  

FMOD utgör också en uppstickare med egna lösningar och metoder. Kontakt med upp-
hovsmännen samt visst experimenterande, ambitioner att visat att FMOD sär å mycket mer 
än bara en wrapper. De omnämns ibland som efterträdarna till skaparna av populära A3D, i 
det att FMOD vill skapa geometridrivet, verkligt 3D-ljud. Trots svår konkurrens från Creative 
vill man vara med och sätta standarder genom att diskutera hårdvarunära ljudmanipulationer 
i termer om ljud-shaders (se 5.4.2). Viktigt för att lyckas här är att få med sig ljudkortstillver-
karna, inte helt självklart, och att enas kring något API. Kostnadsmässigt ligger de inte sär-
skilt högt i jämförelse med andra och med tanke på vad man får för pengarna. Kanske är just 
FMOD:s bredd dess svaghet. Kanske tappas fokus på enskilda komponenter när man vill vara 
bäst på allt? 

Det är alltså ganska uppenbart att det råder brist på konkurrens. Creatives verksamhet 
må vara just kreativ och välriktad men deras totalt dominerande ställning på både mjuk- och 
hårdvarusidan inom konsumentdatorljud hämmar samtidigt utvecklingen av realtidsljud. 
 
Källor till Kapitel 4.5, där inget annat anges är: 
[Men03], [HaMu], [IASIG], [Creative], [OpenAL], [Java], [Miles], [Fmod], [Vää03] samt [Kre02] 
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5 Reproduktion av 3D-ljud 

 
 

 
 

5.1 Signalhantering 
5.1.1 Faltning 
För att återskapa effekten av akustik och riktning måste rådatat modifieras. Från signalteorin 
hämtar vi mycket av de verktyg som krävs för att kunna åstadkomma detta. När man väl fått 
fram ett impulssvar (Figur 3.7) för hur en ljudvåg skulle anlända till våra öron måste faltning 
utföras, eng. convolution. Det innebär en kopiering av varje ljudsampel1 i originalsignalen för 
varje stapel i impulssvaret, för schematisk skiss se Figur 5.1 . 

Vid s.k. direkt faltning översätts varje sampel i impulssvaret till koefficienter i ett s.k. 
FIR-filter (Finite Impulse Response), vars indata är originalljudfilen [Zöl02]. Att arbeta i tids-
domänen blir däremot snabbt opraktiskt så fort ljudfiler innehåller mer än några millisekun-
der ljuddata. Den matematiska beskrivningen av faltningsoperatorn  är komplicerad. Där-
emot utgör faltning en ren multiplikation i frekvensdomänen. Så då löser man problemet 
genom att göra blockindelningar av ljudfilen som man sedan fouriertransformerar (FFT), 
vilket medför en beskrivning i frekvensplanet. Dessa block multipliceras med det fourier-
transformerade impulssvaret och inverteras sedan tillbaka till den ”hörbara” tidsdomänen. 
Det ger dock upphov till problem, blockindelningsartefakter som delay. En av flera lös-
ningsmetoder är att utnyttja en kombination av direkt och blockindelad faltning [KJM03]. 

                                                 
1 sampel = eng. för minsta beståndsdelen i en signal, en ”provtagning” 
uppkommen vid diskretisering av den kontinuerliga ljudsignalen 

Figur 5.1, Reproduktion av 3D-ljud 
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Trots ökad beräkningsprestanda och möjligheten att jobba i frekvensplanet uppnår man inte 
tillräckligt liten eftersläpning, låg latency, för realtidsbruk. Man använder sig då av andra 
signalhanteringsmässiga knep i form av artificella reverb-algoritmer [KJM03], se nedan.  
 

5.1.2 Filterdesign 
För att åstadkomma efterklang utan falt-
ning forskades flera typer av verktyg fram 
relativt tidigt. Då, på 1960-talet, var syftet 
att åstadkomma artificiellt ”reverb” främst 
tänkt för musikindustrin. Där hade man 
varit tvungen att förlita sig till naturliga 
akustiker, eller s.k. eko- kammare. Akus-
tiskt modifierbara rum i vilken man spela-
de upp ljudet och sedan spelade in det med 
en viss efterklang. Elektroniskt kunde man 
istället med hjälp av olika filternätverk 
åstadkomma fördröjning och upprepning 
för tänkta reflektioner.  

Tidigt, men väl använt fram till dags 
dato är en kombination av två nätverksty-
per. För att ta hand om de tidiga reflektio-
nerna används ofta seriekopplade (kaskaderade) allpass-filter. Dessa släpper genom alla fre-
kvenser men med tidsfördröjning. För den diffusa delen av efterklangen används ofta ett s.k. 
kammfilter. Flera parallellt kopplade lågpass-filter [Zöl02]. Se Figur 5.2. Dessa ger en någor-
lunda rättvis bild av det sena efterklangsförloppet medan all-passfiltrena kan ge en viss metal-
lisk karaktär, dels p.g.a. avsaknad av frekvensmodulering. Något jag kunde erfara med mitt 
experiment med tidiga reflektioner som spegelkällor, utan frekvensmodulation, se 6.2.6 
Spegelkällereproduktion. 

Senare års forskning har koncentrerats på en ny typ av filterstruktur: Feedback Delay Net-
works, FDN. Detta nätverk ser ut som ett kammfilter men med en ”feedback”-loop för varje 
utgång till varje ingång, som passerar vi en matris som styr nivåerna individuellt. Att införa 
denna typ av rekursivitet innebär att en mer rigorös systemdesign måste iakttas, än i ovan 
nämnda nätverk. Detta för att uppnå stabilitet. En hel kunskapsvärld av signaler och system 
innefattas i domän, för att inte tala om elektronikdesignkunnande för att implementera det i 
hårdvaran. Bakomliggande teorier är väl dokumenterade. I [Vää03] och [FJT02] ges översikter 
och hänvisning till vidareforskning medan [Zöl02] ger lite mer djupgående förklaringar. 

5.2 Tvåkanalig reproduktion 
Det mest rättframma sättet att simulera 3D-ljud borde vara att ge varje öra samma data som 
vi upplever i verkliga världen. Man tog tidigt fram kunskaper i vad som skiljde dessa signaler 
åt och vad som utgjorde spatial information, läs mer i 3.3.3. Återstår att virtuellt, utifrån 
geometrisk data reproducera dessa. 

5.2.1 Hörlurar – Binaural 
Beskrivet i 3.3.3 har man tagit fram flera fysikaliskt mätbara ledtrådar till människans spatiala 
hörande. Om man kan återskapa dessa kan man skicka motsvarande signaler till ett par hör-
lurar för s.k. binaural reproduktion. Här är man skyddad från omgivande akustik. IID och ILD 
är relativt enkla att ta fram matematiskt, men de är dock inte tillräckliga. Största delen av 
senaste års forskning och implementering av 3D-ljud inkluderar någon form av HRTF. 

Det finns tre sätt att ta fram HRTF:er. Mäta dem direkt i öronen hos en människa, göra 
mätningar med en modell eller matematiskt modellera dem. Det sistämnda består i att, likt 
akustikfallet 4.4, lösa vågekvationen för ljudets interaktion med överkropp och öronmussla. 

Figur 5.2, Allpassfilter (ovan) & Kammfilter (nedan) 
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Det har aldrig gjorts i detalj men approximationer förekommer, modellering av bara ITD/IID 
kan sägas vara en sådan, väldigt enkel approximation [KJM03]. Ytterligare dilemman med en 
matematisk lösning är beräkningsbördan men framför allt den stora variationen av fysiska 
egenskaper från människa till människa. Denna problematik återkommer även då man tar till 
mätningar. Mätningsprocedurer är i princip allenarådande för framtagning av HRTF:er. 

Mätning går ut på att för en bestämd punkt i rummet spela upp en excitationssignal, ett 
ljud som innehåller alla frekvenser, en impuls med gaussiskt brus eller en s.k. sweepsignal  
(ton från låg till hög frekvens) m.fl. Detta upprepas för ett godtyckligt antal punkter i rum-
met. Med högst upplösning på horisontalplanet, dvs. små azimuth-steg medan lutningen, 
elevation-värdet stegas grovt. Detta p.g.a. vår svaga ovan/under-uppfattningsförmåga.  

Mätningar sker oftast med ”manekänger”, dockor som har människoliknande drag. Det 
flesta har generiska drag som ska representera ”medelmänniskan”. Ett exempel på dessa är 
MIT:s KEMAR. Andra databaser med värden är CIPIC HRTF Database och LISTEN HRTF Databa-
se. HRTF ska bara representera det direkta bidraget, DS, som anländer till öronen. För att 
undvika inblandning av rumsakustiska effekter mäts signalen alltså i ekolös miljö. ”Anechoic 
chambers” används där högtalaren är på en fix höjd (elevation) och själva dockan roteras i 
horisontalplanet. Varje individ borde egentligen ha egna HRTF-mätvärden att tillgå, vilket är 
omöjligt. Man interpolerar då mätvärden för flera olika örontyper. Vissa dockor har variabel 
öronmusselform för detta ändamål. Undersökningar visar också att mätvärden utifrån öro-
nen på en person med god lokaliseringsförmåga utgör goda HRTF:er för reproduktion till 
personer med sämre sådan förmåga [KJM03]. 

Det finns två typer av HRTF:er beroende på avstånd. För fjärrfältet, olika d > 1 m. ger 
inga skillnader i HRTF. Men för närfältet är speciella mätningar tvungna att göras. De mät-
värden man får ut är egentligen inte de färdiga HRTF:erna utan tidsdomänens s.k. Head Rela-
ted Impulse Response (HRIR). Detta impulssvar liknar det i Figur 3.7 redovisade akustiksva-
ret, med en sådan graf för det antal frekvensband man avser representera. Det är först efter 
att ha applicerat den diskreta Fourriertransformen DFT på impulssvaret som man får ut över-
föringsfunktionen: HRTF. Som vi såg i 5.1.1 kan impulssvaret (HRIR) faltas i tidsdomänen, 
men det är alltså HRTF som används i frekvensdomänen med multiplikation. 

5.2.2 Högtalare – Transaural med Crosstalk 
Med vanliga stereohögtalare har man två kanaler, ibland kallat transaural, som i hörlursfallet. 
Man kan alltså tänka sig en binaural reproduktion. Samma typ av algoritmer med HRTF kan 
således användas, men ett problem infinner sig, crosstalk. Det handlar om att signalerna inte 
går att separera så att man vet att endast vänster kommer till vänster öra, och höger till hö-
ger. Signalerna kommer att ”slaska” information till varandra, något som sätter vissa delar av 
lokaliseringsfiltreringen ur funktion.  

Med hjälp av algoritmer som utvecklades redan på 1960-talet kan man delvis åtgärda det-
ta, med s.k. crosstalk cancelllation. Ponera att höger öra får lite ”felaktig” information från 
vänster högtalare. Det felande bidraget kan modelleras med hjälp av vetskap om ljudhastig-
het och vetskap om position på vänster högtalare. Man vet alltså hur den signalen kommer 
låta i höger öra, med hjälp av ex. HRTF, men man vill inte ha den i höger öra. Därför subtra-
herar man det bidraget, med viss tidsförskjutning, från den högra högtalarens signal, som 
anländer först, och starkast. Förstås kräver det att man befinner sig där algoritmernas skapa-
re tänkt sig att man sitter, i en s.k. sweep spot.  Gör man inte det blir resultatet genast för-
sämrat. Utmärkt för detta område är [Sib01b]. Mer kommentarer i 5.4.3.  

5.3  Flerhögtalarreproduktion 
Jag undersökte tidigt vilka utljudsenheter, högtalarmässigt, det finns att tillgå för att kunna 
reproducera 3D-ljud. Säger man ”surround-anläggning” eller ”5.1” vet många vad man me-
nar, och härrör detta till hemmabiosystem. Multihögtalarkonfigurationer och 3D-ljud har 
funnits i över hundra år. Försök med telefonlurar längs en konsertscen som sändes till en 
annan lokal med motsvarande antal telefonhögtalare gjordes i Frankrike i slutet av 1800-talet 
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[Mal98]. Under ljudfilmens barndom experimenterades det en hel del med flerhögtalarsystem 
(inte minst Disneys Fantasia som krävde specialsalong).  

Detta arbete har fortsatt men det är inte förrän på senare år som gemene man har kunnat 
införskaffa surroundanläggningar. 5.1, är den vanligaste konfigurationen där vanlig stereo 
(höger/vänster) kompletteras med motsvarande bakomvarande kanaler (höger/vänster), en 
front/centerhögtalare samt en s.k. subwoofer, bashögtalare. I filsammanhang är centerhög-
talaren den mest använda, eftersom den riktar blickfånget till det visuella, skärm eller duk. 
Andra konfigurationer finns att tillgå, läs mer i 5.4.3. 

Systemen återkommer även i det dynamiskt genererade 3D-ljudet för VR-bruk. Det krävs 
däremot annorlunda metoder för att reproducera signaler till dessa. Det skiljer sig alltså mot 
tvåkanalsfallet samt även de statiska multikanalsfilformaten för bioljud (AC3 m.fl.). 

5.3.1 Panorering 
Den enklaste och mest logiska lösningen för att positionera en ljudkälla med flera högtalare 
är att manipulera ljudstyrkan individuellt, s.k. amplitudpanorering. Som exempel kan tas det 
enklaste fallet, stereo, att återskapa en källa med position rakt framifrån innebär en exakt 
lika stark ljudsignal till både höger och vänster kanal. En förskjutning till vänster i geometrin 
innebär således en förstärkning av vänster ljudkanalssignal.  
Likadant återskapas positioner och svepningar i rymden med flera högtalare runt om en 
lyssnare. Så länge högtalarna befinner sig i horisontalplanet är det inget problem att använda 
bara högtalarens gain, ljudvolym som styrsignal. Man kan då simulera höjd med HRTF:er, 
men kvarstår problemet att återskapa en ljudkälla som ligger innaför de fysiska högtalarna.  

Både i hörlursfallet och i vanlig amplitudpanorering så skapas avstånd med sänkt ljudvo-
lym. Medan problemet i hörlursfallet är att simulera att ljudkällan befinner sig utanför huvu-
det är problemet med ett 5/7.1-system att man har svårt att simulera ”phantom”-källor in-
nanför högtalarna. Det kan lösas med hjälp av en teknik som kallas Vektorbaserad Amplitud-
panorering, VBAP. Här utgår man från tre kanaler, en triplett, för att simulera källpositioner. 
Denna teknik löser även andra högtalarkonfigurationer än 5.1 på horisontalplanet. 

5.3.2 Andra 
En mer sofistikerad teknik än VBAP är specialfallet ambisonics. Här använder man s.k. klotyte-
funktioner (eng. spherical harmonics, en kombination av trigonometriska funktioner) för att 
beskriva hela ljudfältet, oftast i fyra kanaler. [FJT02] Denna information kodas i ett speciellt 
format, ofta B-format. Detta format kan även användas vid inspelning, med rundupptagande 
mikrofon. 

För uppspelning krävs en avkodningsfas, men finessen är att man kan återskapa samma 
signal i vilka högtalarkonfigurationer som möjligt, bara man definierar högtalarnas positio-
ner. På vå vis kan man blanda inspelningar i detta format och realtidskodad ljud i samma B-
format [Mal98]. Mer egen forskning och fördjupning i denna teknik hade varit önskvärd, men 
emedan reproduktion inte ligger som huvudfokus för denna rapport lämnas det därhän. 

En i forskningsrapporter ständigt återkommande metod för att återskapa ett 3D-ljudfält 
är Ljudfältsyntes (eng. Wave Field Synthesis, WFS). En metod där man med väldigt många 
högtalare återskapa själva ljudvågfronten rent fysiskt, som den skulle röra sig i rummet. En 
inte allt för särskilt praktisk metod.  

5.4  Hårdvara & mjukvara 
5.4.1 Ljudkort 
För 3D-ljud i VR/spelsammanhang handlar det i princip uteslutande om användning av be-
fintliga 3D-ljud-API:er. Stöd för dessa återfinns hos ljudkort för konsumentmarknaden. Det 
finns även professionella signalprocessorer att tillgå men de är ofta riktade till musikproduk-
tion i studio. Man strävar efter att avlasta CPU:n, som man på grafiksidan lyckats åstadkom-
ma med hjälp av GPU:n. Företaget nVidia försöker införa begreppet APU (Audio Processing Unit). 
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Hittills har den strävan inte varit särskilt framgångsrik och ljudkort ses vid inköp av dator 
oftast som oväsentligt.  

De flesta konsumentljudkorten av idag riktar sig till Windows-plattformen. Dvs. att de 
har drivrutiner skrivna endast för Windows. I vissa fall kan man hitta hemmasnickrade driv-
rutiner för Mac och Linux. Nöjer man sig att testa för Windows, vilket var en del av detta 
exjobb, finns på pappret några få som stöder 3D-ljud. Men vid inköp av tre olika ljudkort 
med skilda signalprocessor-chip uppdagades att alla utom ett var obsoleta och utgått ur sor-
timentet. Nedan stående utvärderingar bygger således mest på lästa tester av [HaMu] m.fl. 

Creative Sound Blaster Audigy 
Flaggskeppet Sound Blaster blev tidigt en standard för i princip alla Windowsbaserade ljudkort 
att stöda. Varefter kraven och möjligheterna och spelljudsutvecklingen dominerats av Creati-
ve själva har man kunnat låsa och specialbygga ljudkort för sina egna API:er. Deras domine-
rande konsumentkort för 3D-ljud är Audigy. I dess barndom, i slutet av 1990-talet, lämnade 
implementeringen av ett flertal 3D-ljudalgoritmer mycket att önska. Både Sensaura (nedan) 
samt Aureals (finns inte längre) chip levererade bättre höjdledskänsla. Hörlursberäkningen låg 
dåligt till för att inte tala om cross-talk-cancellation-algoritmerna som var sämre än både 
QSound (chip-tillverkare), Aureal samt Sensaura. 

I och med version 2 rättades mycket av detta till och man stöder därmed 7.1 (se 5.4.3 
Utenheter nedan). Audigy 2 ZS är det enda kort jag lyckats testa och jag är i alla avseenden 
mycket nöjd med kortet och tillhörande programvara. S.k. native support, riktigt stöd, av 
OPENAL, DS3D samt självklart EAX har möjliggjort test av de viktigaste API:erna. Det är just 
avlastningen av CPU vid faltningsprocesser för rumsakustik med EAX olika reverb presets som 
utgör kortets styrka. Senaste versionen, hösten 2004, är Audigy 4, som inte tillför mer än en 
vassare AD/DA- (analog/digital) omvandlare. 

Sensaura & Hercules 
Algoritmer utvecklade av fortsatt verksamma ljudaktören Sensaura finns i bl.a. företaget 
Hercules, en aktiv aktör, ljudkort (GameTheater/Fortissimo, TurtleBeach etc.), företaget Terratec 
samt i dagsläget mest väsentligt nVidias nForce (integrerat i Xbox och multimediadatorer 
samt i ljudkortet SoundStorm.). Sensauras spatialisering för de olika reproduktionssätten är 
mycket bra. Hörlursversionen är endast lite sämre än den bästa från Aureal. Erbjuder en 
möjlighet att anpassa 3D-ljudet beroende på en persons specifika fysiska egenskaper med 
något man kallar ”Virtual EAR”. Efterklangssimuleringen är hygglig, inte lika bra som med 
Audigy och med avsaknad för stöd av EAX Advanced HD. Ytterligare en möjlighet med Sen-
sauras algoritmer är stöd för volymetriska ljudkällor, se 4.5.1 och 6.2.5, med en teknologi 
man kallar ZoomFX. 

Philips 
QSound-teknologin i Philips Acoustic-serie (med eget ”Thunderbird”-chip) använder inte 
HRTF utan filtrering baserat på upp till 550 000 lyssningstester. Sägs låta bra men har för-
svunnit från marknaden och verkar inte uppdateras med en ny produktionsserie. 

Professionella ljudkort 
Skulle man bygga ett 3D-ljudsystem från grunden, skulle kravet på hårdvarustödd filtrering 
och faltning vara krav. Då konsumentljudkorten i och för sig stöder detta men inbakat i 
API:er och andra hemliga anrop finns det rena DSP-kort för studiobruk. Vissa av dessa lämpar 
sig ypperligt för att exempelvis mäta upp en akustik med pistolskott (impuls, täcker in alla 
frekvenser) eller s.k. sweepsignal (sinusoid, täcker in alla frekvenser), få fram ett impulssvar 
och falta de ljud man vill med det. Yamaha SREV1, Sony DRE-S777, m.fl. är exempel på 
sådana enheter. Ett gammalt beprövat kort för liknande processning är Lake’s Huron Digital 
Audio Convolution Workstation. Med denna kan man bygga upp godtyckliga impulssvar, 
men kortet är en aning förlegat och dyrt. 
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Slutsats 
Jag kan tyvärr inte dra allt för långtgående slutsatser om ljudkortsmarknaden eftersom jag 
endast kunnat testa ett kort. Det är bara att konstatera att Creative med Audigy totalt domi-
nerar marknaden på gott och ont. Till godo för att det är ett bra kort men mest till ondo för 
att det verkligen hämmar utvecklingen. I dagsläget är inga ljudkort särskilt dyra och avance-
rade. De riktigt billiga och med datorer medföljande standardkorten kan i vissa fall låta säm-
re vid exempelvis efterklangssimulering. En av anledningarna till att de låter dåligt, metal-
liskt, är att de filternätverks-reverb man använder har en tendens att pitch-modulera signa-
len i efterklangsvansen. 

Det som kan driva på utvecklingen är en större medvetenhet hos kunden. Ställer kunden 
krav på bättre ljud från spelutvecklarna eller om speltillverkaren dikterar nya ljudkrav i och 
med nya häftiga ljudmotorer kommer bra ljudhårdvara för konsumentbruk dyka upp. Blir 
det massförfrågningar och en konkurrens mellan flera aktörer som i fallet grafikkort (nVidia 
VS. ATI) kommer priserna också att kunna bli rimliga. Men först och främst måste något 
verkligt revolutionerande bra hända med ljud i spel.  

5.4.2 Shaders 
Det i dagsläget mest omtalade inom grafikindustrin är ”shaders”. För att kunna manipulera  
grafik på detaljnivå, och avlasta CPU:n har s.k. shading languages skapats som stöds av dagens 
grafikkort. På så vis kan man programmera häftiga ljussättningsmodeller, proceduerella 
texturer osv. på en per-pixel/vertex-basis. På ljudsidan är samma tankegångar än så länge 
bara i drömstadiet. Det vore helt klart önskvärt att hitta ett standardspråk för exempelvis 
signalprocessning på ljudfiler under körning, med hårdvarustöd. 

5.4.3 Utenheter 
I 5.2 och 5.3 redovisades tekniker för att skapa ljudsig-
naler till olika typer av utljudsenheter. Detta stycke 
beskriver snarare fördelar och nackdelar med dessa olika 
system. Rent objektivt borde hörlurar vara det enklaste 
sättet att åstadkomma diskreta signaler man har kontroll 
över. Inget kan interagera med ljudet från högtalar-
membran till hörselsinnet. Dessvärre lider det av vissa 
brister. Beroende på utformningen kan hörlurar vara 
olika ansträngande och uttröttande att bära. Dessutom 
har det visat sig svårt att simulera ljud som kommande 
från långt håll, utanför huvudet (= brist på externaliza-
tion, eng.). Det har även gjorts försök att producera 
huvudburna flerhögtalarsystem i en och samma hörlur 
samt system likt det i Figur 5.3. Jag är tveksam huruvida 
dessa kommer till massproduktion. 

Jag anser att vanliga stereohögtalare har svårast att skapa en tredimensionell ljudbild, 
trots förfinade algoritmer. Panoreringseffekter i 5/7.1-system tycker jag ger väldigt trovärdi-
ga och upplevelsestarka resultat. Just 7.1, var ett sådant system jag hade att testa. Från vanlig 
5.1-konfiguration tillkommer sidohögtalare, höger-vänster. Ytterligare varianter finns, me-
dan 5.1 står som den vanligaste.  

Höjdskillnader i ljudet, något som vi i verkligheten också har svårt med men ändå har en 
liten uppfattning om, är svåra att simulera. Problem kvarstår, som alltid med högtalarrepro-
duktion, i och med att uppspelningslokalens form och lyssnarens position påverkar ljudbil-
den. Det sistnämnda benämns i engelsk litteratur som sweet spot, det ställe där man som 
lyssnare får ta del av den mesta utstrålade informationen, så fullständigt spektrum som möj-
ligt. Problematiken härrörs till högtalares riktningsverkan, se 3.2.10 samt Bilaga 1. Man kan 
råda bot på detta genom att använda hörlurar, eller kanske väldigt många högtalare med 
ambisonics-teknik. 

Figur 5.3, Axelburet högtalarsystem [Mon02] 
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5.4.4 Ljudfilformat och musik i VR-sammanhang 
Det finns i dag en uppsjö av olika ljudformat för diverse ändamål. I datorspelens barndom, 
med viktigt avstamp i Commodore 64 i början av 1980, användes s.k. mjukvarusyntar. Des-
sa utgjordes av signalprocessorer som man programmerade med information om tonhöjd, 
tempo osv. (jämf. med ett musikaliskt notblad) och skapade på så vis syntetiska instrument 
samt simpla ljudeffekter. 

Denna typ av ljudhantering standardiserades, bl.a. med MIDI [EK04], och har främst varit 
ett viktigt verktyg för musikindustrin. Den kompakta beskrivningen i MIDI, i form av binära 
noter, gör att informationsmängden hålls nere. Något som tidigare var ett måste. Men allt 
eftersom datorerna började hantera inspelat ljudmaterial öppnades nya möjligheter. Syntarna 
kunde förfinas med inspelade instrument, samplingar, och styrdes med samma verktyg. Där-
emot innebar det avsevärda förbättringar av ljudeffektmöjligheter i VR. Vid överföring från 
verkligt till digitalt inspelat ljud kommer den kontinuerliga signalen behöva diskretiseras 
med en viss hastighet, samplingsfrekvens. Det avgör den ”tidsmässiga” upplösningen medan 
antalet möjliga volymnivåer (kvantisering) per sampel utgör bitupplösnig (eller bitdjup). För 
Windows-baserade persondatorer har det dominerande filformatet för digital råljuddata varit 
WAV. Medan MACOS-plattformen använder sig av proprietära AIFF. Idag läses de flesta ljudfil-
typer av de flesta operativsystem.  

Parallell användning av både syntetiserad musik och förinspelat material har varit stan-
dard i spelindustrin i många år medan man på 2000-talet gått över till att ha allt förinspelat. 
En anledning kan vara att man i de allt mer påkostade spelproduktionerna specialskriver 
musik som spelas av verkliga orkestrar. Alternativt använder man sig av så speciella sampel-
bibliotek för sina musikverk att man måste mixa ner det till färdiga ljudfiler.  

I interaktiva medier vill man dock kunna variera inte bara de ljudeffekter som uppstår 
varefter användaren rör sig i världen utan även musiken. Det finns intressanta projekt och 
verktyg för att morfa, växla, mellan olika melodier och bakgrundsmusik. Däribland, under 
hösten 2004 i svenska medier, uppmärksammade Interamus. Enklast i dessa sammanhang är 
om musiken är beskriven och till viss del genererad i realtid, vilket är möjligt i fallet MIDI 
(eller motsvarande)-drivet flöde, och svårare ju mer något är förinspelat och statiskt.  

Trots ständigt större lagringskapacitet och resursmöjligheter väljer man i flera samman-
hang att på något vis reducera ljudinformationen. Otaliga kompressionsalgoritmer (MP3, 
AAC, Vorbis m.fl.) sparar utrymme men kräver mer resurser. Det är en av anledningarna till 
att man i de flesta ljud-API:erna kräver rådata. Så även om API:erna stöder uppspelning och 
hantering av komprimerad ljuddata kommer ljudfiler ändå före körning att expanderas och 
laddas i ett primärminne (antingen möjligt APU-minne eller RAM-minne, jämf. texturer i 
grafik.) På så vis kan all ljudprocessning, filtrering, mixning, positionering m.m. utföras på 
en per-sampel-basis. 

För att uppnå 3D-ljud kräver de flesta 3D-ljud-API:erna filer i mono. Då först går det att 
processa filerna med behövliga algoritmer. Skickas en stereoljudfil in så förbigår man 3D-
ljud-systemet och filen spelas i stereo. 

5.4.5 Akustikprogram 
Det finns ett flertal akustikfirmor som parallellt med modellbygge och verkliga mätningar 
även använder sig av datorsimuleringar. Vid projektering av nya byggen, främst de med 
akustisk dignitet såsom konserthus och dyl., kan man 3D-modellering och auralisering med 
datorteknik ge rimliga fingervisningar om hur en framtida byggnad kommer att låta. Föränd-
ringar av byggmaterial och akustiska komponenter (reflektorer och absorbenter) kan genom-
föras varpå nya simuleringar körs. Dessa resulterar ofta i akustiksvar, impulssvars som faltas 
med lämpliga ljudfiler.  

Bakomliggande metoder är oftast geometrisk modellering, så t.ex. i fallet danska ODEON 

(Ray tracing) och även svenska CATT acoustics. Men det finns de som använder vågteoretiska 
metoder. Såsom forskare på Media Engineering-institution på Yorks i England universitet med 
en s.k. Digital Waveguide Mesh Modelling-metod (se 4.4) men även här i Sverige på bl.a. ITN, 
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Linköpings Universitet. Valet av dessa beräkningstunga metoder beror på att de ofta genere-
rar bra resultat samt att man just har tid att räkna, efter ingen realtidssimulering krävs. 

Ett annat program är det tämligen anspråkslösa [VOX] som inte desto mindre, med två-
dimensionell geometrisk modellering och materialstyrning, åstadkommer intressanta resul-
tat. Nämnas bör även alla de plugins och verktyg som finns till alla musiker/studio-program. 
Dessa kan utifrån databaser eller egna uppmätta impulssvar åstadkomma i det närmaste real-
tidsfaltning. Ett exempel är RealVerb. Eller helt fristående moduler som BruteFIR, ett öppet 
källkodsprojekt för Linux. 

5.4.6 Spel 
För att få en uppfattning om olika ljudtekniker och hur de fungerade i VR-sammanhang idag 
tilläts jag köpa in några spel. Det är inte bara på grafiksidan som spelindustrin ofta befinner 
sig i forskningens framkant. Ljudanvändning börjar bli mer och mer avancerad. Jag valde 
dels nyare spel för att få en uppfattning om dagsläget, dels ljudmässigt bekräftat bra spel men 
också olika spel med skiftande bakomliggande ljud-API:er. 

I princip alla dagens spel av idag använder EAX för rumsakustiksimulering. Det känns mer 
som en etikett att sätta på omslaget än en oerhört avancerad teknik att använda fullt ut. Thi-
efs Deadly Shadows är ett smygarspel där man lagt stor tonvikt vid ljuddesign. Det är en 
förutsättning för att spelet bygger på att ljud är en minst lika viktig informationsbärare som 
bild. Man har således spelat in mängder av dialogljud för ”motspelarna” och en massa ljudef-
fekter. Men EAX, trots version nr. 4, har fortfarande sina begränsningar, utan realistiska 
reflektionsvägar och dynamiskt driven efterklangssimulering. Integrationen med företaget 
Havoks fysiksimulering i Thief är däremot helt ok, även om kollisionstriggade ljud borde 
vara standard i ljudmotorer av rang. 

Vidare ville jag testa OPENAL i ett skarpt sammanhang och provkärde UnrealTourna-
ment2004. Dessvärre hade allt effektljud fullkomligt överröstats med hårdrocksmusikspår 
och sänkte man musiken hördes endast jag-spelarens springande steg och fullkomligt oprecisa 
och starka vapensmällar. Detta gav mig föga information om OPENAL:s förmåga att återskapa 
3D-ljud. Likadant blev det då allra senaste spelet Doom3 en besvikelse, utan särskilt förfinad 
ljudanvändning. Helt klart bättre än i Unreal men ändå inte anmärkningsvärt bra. 

Ett spel som däremot imponerade i alla avseenden, inklusive ljudintrycket, var Farcry. 
Även här EAX, med en smidig ljudinställningsmeny där man kan byta mellan hörlurs eller 
5/7.1-ljud. Jag tror att den helgjutna generella upplevelsen med extremt vacker grafik, långt 
gången fysiksimulering, samt händelsestyrd effektfull bakgrundsmusik gjorde att även ljudet 
kom till sin rätt. När man inte längre tänker på ett tekniskt granskande sätt, beträffande ljud 
och bild, har spelutvecklaren lyckats fånga en i den virtuella världen. Det upplevde jag med 
FarCry. Dessa tester baseras på smala preferensramar och är ytterst subjektiva, men det är 
just det som är en utmaning i denna bransch, tekniska fullödiga lösningar behöver inte alltid 
vara de bästa. 

 

5.5 Tidigare arbeten 
5.5.1 Spatialized Audio Rendering for Immersive VE’s 2002 [NSG02] 
Detta projekt syftar till att ta fram virtuella ”portaler”, s.k. SIDs, (Spatially Immersive Dis-
play, förekommande vid användning av CAVE-systemet). Man kan på så vis möta personer på 
andra platser i liknande portaler i en totalupplevelse, verklighetsnära i ljud och grafik. I sam-
band med utvecklingen av det systemet har man tagit fram en ljudrenderings-pipeline som 
beskrivs i denna rapport. 

Den underliggande VR-applikationen är scengrafbaserad. Ljudet är tätt integrerat i grafen 
och ljudkällor utgör egna noder. Själva renderingsmotorn för ljudet är en egen enkel mjuk-
varuimplementering av 3D-ljud. Så enkel att man för rumsakustik använt sig av hårdvaru-
stödda efterklangsmodeller, godtyckligt valda. Utmatningen sker via ett multihögtalarsystem 
med vektorbaserad amplitud panorering, se 5.3.1. För att köra systemet krävdes rejäla ar-
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betshästar från SGI, Onyx-maskiner, och det gör det till en ren forskningsprodukt. Min upp-
fattning är att man i detta och liknande projekt missar utvecklingen på konsumentmarknaden 
och fastnar i forskningsmässiga lösningar som inte leder till vettiga produkter. 

5.5.2 TRIPS – A Scalable Spatial Sound Lib for OpenSG [NFF03] 
TRIPS är ett högnivå-system för beskrivning och styrning av spatialt ljud tillsammans med 
OpenSG (en av två ledande öppna scengrafalternativ, den andra OpenSceneGraph används i 
5.5.7). I stället för att utgöra en egen ljudnod i scengrafen är TRIPS ljud-container kopplad 
till noder via en flagga. På så vis utgör ljudinformationen en egen datastruktur som inte gör 
grafikscengrafen mer komplex. 

Tanken är att man ska kunna köra på flera plattformar samtidigt i ett kluster av klienter. 
Tekniken bygger på en server som mappar inkommande klientljudsignaler till FMOD:s ljud-
motor. Tester genomfördes med FMOD:s mjukvarumotor kontra dess hårdvarustödda 3D-
ljudkommandon. Resultaten visade att mjukvarumotorn var snabbare än dess hårdvaru-
mappning, men att man med den egna motorn bara åstadkommer stereo. Dessutom under-
söktes huruvida djupet för noden till vilken man refererat ett ljud påverkade beräkningsbör-
dan. Ju djupare desto mer prestandakrävande. 

5.5.3 Rendering MPEG-4 AABIFS Content through a low-level crossplat-
form 3D audio API [TJ02] & Parametrization, Auralization, and Au-
thoring of Room Acoustics for Virtual Reality Applications [Vää03] 

[TJ02] beskriver en implementering av 3D-ljud, baserat på de högnivådefinitioner och riktlin-
jer som dragits upp i [Vää03] och forskningen kring MPEG:s ljudbibliotek. Det är värt att näm-
na några ord om finska Riitta Väänänen och [Vää03], vars teorier är satta i verket av [TJ02]. 
Hennes doktorsavhandling är i flera avseende lik denna rapport med studium i befintliga 
teknologier samt redovisning av eget högnivåspråk för 3D-ljudmodellering.  

Hon föreslår en ny typ av uppdelning av impulssvaret. Där de tidiga reflektionerna delas 
in i två delar, de riktningsmässigt urskiljbara samt de diffusa (utan riktning) diskreta ljudhän-
delserna. Sedan återfinns den vanliga svansen för diffus efterklang. Hon delar in frekvensom-
fånget i tre olika delar och kan således beskriva ett impulssvar för varje frekvensband. Ambi-
tiöst men oklart huruvida det tillför ljudupplevelsen något. 

Dessutom väljer [TJ02] i deras implementering att inte iaktta, den ”nya”, diffusa tidiga re-
flektionsdelen. De föreslår inledningsvis modellering av tidiga reflektioner som separata 
ljudhändelser m.h.a. OPENAL, men valde för simulering av hela impulssvaret EAX. 
 

5.5.4 AAR-An Audio Augmented Reality System [Mon02] 
En målsättning med detta examensarbete, utfört på KTH, var att ge en övergripande bild av 
tidigare system där ljud använts som verklighetsförhöjande effekt. Men främst skulle förfat-
taren utveckla en prototyp för en virtuell miljö där viss del av navigationen skulle styras av 
ljudledtrådar. Detta innebar implementering av ett klient-server-system, hårdvaru-interface-
programmering (för tracking osv.) och användning av DirectSound3D samt EAX. Ett demo 
var en museéguide som utvärderas av flera försökspersoner. Rapporten redogör, utifrån 
inkomna resultat, för möjligheten till användning av virtuellt ljud som enda informationsbä-
rare i ett interaktivt VR/AR-system. 

5.5.5 16 speaker based 3D-display [OPB04] 
Denna forskningsrapport redovisar ett hårdvaru- & mjukvarusystem för VR. Programvaran 
drivs av ett generellt högnivå-API, allt för att möjliggöra vidare användning. Ljudvärldsdefini-
tioner sparas i XML-filer och matas parallellt med grafiken i Java3D till ett multihögtalar-
system. Nämligen 16 stycken uppsatta i en dom, hemisfärform, kring lyssnaren.  

Formatet på 3D-ljudreproduktionen är Ambisonics B-format (se 5.3.2) som utgör en 
skalbar och smidig standard för olika typer av högtalarkonfigurationer. Systemet består av 
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flera hårdvaruenheter. Bl.a. en dator för kontrollprogrammet skrivet i Java, som tar emot 
användardata (huvud-tracking och 3D-handske) och matar utenheter med grafik. Sedan 
skickar detta program vidare ljuddata till en Macintosh med multikanalsljudkort och en DSP-
implementering baserad på MAX/MSP (grafisk signalprocessor med motsvarande funktionali-
tet som textuella Csound). 

Rent prestandamässigt lyckas de modellera 10 ljudkällor utan efterklangsimulering (re-
verb) och 5 st. med reverb. Dessutom är efterklangen inte geometriskt styrd utan godtyck-
ligt modellerad. Även om skaparna hävdar skalbarhetsmöjligheterna i detta system har jag 
svårt att se hur det med lätthet skulle kunna byggas upp av vem som helst. De belyser dock 
exempel på vissa fasta installationer som skulle kunna vara vettiga, flygsimulering och flygle-
darövervakningsystem. 

 

5.5.6 Modeling of Acoustic Response of Scene [Spo03] 
Författaren till denna rapport har utvecklat ett ljudmodelleringssystem för offlinerendrering 
av VR-miljöer. Systemet implementerar hela produktionskedjan från kreatörens modellering 
av en geometri och definition av ljudmiljön till generering av utljud via en egen ljudrendre-
ringsmotor. Från 3DStudioMax exporteras en s.k. ASE-fil som innehåller all information om 
geometri, animation och definition av ljudkällor och ljudmottagare. En s.k. uppgiftsfil inne-
håller all information om ljudmiljön. Dvs. globala inställningar, ett materialbibliotek, ljud-
hinder, ljudkällors egenskaper osv. 

Man valde att diskretisera tidsflödet, i små block, för att på så vis kunna använda kända 
algoritmer som endast hanterar statiska ljudscener. Den egenutvecklade ljudspridningsmo-
dellen bygger på en hybridlösning. Å ena sidan den geometriska modellen beam tracing för 
tidiga reflektioner och en statistisk modell för sena reflektioner. Ljudspridningen beräknas 
för alla ljudmottagare, och i fallet en mänsklig lyssnare modelleras två kanaler, en för varje 
öra. Det resulterade impulssvaret för varje tidsblock faltas mot originalljudfiler vid korre-
sponderande tidpunkt och sparas som ljudspår till den renderade 3D-grafikanimationen. 

5.5.7 OpenAL++ och osgAL [Häm02] 
OPENAL++ är ett projekt på Umeå Universitet och VR-labbet där. Det utgör en del av Avatar-
projektet (i sin tur del av Vista-projektet), i vilket man utvecklar ett ramverk för att simule-
ra mänskligt beteende (AI, artificiell intelligens och karaktärsanimation m.m.) i virtuella 
miljöer. OPENAL++ är en del av ljudmotorn. Rapporten [Häm02] är en beskrivning av imple-
menteringen av API:t till OPENAL++. Som en del av ett exjobb har författaren designat och 
mappat flera API:er till sitt egna hög-nivå, objektorienterade ramverk OPENAL++. Dels för att 
OPENAL är ett gammalt C-bibliotek och dels för att det saknar vissa viktiga komponenter.  

Man har därför adderat andra fria bibliotek. PortAudio för att kunna behandla liveuppta-
gande in/utenheter, som strömmas till 3D-ljudmotorn i OPENAL. För kommunikation mellan 
andra enheter i VR-systemet samt multitrådprogrammering användes CommonC++. Flera 
trådar behövs för att kunna strömma ljudfiler på ett smidigt sätt. Det var något jag också 
märkte krävdes när jag experimenterade med OPENAL:s strömningsmekanism. Den låser 
nämligen main-loopen så länge en ljudfil processas. OPENAL++ använder således separata 
trådar för att uppdatera de strömmar som i sig utgör dubbelbuffringssystem. 

Detta initiativ är vettigt med tanke på OPENAL:s platta struktur men det är framför allt i 
och med kopplingen mellan OpenSceneGraph och OPENAL++ som det blir verkligt intres-
sant. Ett klister mellan dessa två verktyg har också utvecklats på VR-labbet i Umeå och går 
under namnet osgAL. Ett klassbibliotek med öppen källkod uppbyggt kring fyra huvudklasser. 
SoundState som håller reda på alla attribut som ska associeras med en ljudfil. SoundNode ärver 
av OpenScenGraphs Node och kan placeras där man vill, i scengrafen. I stället för att lägga till 
kod som uppdaterar ljudet i själva main-loopen (som jag gjorde i onIdle-loopen i min testap-
plikation, se [Käs05]) räcker det med att addera en SoundRoot i scenträdet. Då sker kontinuer-
lig uppdatering av SoundManager, som i sin tur har koll på olika SoundState. Verktyget är 
under utveckling men stöder redan både viss skuggning och kollisionhantering. 
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6.1 Kravspecifikation 
Detta arbete utgör en utredning i begreppet 3D-ljud och syftar till att ge en så komplett bild 
av de tekniker som skulle kunna ligga till grund för skarp implementering i GIZMO3D. Mina 
rekommendationer, resonemang och rapporten bör sammantaget ge svar på följande frågor: 
 Vad har andra gjort inom 3D-ljud (forskning, mjukvarulösningar, 3D-

ljuddestinerad hårdvara, 3D-ljud-API:er)? 
 Vad är ljud? Hur uppfattar människan ljud? Vilka är de skilda effekterna?  
 Vilka teorier ligger till grund för hur 3D-ljud kan beskrivas, utvecklas och 

verifieras?  
 Hur simulerar man rymdkänsla, rumsakustik, för ljud? Hur fungerar 3D-ljud i 

mer komplexa geometrier?  
 Vilka parametrar, regler och metoder krävs för att kunna beskriva allt man vill 

göra med ljud i ett VR/3D-sammanhang?  
 Ska implementering i GIZMO3D baseras på befintligt eller helt nytt API? 
Någon form av verifiering av undersökta API:er eller teorier och kopplingen till 
GIZMO3D bör genomföras med en testapplikation. 

6.2 Metod 
6.2.1 Befintligt eller eget ljudsystem 
Det är relativt sällan man idag från grunden bygger en helt egen ljudmotor. Dessvärre, med 
tanke på att de som finns inte är helt övertygande. Anledningen till det myckna forskandet i 
ljud i Kapitel 3 var att undersöka möjligheten att utgå från ljudets verkliga beteende och 
skapa automatiserade auraliseringsprocesser för realtidsbruk. Det visade sig vara en över-
mäktig uppgift och det dröjer till den dag man kan förvänta sig ett liknande förhållningssätt. 
Det skulle åtminstone kräva stor teoretisk och praktisk kunskap inom många olika domäner 
och tendera att bli väldigt resurskrävande. 

Då är det mer naturligt att välja redan, mer eller mindre, fungerande API:er. Därför är 
det bättre att lägga tiden på design av ett kompetent och generellt wrapper-API som fyller 
alla ens behov, även om inte allt stöds av det API man mappa till. Jag har således främst letat 
reda på det mest lämpade API:t för närmare studie och test. Den på pappret mest intressanta 
och kompletta spelljudmotorn är Sensauras GameCoda. Emedan den ej finns att tillgå har jag 
inte kunnat undersöka det vidare. Tyvärr! 

I ett tidigt stadium började jag experimentera med OPENAL. Det finns implementerat för 
tillräckligt många plattformar för att matcha GIZMO3D:s behov 2004, (dock inte Unix-Irix). 
Satsningen är ambitiös, under ständig utveckling och relativt mogen för det lilla OPENAL kan. 
Det var just dess enkelhet som gjorde att jag hamnade i dillemmat att allt för mycket skulle 
behöva implementeras själv, för att exempelvis åstadkomma minsta nödvändiga rumsakustis-
ka modul. Något som förvisso med goda resultat och lätthet går att lösa med Creatives vilja 
om portning till EAX. Men då faller plattformsoberoendet samt tanken om ett API som inte 
kräver så mycket finjustering och anpassning för att låta bra. 

Då gick jag tillbaka till mitt API-studium (se 4.6) och relativt tidiga tankar kring FMOD 
som ett kompetent bibliotek. Det hade förkastats av licenskostnadsmässiga skäl samt brist på 
överlägsenhet kontra OPENAL beträffande de viktigaste 3D-ljud-aspekterna. Något som fram-
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för allt gällde den för 2004 kommersiella versionen, 3.7, men som helt kom på kant när jag 
fick insyn i nästa version, FMOD4 eller FMODex. Detta API, härmed kallad endast FMOD, är 
rejält omarbetat (C++ och C# objektorienterad syntax kontra 3:ans C-syntax) och mycket 
ambitiöst. Trots att det i grunden bara är en wrapper har man på senare tid valt att lägga in 
allt fler egenutvecklade, plattformsoberoende algoritmer. För mig var en efterklangsmodul 
samt filtrering mest akut. Fler av de nya möjligheter som v. 4 kommer innebära tas delvis 
upp här nedan men kan för registrerade användare också beskådas på FMOD:s webbforum. 

Den i projektet sena inblandningen och avsaknaden av utförliga tester på FMOD gör att 
jag redovisar förslag till användning av både OPENAL och FMOD (alltså v.4, som är under 
utveckling). För att slutligen ge vissa valrekommendationer. 

Licens och kostnader 
OPENAL är ett öppet källkodsprojekt och lyder under en s.k. LGPL-licens (GNU LESSER GENERAL 

PUBLIC LICENSE
1), vars största intressent är kommersiella Creative. Det råder olika uppfattning-

ar huruvida det är lämpligt att använda LGPL-produkter i kommersiella sammanhang. En 
kommentar från ett av de otal forum jag besökt i ärendet: 

”I know plenty of developers who are told by their companies that they can't 
use LGPL code because their lawyers can't figure out what the license means.” 

Det största dilemmat i fallet OPENAL är ett funktionsbibliotek för laddning av filer, ALUT, 
som är statiskt länkat. Det problemet kommer säkert åtgärdas i framtida versioner, men man 
gör bäst i att skriva rutinerna själv. Oavsett oklarheterna så används OPENAL i ett flertal kom-
mersiella sammanhang, och måste enligt licensavtalet distribueras med källkoden, ändrad 
eller inte. 

FMOD däremot är behäftat med en licenskostnad. Denna redovisas och ställs i jämförelse 
med Miles Sound System (se 4.6 API:er)i Tabell 6.1. Om man vill stöda i princip alla för VR-
sammanhang intressanta plattformar är kostnaden inte särskilt hög, 24 750$, hösten 2004. 
En inte särskilt hög kostnad med tanke på att Miles tar nästan detsamma bara för en Xbox-
licens. 
 

Tabell 6.1, Prissättning Miles och FMOD3, exempel HT-2004 
FMOD Miles Sound System 

1 site license PS2, Xbox & Win32. = $21,000.  
1 site license Linux, Mac & Win32.  = $8 750 
 
1 site license Mac, Win32, Linux & Xbox, PS2. 
(($2000+$2000+$1000) * 0.7+ 
($4000+$4000) * 0.8)) * 2.5 = $24 750 

1 site license PC eller Mac = $18,000.00   
1 konsollicens (Xbox) = $21,000.00  
 
En ”site license” innebär inkludering i eget 
ramverk (oftast spelmotor) med fri distribution. 

6.2.2 Tillvägagångssätt 
Mitt arbete började med en litteraturstudiefas som gick ut på att söka upp så mycket infor-
mation som möjligt. Det innebar alltifrån att hitta relevant litteratur online och i bokform, 
men även att gå med i forum och epostgrupper och skapa kontakter med de som verkligen är 
kunniga i ämnet. De vet vad som gäller och har följt utvecklingen längre än jag. Det finns 
mycket engagemang och forskning i ämnet, men i relativt liten skala, jämfört med all VR/3D-
forskning.  

Det var däremot inte förrän jag började skissa upp och med egna ord beskrev teorierna 
bakom ljud som jag verkligen kunde komma framåt och inse vidden i vad det innebär att 
designa realtidsljudsystem. Efter att jag fått denna teoribakgrund ville jag omsätta teori till 
praktik. Jag märkte dock efter kontakt direkt med utvecklarna av de viktigaste API:erna att 
forskningen rörde sig i sin sfär medan utvecklarna hade fullt upp att fixa buggar i sina biblio-
tek. Denna rapport och resultaten hoppas jag rör sig i gränslandet mellan dessa världar och 
utgör en vettig startöversikt för någon som ska utveckla ljudsystem. 

                                                 
1 Definition på: http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 
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6.2.3 Problembeskrivning 
Vi rekapitulerar dock först denna rapport, den sammanvägda bilden av 3D-ljud. För som jag 
beskrev i 6.2.2, strax ovan, undrar man ibland om forskningen tappar fokus på vad som är 
viktigt och om utvecklarna inte fastnar i gamla halvrealistiska approximationer. I själva ver-
ket handlar ju skapande av intrycksbaserade system på den slutgiltiga upplevelsen.  

Om vi tar det lilla rummet i Figur 4.1 vill vi åstadkomma förnimmelsen av att ett ljud har 
en position i vår 3D-värld, i förhållande till en lyssnare. Uppdatering av deras positioner och  
upplevelsen av eventuell hastighet måste ske i realtid och synkront med det visuella intryck-
et. En viktig aspekt är den ljudmässiga uppfattningen om rummets geometri som innefattar 
en rad komplicerade aspekter beskrivna i rapporten. Kopplat till denna rumsakustikupple-
velse är de skuggningsmekanismer beskrivna i 3.3.3 och Figur 3.8 viktiga fenomen i ett gra-
fikdrivet ljudsystem. Vidare kommer interaktion med omgivningen ge upphov till ljud. 
Dessa upplevelser återkommer i utomhusfallet men följer betydligt mer komplicerade möns-
ter, p.g.a. avsaknad på begränsande element som i rumsfallet.  

6.2.4 Parametrar  
Med bakomliggande teorier och kunskap om ljud och rumsakustik är det möjligt att definiera 
upp ett eget bibliotek. Detta avsnitt i rapporten som kommer vara mer av en diskussion och 
förslag till möjliga lösningar än ett färdigt och komplett ramverk. Ett antal parametrar som 
behövs för att mata ett existerande 3D-ljud API kommer redovisas. Den i 4.1 beskrivna mo-
dellen används som övergripande struktur och kopplas till scengrafen på följande sätt:  
 

 
 

Figur 6.1, Scenträd over 3D-ljudmodell 
 

Vi ser i Figur 6.1 att några nya typer har tillkommit i form av Sound, AudioEnv, AudioObj 
och Receiver (understrukna). Dessa kommer att innehålla de olika data som måste definie-
ras eller kopplas till geometriska samt egenspecificerad data. Just källa (Source) kommer 
inte representeras av en ny nodklass utan innehåller minst en Sound-nod, och utgör således 
bara en gruppnod. Vad själva mediet beträffar kommer information behöva lagras på flera 
olika ställen. Dels som övergripande egenskaper som tillägg till GIZMO3D:s Env, i form av ett 
AudioEnv-state. Dels som ljudmaterialegenskaper på objekten i miljön, i form av Audio-
Obj-states, som behövs för rumsakustiska processer i själva ljudmotorn, se 6.2.6. 

Exakt hur nedan redovisad information programmeringsmässigt ska modelleras redovisas 
delvis med förslag. Men namngivning och innehållet i metoder för att sätta flaggor och med-
lemsvariabler är öppet för implementering. Tanken är att sätta namn på tillräckligt mycket 
ljudmässigt relevant information för att kunna vara så komplett som möjligt vid en framtida 
API-design. 
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6.2.5 Klasser 

A)  Sound 
Den rena ljudproducerande mekanismen beskrivs här. Skulle kunna bestå av 
syntetiska ljudeffekter, musik eller tal men är oftast torrt (i ekolös miljö) 
inspelade eller strömmade monoljudfiler (se 5.4.4 Ljudfilformat i VR). Det mest 

naturliga är att anse Sound vara en transformnod i trädstrukturen. Den ärver då alla egenska-
per som transformnoden har, vilka inbegriper funktioner som rotation och translation m.m. 

Denna nod skulle i sin tur kunna styckas upp i två enheter. Den ena hanterar själva ljud-
datat, vilket redovisas först. Medan resten av beskrivningen för Sound innehåller information 
om de källspecifika egenskaperna. Rent designmässigt görs i min redogörelse ingen klass-
uppdelning dessa emellan men man kan tänka sig att ljudkälledatat utgör själva transformno-
den sound medan ljudfildata lagras som ett state.  

Uppdelningen är viktig att ha i åtanke eftersom de flesta API:erna oftast gör en liknande 
distinktion. I OPENAL är Buffrar lagringsdelarna som i sin tur refereras till av Sources, de 
geometriska ljudkällorna. Med OPENAL:s begränsande API är denna uppdelning rättfram och 
leder vid användning inte till några större bekymmer. 

 I FMOD är metaforen för olika ljudkällor närmare musikbranschens synsätt, med kanaler 
i ett mixsammanhang, Channels. Observera att Channels inte bör förväxlas med ”kanaler” 
i bemärkelsen utenhet, t.ex. ett 8-kanaligt (7.1) ljudsystem eller vanligt tvåkanalsy-
stem=stereo. Själva ljuddatat laddas i FMOD till Sounds. Ibland är det oklart huruvida man 
ska anropa en Channel eller ett Sound i FMOD. Något som förvisso säger mer om FMOD:s 
utökade funktionalitet än om ”uppdelning” som designmässig åtgärd. 

 
 
• Ljudfilspecifika parametrar 
Nedan angivna parametrar berör ljudfilspecifik information, alltså motsvarande OPENAL:s 
Buffrar eller FMOD:s Channels. Dessa variabler sparas i regel i samband med inläsning av 
ljudfilen. Listan återfinns efter några tips och fakta kring ljudfiler. 

Ett sätt att hantera sina ljudfiler är att baka ihop allt i en stor enhet. Dels för att konver-
tera ljudet till bästa tänkbara format samt att skydda från vidarespridning av, för privatperso-
ner spelbara, småfiler. Med FMOD distribueras ett verktyg för att utifrån flera olika filformat 
i en mapp skapa en ihopbakad fil (FSB-format = FMOD Sample Bank) samt en datastruktur, för 
anrop, i form av en h-fil. 

Båda API:erna stöder s.k. strömmat ljud, paketuppdelad data. Detta används dels för att 
kunna hantera ljudkällor som spelas in under körning (ex. en I/O-enhet som live-upptagande 
mikrofon). För kommunikation med externa enheter krävs det i OPENAL en tredjepartslös-
ning, exempel på sådan är PortAudio inbyggd i OPENAL++, se 5.5.7. Detta är inbyggt i FMOD. 
Strömning behövs i OPENAL för att kunna signalprocessa ljudfiler utan att behöva ladda en hel 
fil, något som skulle omöjliggöra realtidskravet. Man processar då en buffer medan den 
andra spelas upp, jämf. dubbelbuffring i grafiken. En annan typ av strömmande medium är 
ljudfiler från nätverk, exempelvis via internet. För http-strömning (internet) måste man i 
OPENAL använda extern eller egen implementering medan det finns inbyggt i FMOD. 

Vid inladdning av ljudfiler läses ofta den tillgängliga s.k. header-informationen in automa-
tiskt. Mest för att systemet ska veta vad det är för filtyp, storlek osv. Dessa blir således osyn-
liga för användaren, såvida man inte sparar ner dem i egendefinierade variabler. Viss metada-
ta och andra ljudspecifika data kan också vara helt användardefinierade, för internt bruk 
(egen grafik- & ljudmotor). Nedan listas möjliga namn på variabler samt metoder som berör 
själva ljudfilen: 
 Format (finns i båda API:erna, nedan ”båda”) – Den, mer än i filändelsen, angivna 

trebokstavskombinationen, fullständiga informationen finns oftast i headern. Anger 
förutom själva kodningen (WAV, PCM, MP3) även ofta bitdjup (för definition se Ljud-
filformat i VR 5.4.4). 

 Url (internt attribut i datainladdningsmetod i båda API:erna) – lokal, extern filväg 
eller pekare till plats i FSB-fil (se ovan). 
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 SamplingRate (båda) – samplingsfrekvens (beskrivs något förvirrande som 
Frequency i OPENAL), ofta läsbar header-info, ofta CD-kvalitet: 44.1kHz. 

 Size (båda) – tillsammans med samplingsfrekvensen (SamplingRate) och Size, 
dvs. filstorleken i bytes, fås längd i sekunder. 

 setStreaming (av mig föreslagen, nedan ”föreslagen”) – metod som anger om 
och hur filen ska strömmas från nätverk eller strömmas live från I/O-enhet. Om 
man väljer att strömma kommer även en bufferstorlek (båda) att behöva sättas. 

 Metadata (föreslagen) – textuell beskrivning av ljud för eventuell ljuddatabas. 
En rekommendation är att använda, hela intakta ljudfiler för korta ljud som oftast spelas flera 
gånger, alltså ljudeffekter och dylikt. Dessa ger för FMOD, mycket liten CPU-belastning. 
Strömning däremot passar för stora filer som är onödiga att läsa in i minnet, såsom musik-
slingor. Dessa kan i fallet komprimerade ljudfiler avkodas av FMOD i realtid, vilket dock 
medför högre CPU-användning.  

Båda API:erma stöder uppspelning av okomprimerade wav-filer men även komprimerade 
filtyper. FMOD stöder flera olika komprimerade filformat (däribland MP3, men med licens till 
upphovsföretaget Frauenhofer för kommersiellt bruk) medan OPENAL endast stöder fria OGG 

Vorbis.  I övrigt gäller samma typ av filosofi för OPENAL. Korta filer hela inladdade i buffrar, 
långa strömmande. Strömmande ljud kan inte upprepas under strömning av ljudfilen utan 
spelas endast en gång till slut, vilket inte gäller för småfiler i minnet. 

 
Tonhöjds- och tidsförvrängning 
I ett ljuddesignflöde för realtid är man intresserad av så lite manipulation av själva rådatat (på 
sampelnivå i ljudfilen) som möjligt. Det handlar alltså inte om de DSP-mässiga processer som 
kommer till p.g.a. absorptionsfiltrering, se 3.2.7, utan operationer som stuvar om sampels i 
dataströmmen. Sådana operationer är däremot helt nödvändiga och andra skulle kunna 
komma till pass om de är väl implementerade.  

Upplevd tonhöjd, pitch, normaliseras till 1 för den inspelade inladdade filen. Den teknis-
ka underliggande metoden bygger på manipulerad uppspelningshastighet (därmed ändrad 
pitch) ger exempelvis dopplereffekt, se nedan. På detta vis ändrar man även karaktären på 
ett ljud som t.ex. en bilmotor. Förhöjd pitch upplevs som ökat varvtal. AL_PITCH är para-
metern att ändra för en Source i OPENAL för att modifiera uppspelningshastighet manuellt. 
SetFrequency sätter pitch på FMOD Channels. 

Problem uppstår när ljuden inte är loopade, uppsnabbad uppspelningshastighet förkortar 
långa wav-filer och vice versa. Då finns det algoritmer för att höja/sänka tonhöjd med bibe-
hållen längd. Ett exempel på användning är i spelet FarCry där samma dialoginspelningar 
används för människor samt humanoider men med betydligt lägre pitch för sistnämnda. De 
flesta off-line ljudeditorerna (musikerverktyg samt konsumentprodukter som SoundForge, 
AdobeAudio osv.) har väl implementerade rutiner för det. Vill man ändå manipulera, vid in-
laddning eller vid körning1, kan fria paket som [STAPL] & [VOX] eller förhoppningsvis ny 
modul i FMOD användas. Stöd för förändrad längd (time stretch) med bibehållen tonhöjd 
finns även i dessa.  

 
• Ljudkällespecifik data 
Fortsatt redovisad Sound-information har mer med själva källans beteende och geometri att 
göra. Först några viktiga parametrar: 
 Gain (båda) – den variabel som manuellt reglerar uppspelningsvolymen. I OPE-

NAL en skalär multiplikator AL_GAIN som utgör ett Source/Listener-attribut. 
Den är  default normaliserad till 1 och skalan är logaritmisk, dvs. AL_GAIN = 0.5 
=> 6 dB sänkning och därmed halvering av upplevd ljudvolym. Motsvarande i 
FMOD lyder: Channel->setVolume(0-1024) 

                                                 
1 Realtid är inte att rekommendera för dessa typer av operationer eftersom man är tvungna att arbeta med rela-
tivt stora s.k. signalfönster, vilket medför en latency i storleksordningen 100 ms. 
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 Loop (båda) – flagga för upprepad uppspelning. AL_LOOPING på Buffer i OPENAL. 

Channel->setMode(olika typer av Loop) i FMOD, som även har flera andra 
loopfunktioner (räkna loopar och välja start/stop) 

 States (föreslagna, delvis implementerade i båda API:erna) – elapsedTime, 
isActive, isPlaying, isPaused… olika flaggor som används för att hålla koll 
på uppspelningen av antingen OPENAL:s Sources eller FMOD:s Channels. 

Övriga parametrar för ljudkällan beskrivs under varje enskild rubrik nedan. 
 
Position 
För positionering används ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem som på något vis 
måste korrespondera med det grafiska som används. GIZMO3D:s positivt orienterade (right-
handed, x-tumme åt höger, y-pekfinger uppåt, z-långfinger mot kameran se Figur 6.6) koor-
dinatsystem korresponderar med OPENAL:s. Medan FMOD använder ett vänsterorienterat. 
Vid initiering av FMOD-motorn går dock z-flippen, dvs. att sätta alla z-värden negativa, att 
genomföra med flaggan: FMOD_INIT_3D_RIGHTHANDED 

I de flesta fallen är ljudkällor approximerade till att vara punktformiga (3.2.6). Annars 
”volymetrisk” se nedan. Sound borde oavsett placeras så nära den del av ett objekt som är 
ljudutsändande. Om gruppnoden Source beskriver ljudkällan med olika delkomponenter, i 
form av flera underliggande geometrinoder (se Figur 6.2), kan Sound alltså positioneras till: 
1. Origo för den totala geometrin som hålls samman av gruppnoden Source: 

Source->getTranslation(origin) 
2. Position relativt Source:s origo, Sound->setTranslation(relativt Source). 
3. Kopplat till det specifikt ljudalstrande objektet på en total geometri, alltså till 

en helt egen geomtrigrupp. 
 

 
Figur 6.2, Olika sätt att ange position för Sound 
 

 

Ljudkällespecifika avståndsparametrar 
Några andra attribut behövs för att avståndsmodellen ska fungera. De systemövergripande 
avståndsattributen och mer information finn i Avståndsmodell i B) AudioEnv nedan. Däremot 
krävs några källspecifika attribut, listade nedan. Den första finns implementerad i båda 
API:erna och appliceras på OPENAL:s Source eller FMOD:s Sound. Den andra är av mig före-
slagen meta-fakta som kan vara användbar i en eventuell statistiskt baserad efterklangsmo-
dell. Den tredje är för OPENAL.  
 Min/MaxDist (båda) – Två värden krävs för att varje ljudkälla ska få en unik 

avklingning. Se Figur 4.11. Fram till MinDist hörs ljudet med initial gain. Sedan 
klingar ljudet av enligt vald modell, tills MaxDist. Där sätts antingen gain till noll 
eller ett fast ”lågt” värde”. I FMOD är dessa inställningar rättframma, Sound-
>set3DMinMaxDistance(). I OPENAL sätts dessa med hjälp av anrop till samma me-
tod två gånger: alSourcef(testSource, AL_MAX/MIN_DISTANCE, värde); 

 InitalEnergy (föreslagen) – I de fall man vet att det inspelade ljudet är av mycket 
stark art kommer det medföra längre tid för avklingning, enligt 4.3. Ponera att man 
avser auralisera en jetmotor vars effekt ligger på ung. 130 dB. Då divideras den siff-
ran med 60 dB för att få ut antalet T60 som ger total avklingningstid. 

 RollOffFactor (OPENAL) – En justering för att över- eller underdriva avtagandet 
som i OPENAL appliceras per ljudkälla, alSource enligt: 
alSourcef(testSource, AL_ROLLOFF_FACTOR, 3.0); 

Återkommer i FMOD som en systemövergripande parameter, vilket är mer logiskt 
eftersom Max/Min-modelleringen ovan styr individuell avklingning. 
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Hastighet 
Systemet måste matas med information om ljudkällans hastighet, i form av en hastighetsvek-
tor. Främst för beräkningar av ljudkällors interaktion med omgivningen. Exempel på sådana 
fenomen är, dopplereffekt, friktionsljud och kollisionsljud (se Interaktivitet i 6.2.6). I GIZMO3D 
skulle en uträkning i uppdateringsloopen (onIdle()) kunna se ut så här:  

SourceVel = (SorcePos – lastSourcePos)/timeSinceLast 

Dopplerberäkningarna behöver för båda API:erna en hastighet och en dopplerFac-

tor(openal)/scale(fmod), en justeringsfaktor som påverkar hela miljön, därmed alla ljud. 
I OPENAL behövs även ett omdiskuterat värde (dopplerVelocity) som motsvarar ljudhastig-
het. Hela dopplerdelen i OPENAL kommer att omarbetas för framtida versioner, enligt chefs-
utvecklare Garin Hiebert.  

 
Prioritet  
Om fler ljudkällor än systemet stöder uppenbarar sig i en scen måste någon form av priori-
tetsordning iakttas. I fallet OPENAL måste man själv implementera någon form av prioritets-
mekanism. Man kan anta en numrerad variabel som är kopplad till varje källa eller ström-
paket (buffer i OPENAL och FMOD). Man allokerar vid ljudmotorns initiering det antal hårdva-
rukällor man har att tillgå. När ett nytt ljud ska spelas kollar man efter en fri ”källa”, om 
ingen finns jämför och ersätter man det nya ljudet med den källa med lägst prioritet. 

FMOD har en inbyggd prioritetsmotor som baserar sina beslut i viktighet, avstånd och vo-
lym, vilka beskrivs av en prioritetsvariabel (priority) med tillhörande viktningskoefficient 
(weight). När alla hårdvarukanaler åtgått skapas virtuella ljudkanaler av de resterande, med 
lägst prioritet (de hörs inte men uppdateras). Eventuell omprioritering sker momentant och 
spatialisering av en före detta virtuell ljudkanal sker korrekt på ljudhårdvaran. 4093 antal 
källor är maximum. Denna mekanism påstås av chefsutvecklaren av FMOD, Brett Paterson, 
göra motsvarande som ”perceptuell culling”-mekanismen, beskriven i 4.5.1, presterar. 

Anropas FMOD_CHANNEL_FREE vid avspelning av ett ljud (sound) följer denna den automa-
tiska prioritetshanteringen och letar upp en fri uppspelnings kanal. Lite missvisande eftersom 
man ändå anger en Channel1, i betydelsen ljudkälla: 

system->playSound(FMOD_CHANNEL_FREE, sound1, true, &channel1) 

Skulle man vilja ”överrida” denna priotitetshantering kan man manuellt på ett Sound sätta 
prioritet och vikt med: Sound->setDefaults(). Detta sätt rekommenderas av skaparna av 
FMOD. Däremot kan man också på en ljudkällekanal sätta en prioritet : channel1-
>setPriority/setWeight Men då kommer det bara påverka framtida uppspelning på denna 
kanal, inte den pågående uppspelningen ovan. 

Dokumentationen för prioritetsanvändningen är något luddig och jag rekommenderar 
experimenterande med denna mekanism för förståelse och prestandatest, eftersom jag inte 
hann detta. Det kan komma att vara nödvändigt för en rumsakustiskmetod beskriven i 6.2.6. 

 
Ljudkällespecifik parameter för rumsakustikberäkning 
Om man vet att en ljudkälla inte kommer kunna röra sig ur fläcken innebär det förenklade 
geometriska beräkningar för rumsakustikdelen i ljudmotorn, såvida man väljer exempelvis 
beam tracing-modellen. Den datastruktur som utgör stommen i den metoden, beam-trädet, 
kommer i fallet statisk ljudkälla kunna förberäknas. Likadant kommer spegelkällornas 
placering att kunna förberäknas i image source-metoden. Viktig således, att sätta en flagga, 
staticSource. 

 
Volymetrisk ljudkälla 
Om ljudkällan är större än att den kan approximeras till att vara punktformad måste speciel-
la egenskaper och beräkningar iakttas. Ljud kan alstras från flera delar av en geometri och 
kallas då för en volymetrisk ljudkälla. Det handlar om att på långt håll fortfarande tolka även 
stora ljudkällor som punktformiga medan på nära håll på något vis duplicera (klona) ljudkäl-
lor och sprida längs geometrin.  
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I FMOD torde från början utsatta instanser av samma ljud, på rad på exempelvis ett stort tåg, 
utgöra sådana kloner. Uppspelningen av dess skulle kunna hanteras av prioritetsmekanismen, 
om den är väl använd.  

 
Direktivitet 
Få approximationer av verkligheten i 3D-ljud-API-branschen är så omstridda som ljudets 
direktivitetsegenskaper. Teoretiskt gäller enligt 3.2.10 att ljudkällor ger upphov till olika 
utstrålningsmönster för olika frekvenser och för olika typer av ljudkällor. Praktiskt modelle-
ras det i flera API:er enligt 4.6.10.  

I OPENAL innebär det att man kan sätta inner och outer cones-vinklar, annars (default) anses 
ljudkällorna vara rundstrålande. FMOD väljer att inte stöda koner, med hänvisning till verk-
lighetsförvanskning. Frekvensberoende strålning stöds inte av någon utav dessa. 

Att kunna välja någon riktning vore till fördel för att ge ljudbilden mer liv och realism. 
Om man inte har tillgång till inbyggt konsystem vore det mest realistiska att geometriskt 
modellera upp det ljudalstrande objektet så noggrant som möjligt. För att sedan placera 
ljudkällan så att eventuell riktning genereras av ockluderande objekt. Ta exempelvis en 
trumpets mynning, som med dess trattform (såvida polygonerna anses reflektiva och trans-
mitterande) kommer dämpa ljudet bakom och på sidorna enligt skuggningsmekanismen i 
ljudmotorn (se 6.2.6 och A i Figur 6.3). 

I vissa fall kan ett liknande förfarande vara omöjligt. Anledningen är att ljudspridningen 
ibland inte stämmer överens med ljudkällans visuella geometri. Då kan man ”fejka” kon-
konceptet med transparanta, men ljudreflektiva och transmitterande, objekt. De syns inte 
men med transmittans (lågpassfiltrering och dämpat ljudtryck) kommer det ge upphov till en 
riktningskänsla (Se B i Figur 6.3). Just tjockleken på dessa objekt skulle kunna representera 
avtagande dämpning ju närmare ljudkällans öppningsvinkel man närmar sig. 

 

 
 
Figur 6.3, Modellering av riktning 
 

Oavsett val av metod kommer riktning att påverka reflektionsberäkningarna i ljudmotorn. Å 
ena sidan komplicera förfarandet men samtidigt geometriskt avgränsa möjliga ljudvägar.  

 
Ambient ljud och musik 
Om ljudet är av annan karaktär än positionerbara ljudeffekter, såsom berättarröst, bak-
grundsmusik eller bakgrundseffekter sägs ljudfilen vara ambient. Dessa ljudfiler spelas ofta i 
stereo, mixade och klara i höger-vänster kanal utan att processas. I FMOD sätter en 
FMOD_2D-flagga vid skapandet av ett Sound: system->createSound(). Och i OPENAL sätts 
det i samband med ovan angivna format, och flaggan AL_FORMAT_STEREO. 
Just beträffande bakgrundsmusik finns det all anledning att betänka det faktum att man läg-
ger allt större vikt vid musikens inblandning i spelsammanhang idag. Delvis beskrivet i 5.4.4 
behöver man beakta någon mekanism för att styra musikflödet. Det är ett faktum att händel-
sestyrd musik ibland bidrar till större inlevelsekänsla och stämning än korrekt auraliserade 
ljudeffekter. Själva grundstommen i musiken kan vara intakt för, låt säga en scen, men skulle 
flera aktörer i form av motståndare i ett FPS-spel dyka upp och intensiteten och spänningen 
ökar måste man ändra i musiken. Här, några förslag till förändringar i musiken. En under-



 
 

6   Implementering 

54 

delning av rytmiken (upplevs snabbare) skulle kunna utföras. Någon form av filtrering för att 
framhäva just tempomässiga instrument som ofta ligger i låga frekvensregister (jämf. pulsan-
de hjärtslag). Starkare volym. Fler stämmor. 

Ett sätt och lösa dessa förändringar, utan inblandning av parametrisk beskrivning av mu-
sik (jämf. MIDI), är att lägga ett antal parallella musikspår som spelas hela tiden. Ett spår kan 
vara grundrytm, ett annat normalmusik och något ytterligare hetsmusik. Sedan definierar 
man några variabler som reglerar volymen på dessa, baserad på någon avvägning på hur 
mycket aktivitet det är i en scen. Interpolation mellan de variablerna måste iakttas för att 
undvika samtidig uppspelning. Fördelen med en sådan lösning, framför ”småsnuttar” som 
spelas upp vid behov, är att man från början skriver musikspåren så att det hela tiden passar 
in i tiden. Ingen koll på vart i takten man är för att spela upp behöver göras. Det skulle kun-
na vara onödigt resurskrävande men vanliga stereokanaler är i FMOD inte krävande och belas-
tar inte de, till antal, begränsade 3D-kanalerna. 

En annan typ av ambient ljud tangerar det som kallas volymetriska ljudkällor. Det kan 
vara strandlinjens porlande eller trädens sus. Dessa måste ha någon form av positionerbar 
effekt men täcker upp större volym. Det mest rättframma är att modellera upp sin ljudvärld 
med massa små ljudkällor (likt kloningsexemplet ovan) som representerar verkliga ljudkällor 
och låter prioritetsmotorn göra sitt. Detta kräver dock både noggrann design och mycket 
resurser vid körning. Alternativet är att i inspelnings- och förstadiet, off-line, mixa en bra 
kvasiauraliserad stereoljudbild som triggas och tonas av den position man satt för varje ”ljud-
miljö”. Mixen kan vara i ovan nämnda ambienta stereo och skickas till utkanaler valda av 
ljudkortet. Däremot skulle man med studioutrustning kunna mixa sådana ambientljud i 
statiska flerkanalsfilformatet AC3, därmed någon form av 3D-ljud. Uppspelning av dessa stöds 
av FMOD. 
 
Sammanfattning av Sound, ljudkällor och ljudfiler 
Ovan angivna parametrar är lösryckta från de båda API:erna och det angivna Sound för 
GIZMO3D skulle kunna delas upp. Jag förslår att man designar så likt valt ljud-API som möjligt. 
Att dela upp ljudlagringsdelen och själva geometriska ljudkällan är lämpligt. Vad gäller 
attributens värdeomfång kommer de utläsas och definieras i samband med mappning mot 
valt API. För ytterligare slutsatser se 6.3 Resultat.  

 

B)  AudioEnv  
För att ge ljudmotorn tillräckligt med information räcker det inte bara med 
ljudkällans olika parametrar. Några attribut kommer vara övergripande för 
en ljudmiljö. Man skulle då på sin Environment/Scene-nod vilja sätta ett 

AudioEnv-state. Dess mode måste kopplas till värden som sätts till ett för GIZMO3D nytt 
objekt, gzAcoustic, vars egenskaper beskrivs likt strukturen för A) Sound:  

AudioEnv->setMode(GZ_STATE_ACOUSTIC, GZ_STATE_ON); 

Om man vill hantera flera ljudmiljöer, t.ex. ett inomhus- och utomhusscenario samtidigt kan 
man dela upp dessa och sätta ett state per miljö, se Figur 6.4. Beroende på var i scengrafen 
man befinner sig kommer den AudioEnv man rör sig under sätta ljudmiljövariablerna på allt 
utgående ljud. 

 
 
Figur 6.4, AudioEnv-states för olika ljudmiljöer 
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Ibland kan det vara tvetydigt i vilken ”akustik” man anser att mottagaren befinner sig i. Står 
lyssnaren i en tunn liten hydda eller tält i en utomhusmiljö, vilket skulle kunna tolkas som 
inomhus, bör man ändå hålla sig till utomhussimuleringen.  
 
Avståndsmodell 
För en AudioEnv kommer man behöva beskriva hur ljudet ska avklinga generellt, för alla 
ljudkällor under en AudioEnv. I rapporten finns det en fysikalisk beskrivning till ljudets av-
klingning i 3.2.6 och en beskrivning hur det praktiskt används i de olika API:erna i 4.6.10. 
För avståndsmodellen viktiga parametrar återfinns för varje källa i A) Sound ovan, dessa inne-
fattar bl.a. Max/Min-distance.   

I OPENAL kan man välja på DS3D:s två olika avståndsmodeller. Vid användning av den ena, 
clamped, försvinner ljudet helt vid MaxDist och i den andra, utan clamped, sätts nivån utanför 
MaxDist till det värdet som uppnåtts vid just MaxDist. Dokumentationen är i OPENAL förvir-
rande med bl.a. konstig namngivning (MaxDist=ReferenceDistance) och i FMOD nämns lite 
vilka bakomliggande avståndsmodeller som används. 
 RollOffFactor (FMOD) – En justering för att över- eller underdriva avtagandet på 

alla ljudkällor, till skillnad mot OPENAL,  i FMOD, sätts: System->set3DSettings();  
 DistanceFactor (finns i FMOD) – för omvandling mellan olika avståndsenheter i 

grafiska världskoordinater mot ljudsystemets koordinatsystem. 
 SpeedOfSound – (föreslagen av FMOD) Med största sannolikhet kommer man 

kunna sätta verklig ljudhastighet i nästa version av FMOD. Inga av systemen idag stö-
der automatiskt fördröjning av uppspelningsstart av ljud beroende på avstånd. Med 
en manuellt satt eller automatiskt uträknad (se 3.2.5 och AudioEnv nedan) ljudhas-
tighet och avståndet fås tidsförskjutning och man kommer att kunna automatisera 
fördröjd uppspelning. 

 
Utomhus 
Automatiskt genererade effekter (efterklangsmodeller) för utomhusljudmiljöer är enligt 
3.2.8 orealistiska att genomföra och vi förlitar oss på godtyckliga, användardefinierade, sta-
tiska förval, presets. Dessa anropas och sätts med vissa metoder. Jag föreslår att man för ut-
omhusmiljöer räknar enbart med det direkta ljudet, inga reflektioner, utan simulerar dem 
med modifierade enkla och fasta efterklangsmodeller, reverb-presets. Det som i Kapitel 3 be-
nämns som ”fri utbredning” beaktas. Däremot måste man fortfarande bibehålla någon form 
av skuggningsmekanism, för de objekt som antas dämpa ljudet. Mer om ljudskuggning i 
6.2.6. 

Väderinformation för en miljö skulle kunna vara användbar för ljudmotorn. En aspekt är 
atmosfärsdämpningar på grund av olika väderlek (se 3.2.7 för bakgrund till absorption). 
Regn och framför allt dimma bör: 

1. höja RollOffFactor, vilket gör att ljudvolymen sänks snabbare med avstånd. 
2. filtrera ljudet, lågpassfiltrering. 

Som nämnts i både hastighet och avstånd ovan kommer ett mediums ljudhastighet c, behövas. 
Enligt 3.2.5 kan man för gaser sätta en temperatur, temp, och på så vis få fram c. För vätskor 
skulle man också kunna beräkna denna, vatten ~1500 m/s. Men även andra filtreringar 
kommer behöva iakttas. Dessvärre är dessa utbredningsmönster väldigt komplicerade och 
inte avhandlade i denna rapport. En sak är säker. Så länge man befinner sig i ex. vatten 
kommer allt ljud som pågår ovanför vattenytan dämpas och lågpassfiltreras.  

Skulle man nöja sig med att stöda Windows och Xbox och användning av EAX finns de 
flesta av dessa effekter implementerade. I FMOD används FMOD_REVERB_PROPERTIES eller på 
kanal: _CHANNELPROPERTIES. Vid användning av OPENAL anropar man EAX-API:t direkt. Oav-
sett kan man definiera sin egen utomhus-vokabulär och antingen mappa dessa på EAX eller 
till sin egen ljudmotor. Tänkbara indelningar är: 
 Weather (foggy, very_foggy, rainy, normal (default), sunny…) – Dessa reglerar, 

som nämnts, gain samt frekvensinnehåll. 
 OutdoorEnv (S.k. presets: snowy, sandy, vegetation, valley, big_valley  Obs! 

Alternativt dubbla attribut: preset-flagga + nivå) – Dessa reglerar efterklangs-

http://www.google.se/search?hl=sv&q=sqrt%28%282.2*10%5E9+%28kg%2F%28s%5E2*m%29%29+%2F%28+997+%28kg%2Fm%5E3%29%29%29&meta=
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kurvan. En snöig miljö eller en öken ger upphov till få reflektioner, ekon, 
medan en dalgång eller passager i bergsmiljö ger upphov till lång efterklang 
och många ekon. Alltså längre avklingningstid, T60, ett värde som i detta fall 
måste vara inbyggd i ovan föreslagna presets. Medan det i rumsakustikfallet 
räknas automatiskt, 4.3. 
     Samtidigt finns det miljöer som dämpar både efterklangskurvan men även 
frekvensinnehållet. Är det tillräckligt mycket vegetation, träd och buskar, 
kommer avståndsmekanismen behöva överdrivas och en viss lågpassfiltrering 
måste iakttas. Detta åstadkoms genom att uppdatera just de parametrarna eller 
sätta en helt ny AudioEnv-state för en viss del av scengrafen. Flera anrop över-
rider inte värdena utan adderar dem till befintlig modell. 

Exakt hur dessa parametrar ska ställas in är upp till implementören att reglera 
ungefär som beskrivet ovan samt även något i 3.2.8. 
 
Rumsakustik 
För inomhussimuleringar kan man fortfarande sätta en temperatur. Sedan får man signalera 
för att man avser en inomhusmiljö, eftersom rumsakustiska beräkningar i ljudmotorn kom-
mer innefatta andra algoritmer än ”fri utbredning” i utomhusfallet. 

För att ljudutbredningen inomhus ska kunna beräknas krävs att man definierat sin ljud-
miljö. Dvs. att även om man har all visuell information räcker inte det för att beräkna ljudets 
interaktion med dessa objekt. Som nämndes i 4.5.2 är all geometrisk data som finns för gra-
fiken inte nödvändig för ljudberäkningar. Där användes audiella objekt som generaliserades 
till bounding boxes. Någon liknande polygonreducerande metod borde användas då det är en 
förutsättning för användning av beam tracing-algoritmen. 

Ett alternativ, som används i flera sammanhang, är att manuellt modellera upp sin ljud-
värld, helst via ett GUI (Graphical User Interface). I ett eget system eller parallellt i sitt vanliga gra-
fikmodelleringsverktyg. ”Ljudboxar” som blir egna transparenta geometrier kommer med 
nedan beskrivna states kunna kopplas till det objekt eller den gruppnod som avser en ljud-
källa i scenträdet.  

Oavsett val av metod för att generalisera geometrier måste begreppet 
ljudobjekt införas. Det innebär någon form av flagga som sätts till 
geometrinoder direkt eller till en gruppnod som innehåller flera geometrier. 
Ungefär som i fallet AudioEnv innebär det ett state: AudioObj, vars mode sätts till setMo-
de(GZ_STATE_AUDIOMATERIAL, GZ_STATE_ON). Till denna behöver man koppla en ny ma-
terialtyp i GIZMO3D, gzAudioMaterial. Det vore bra om utelämnad initiering och skapande 
av AudioMaterial kunde ge ett default-material. 
 
Materialegenskaper 
Ett objekt som inte tillför impulssvaret tillräckligt för att det ska låta rumsakustiskt markant 
annorlunda, anses vara ljudmässigt transparent. Sådana kan vara små objekt, relativt en stor 
scen, eller några trästolar i ett rum, alltså inte så massiva geometrier. Men om objekten 
innehar ljudlig signifikans behövs det ges vissa värden på dem. Först initialiserar man vårt 
AudioObj-state, objektet kan reflektera och eller transmittera ljud, i annat fall ljudmässigt 
transparent. Vissa objekt, t.ex. rumsbegränsande väggar måste alltid ha ett AudioObj. Så det 
vore bra om man, som i fallet fasta ljudkällor, kan definiera vissa AudioObj-geometrier som 
inte kan röra på sig, alltså statiska, static. Det är nödvändigt för partioneringsalgoritmen 
beskriven i 6.2.6 – Beam tracing. Nästa steg är att koppla materialvärden till AudioObj, 

Lättast för användaren är om man anger material, gzAudioMaterial, som i sin tur au-
tomatiskt kopplas till en rad absorptionskoefficienter. Dessa anges ju för ett antal frekvens-
band (ofta oktavvarianten med mittfrekvens, 125, 250, 500,…, se 3.2.1) Ur Bilaga 2 hämtas 
α -värden för varje frekvensband, som dras från gain, dvs. initialt 1-α . På så vis uppnås det 
man inom musikindustrin kallar för equalizer eller bara EQ (se exempel Figur 6.5). Alltså, ett 
filter som varierar med frekvens, ung. som de enkla EQ. förekommande i Winamp eller på 
hemmastereon. Om α  är 1 på alla frekvensband innebär det att ljudvägen släcks helt. 
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Figur 6.5, Absorptions-EQ för en vägg till hälften täckt med gardiner 
 

För vissa simpla byggnadsmaterial, väggar, golv och tak finns dessa värden att tillgå. I Ex-
emplet ovan användes värden från internet, länk i Bilaga 2. Men för att förenkla rumsaku-
stikalgoritmen kommer vi eventuell modellera en hel vägg som en audiell box, oavsett saker 
som står för. Smidigast vore då om användaren kan utgå från ett grundmaterial och sedan 
göra tillägg för exempelvis bokhylla eller gardiner. Sammantaget adderas filtrena och ett EQ 

fås, vilket utgör den totala absorptionen för just den väggen. 
Sedan måste transmissionskoefficienter sättas på liknande vis som för absorptionen ovan. 

Eftersom tabellvärdena ofta anges för olika tjocklek skulle användaren kunna sätta den, al-
ternativt att den extraheras ur geometrin. Att få fram tjockleken på ett tvåsidigt objekt är 
speciellt viktigt i fallet modellering av riktning enl. ovan. Där skapades ljudnivåinterpolation 
mellan olika transmissionsgrader med en avtagande tjocklek.  

I de fall man inte har tvåsidiga objekt eller om man anser beräkningen onödig kan man 
sätta en fast tjocklek för hela objektet. Man kan anta att den angivna tjockleken avrundas till 
närmaste tjocklek på de mätvärden man har. Skulle dessa inte räcka till får man addera 
transmission, eller om den extraherade tjockleken är mindre än den för mätvärdena angivna 
får någon form av interpolation genomföras. Den beräkningen kommer inte bli särskilt rea-
listisk då dämpningen inte är linjärt beroende av tjockleken utan baseras på komplicerade 
utbredningsmönster för fasta medier, som inte avhandlats i denna rapport. 

För alla objekt som man avser ingå i ”ljudbilden” måste ytarea anges. För begränsnings-
ytor som väggar och dyl., skulle de kunna beräknas automatiskt, medan man för objekt i 
grupp bör ange en uppskattning. 

 

C)  Receiver 
Sist i vårt scenträd tillkommer en 
mottagare, lyssnaren, Listener. 
Likt ”källan” (Source OPENAL, 

Channel i FMOD) behövs position, hastighet 
och riktning.  

Dess position kan förvisso kopplas till 
vilken nod som helst i en och samma AudioEnv 
men bör anta GIZMO3D:s kameraposition. Den 
fås genom Cam->getPosition() Både OPENAL 
och FMOD kräver en riktning (At), vad kameran 
tittar på, och en normal (Up) för hur kameran 
är lutad i förhållande till xz-planet, se Figur 6.6. I GIZMO3D fås dessa: 

At: Cam->getDirection() 
Up: Cam->getNormal() 

FMOD sätter alla dessa attribut via System->set3DListenerAttributes. Medan OPENAL 
kräver ett anrop för varje: alListenerfv(), med två attribut, den första är en flagga, den 
andra en vektor enligt: AL_POSITION, ListenerPos & AL_ORIENTATION, ListenerOri 

(6 floats varav 3 första = At, 3 sista = Up) & AL_VELOCITY, ListenerVel. 
 

Figur 6.6, Kamera som lyssnare med koordinatsystem 
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6.2.6 Ljudmotor 
Hanteringen av alla redovisade variabler och information har hittills integrerats i den visuella 
scengrafen. Men man kommer dessvärre inte kunna dra nytta av samma traverseringmeka-
nism. När ett visuellt ockluderande objekt dyker upp i synfältet kommer osynliga delar av 
scengrafen klippas och inte beräknas, culling. Men vår förmåga att ständigt uppleva någon 
form av tredimensionell ljudvärld är ingalunda samma som vårt begränsade direkta synfält. 

Man kan säga att tillägg till scengrafen i sig utgör en egen ljud-scengraf som förvisso kan 
vara fortsatt integrerad med grafiken eller stå som en egen frikopplad datastruktur. Man är 
ändå tvungen att ändra traverseringsmekanismen så att, oberoende av grafiken, alla ljudob-
jekt kollas. En av scengrafens styrkor är just culling, och man önskar ett liknande förhåll-
ningssätt till ljud. Beslutsunderlag för en sådan algoritm är helt beroende på hur man desig-
nar ljud-API:t  men framför allt scengrafen.  

Exempelvis kan partitionering, beskriven nedan, medföra subgrupper i scengrafen. En 
tänkbar culling-avgränsning i inomhusfallet kan vara att endast ett rums närmast angränsande 
subgrupper traverseras för eftersökning av ljudkällor och ljudparametrar. Det kan också 
baseras på en prioritetsmärkning av partitionsceller. Celler som nyligen besökts av lyssnaren 
kan vara signifikanta och märks då med hög prioritet. 

I utomhusfallet och generellt kan avstånd sägas vara en viktig avvägning. Just culling-
aspekten kräver en utredning i sig och är som sagt oerhört beroende på scen-& ljudgrafstruk-
turen.  

 
Rumsakustik 
Generella realtidsmetoder för rumsakustik är ytterst sällsynta och borde vara en prioriterad 
verksamhet vid spelutveckling. Teorierna är förvisso kartlagda men ingen har tagit fram den 
ultimata avvägningen, fysikalisk noggrannhet mot beräkningsbörda. Ambitionen med detta 
arbete var att se framåt och hitta eventuella lösningar. Samma svårigheter och begränsningar 
har dock drabbat mig. Så de idéer och tankar jag redovisar är alltså endast möjliga uppslag 
och hugskott till en rumsakustisk implementering. 

Det grundläggande målet är att virtuellt återskapa akustisksvaret, se Figur 3.7. Det har 
inom VR-forskningsvärlden blivit gängse att använda en hybridmodell för att åstadkomma 
det. Ofta en geometrisk modell för de tidiga reflektionerna, och den statistiska för den sena-
re delen av efterklangen.  

Rumsakustikberäkningar i ljudmotorn måste kunna stängas av såvida man befinner sig i 
ett AudioEnv som betecknas utomhus. 

Beam tracing 
Mina tankar gick tidigt till beam tracing-algoritmen (4.2.3) som val av geometrisk modell. 
Dess komplexitet är dess styrka och svaghet. Relativt avancerad och realistisk ljudspridning 
men inte tillräckligt dynamisk. För att uppnå viss form av dynamik krävs det att steg num-
mer två i algoritmen körs i realtid, för att åstadkomma rörliga ljudkällor. Vissa tankar har 
gått till den geometriska beräkningskraft som finns att tillgå i och med grafikprocessorn 
(GPU:n). Vi spånade under en work-shop fram några uppslag på avskaffandet av partione-
ringsalgoritmen (steg ett) och automatisk generering av beam-trädet (steg två) med just 
GPU:ns hjälp. Jag har tyvärr inte kunnat gå vidare med dessa p.g.a. resursbrist.  

Däremot kommer det även för den statistiska modellen samt culling-metoden att vara 
bra om vi har delat in vår geometri i mindre enheter, tredimensionella ljudceller, liknande 
de zones man använder i EAX. Därför föreslår jag någon form av partioneringsalgoritm. (För 
källor se 4.2.3 sid 24, del 1 i algoritmen) Alla AudioObj som finns kommer att utgöra grun-
den för indelningen av scenen i ljudceller. Rumsbegränsande objekt är självklara kandidater 
till att utgöra cellgränser. Men skulle tillräckligt signifikanta AudioObj, som märkts med en 
static-flagga, skära ett rum måste en ny ljudcell införas, totalt två celler alltså, se Figur 6.7 

 



 
 

6   Implementering 

59 

 
 

Figur 6.7, Statiska AudioObj:s inverkan på partitionering, 2D-representation. 
 

De BSP-algoritmer använda i den undersökta beam tracing-implementeringen skulle kunna 
fungera men kräver att geometrin består av plan. Själva scengrafstrukturen, beroende på hur 
den är uppbyggd vid modelleringstillfället, kan anses vara en partitionering av geometrin. 
Oavsett kommer det ge upphov till någon form av datastruktur eller ev. omstuvning av 
scengrafen. Har man väl delat in sin geometri i ljudceller måste man i fallet beam tracing 
hitta relationer mellan dessa för att på så vis kunna generera beam-trädet.  

Metoden är ändå inte tillräcklig. Den är allt för ”kategorisk” i modellerandet av strål-
knippen. Dvs. att antingen låter det eller så låter det inte, bara om man flyttar sig in/ur 
själva strålknippet, vars gräns är skarp. Som i exemplet i Figur 4.8 där inget ljud hörs runt 
hörn. I det fallet blir den strålteoretiska approximationen för ljud mycket orealistisk. I fallet 
statiska ljudkällor kan man förberäkna strålknippet och beam-trädet, för att under körning 
bara kolla i beam-trädet efter ljudvägar. 

Image source 

För ovan angivna ljudceller skulle man alternativt kunna använda sig av den betydligt enklare 
och mindre resurskrävande image source-modellen. I speglingens natur ligger att man proji-
cerar en källa vinkelrätt på ett plan, som sedan ger upphov till en spegelbild, med samma 
avstånd vinkelrätt på ”andra sidan planet” se Figur 6.8, A. Positionen S ’ fås således ut genom 
att hitta vinkelrät skärning med planet π , notera avstånd, och sedan ”vandra” lika långt på 
andra sidan. 

  
 
Figur 6.8, Spegelkällan S ’:s position.  

 

Skulle något komma i vägen för u’ (eller om π  inte är tillräckligt långt, se Figur 6.8, B) för 
att beräkna skärning med π , så kan man antingen förlänga π eller utgå från projektion av 
vektorn u. Det sistnämnda skulle kunna åstadkommas med följande algoritm [Spa82]: 
1. Få fram A = Skärningen av planet π då vinkeln mot planet π  för två gzIn-

tersector, utgående från R och S är samma, men motriktade. Vi kan med 
gzIntersector få fram normalen med planet π . 
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För varje spegelkälla måste synlighetstest genomföras. Det utförs genom skuggningsmekan-
ismen nedan. Hur man väljer sätt att skicka ut strålarna i omgivningen är oklart. Men en teori 
är att börja med att skicka strålar i alla 3D-koordinaters positiva och negativa axlar. Skulle 
skärning med samma plan uppträda får man rotera sitt koordinatsystem och utföra nya pro-
jektioner. Träffar på alla cellbegränsande plan samt även AudioObj ska ge upphov till spegel-
källor. Dess positioner måste kunna räknas ut under körning i de fallet man avser rörliga 
källor. För de statiska källorna man definierat kan man däremot förberäkna alla spegel-
källepositioner. 

Spegelkälloreproduktion 
Oavsett om man väljer beam tracing eller image source-modellen (se 4.2.2) kommer dessa 
ge upphov till spegelkällor. Min idé var, nydanande tills jag sent fick se liknande resonemang 
i [TJ02], att modellera dessa med det ljud-API man valt. Det ger vissa fördelar. Riktningskäns-
lan blir bra. Avståndsavtagande är automatiskt. Reproduktionsmekanismen sköts av 3D-
hårdvara som stöder valt API, vilket inte är fallet i de forskningsrapporter då geometriska 
algoritmer används. Då krävs att man själv implementerar själva ljudsignalkedjan, som för-
ändras beroende på valt utmatningssystem, enligt Kapitel 5.  

Jag gjorde en testapplikation för att få en uppfattning om hur detta skulle låta, se [Käs05] 
för länk. Resultatet låter realistiskt trots att jag bara använde sex st. reflektioner. Det största 
problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att man låser allt för många 3D-
hårdvarukanaler. De är ofta begränsade till 32 eller kanske 64. En lösning är att använda 
prioritetsmekanismen och främst beakta alla direktljud för alla källor medan reflektionerna 
får spelas upp om det finns möjlighet. Detta är således enklast med FMOD. En annan lösning 
skulle kunna vara att använda FMOD:s mjukvarumotor för 3D-källor som kan bli betydligt fler 
i antalet än hårdvarudito. Dessa belastar förvisso CPU:n lite men kommer inte stjäla 3D-
hårdvarukanaler. Man bibehåller tidsfördröjningen (automatiska i och med speedOfSound i 
FMOD4), avståndsavtagandet (automatisk i båda API:erna) och frekvensfiltrering men saknar 
riktningen. Än så länge stöder man bara uppspelning av dessa i stereo, binaural, med okänd 
3D-algoritm. De har för avsikt att stöda multihögtalaruppspelning. Fast ljud mixade i stereo 
kan ändå ge en känsla av rymd. 

För varje spegelkälla kommer det behövas en filtrering beroende på den absorption eller 
transmission som inträffar vid träff av gränsytor. Värdena i materialegenskaperna (se ovan) 
för ett AudioObj kommer då ge upphov till ett EQ som ljudet måste filtreras med. Det har 
funnits visst stöd (Win32) för detta i FMOD3 men kommer framför allt finnas plattformsobe-
roende i FMOD4. Antagligen relativt enkel, men tillräckligt kompetent och smidig för ända-
målet: att mappa våra absorptionsvärde. I samband med utvecklandet av min testapplikation 
undersökte jag möjligheterna att med OPENAL processa ljudet. Man har här inte tillgång till 
ljuddata på samma sätt som i FMOD. Har man väl laddat data till en buffer kan man inte 
kalla tillbaka det, callback. Lösningen är då att strömma ljudet och processa buffervis. Det 
medför dock vissa komplikationer, OPENAL -specifikationen är helt enkelt inte gjord för dyli-
ka operationer. Creatives linje är såklart att man ska använda EAX för dessa ändamål. 

Statistisk modell 
När man väl modellerat och spelat upp de tidiga reflektionerna, de man antingen anser sig ha 
prestandamässigt råd med eller ett förutbestämt fast antal, tar diffus efterklangssvans vid, se 
Figur 3.7. För de ljudceller man åstadkommit i en partitionsalgoritm kommer man att kunna 
förberäkna T60. Enligt Ekv. 16 krävs ljudcellens totala volym, en relativt simpel uträkning, 
samt total absorption, något betydligt mer komplicerat att kalkylera. För att få fram den 
totala absorptionen A behöver man ha en väl definierad ljudmiljö. Har man satt ljudmaterial-
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egenskaper på alla ljudobjekt och dessa mappats korrekt samt att man har area-informatoin 
kan A uträknas för de tre första scenarierna i Tabell 4.4, sid. 28. Beslutsunderlaget för val av A 
kan med ovan angivna information automatiseras men kräver att värden på m finns lagrade. 

T60 måste förberäknas även om förflyttning av akustiskt avgörande element såsom väggar 
kommer påverkas. När man sedan under körning rör sig genom de olika ljudcellerna kom-
mer efterklangsmodulen matas med efterklangstiden T60 för den ljudcell som själva ljudkällan 
befinner sig i. Eftersom OPENAL inte erbjuder efterklangsmodul rekommenderas användning 
av FMOD:s framtida enkla mjukvaruimplementation. Tyvärr har syntaxen för den inte redo-
visats ännu (jan 2005) men den kommer högst sannolikt ta decay time (T60) som attribut. 
Skulle man använda OPENAL med EAX återkommer T60 i EAXREVERB_DECAYTIME. 

Vid geometrisk modellering av tidiga reflektioner enligt ovan kommer den statistiska ef-
terklangsmodulen endast appliceras på det direkta bidraget, inte på de diskreta tidiga spegel-
källorna. Ett problem är att man då dels simulerar tidiga reflektioner samt efterklangssvan-
sen, vilket ger upphov till redundans av de tidiga reflektionerna i avklingningsförloppet. I 
EAX (EAXREVERB_REFLECTIONS) (och förhoppningsvis i FMOD) finns en faktor eller ett attri-
but som kan sänka just tidiga reflektioner i förhållande till den totala efterklangen.  

En annan möjlig lösning är att applicera den statistiska efterklangsmodulen på den sista 
spegelkällan. Man får således dra bort tidpunkten för just den spegelkällan från T60 och på så 
vis få fram ett nytt T60. Det är ytterst tveksamt om denna min något konstlade idé kommer 
att låta rätt eller överhuvudtaget bra. 

Det faktum att FMOD:s framtida efterklangsmodul och EAX stöder hela efterklangsförlop-
pet gör den geometriska modelleringen av efterklangsvägar överflödig, men skulle fortfaran-
de kunna låta bättre, speciellt för nedan redovisade skuggningsmekanism.  

Skuggning 
Även om en väl implementerad fullständig geometrisk metod skulle lösa skuggningsproble-
met så krävs åtminstone ett förslag till parallell eller helt egen lösning på just skuggning. 
T.ex. skulle den kunna fungera som ”synlighetstest” för image sources-metodens spegelkäl-
legenerering. Metodens olika steg är följande: 
1. Först och främst måste culling-algoritmen avgöra vilka ljudkällor som anses 

aktuella. Mest rimlig avvägning torde någon form av beslut baserad på när-
mast angränsande rum vara. Att välja ljudkällor efter avståndet blir betydligt 
mer resurskrävande. Dessutom är realismen i ett sådant förfarande obekräf-
tad. Jag beskriver ändå en sådan metod. Den bygger på att utifrån den initialt 
satta energin (InitialEnergy) räkna avståndsavtagandet enl. Ekv 15. Om LP ≤  
0 så avbryter man vidare steg i algoritmen och spelar således inte upp ljudet. 

2. Kolla mellan mottagare och varje källa skärning med ljudobjekt. Vid skär-
ningsförfrågan skulle någon form av användning av GIZMO3D:s gzIntersec-
tor kunna användas. Med denna kan man välja att kolla alla skärningar med 
en specifik nod, således måste denna GIZMO3D -funktion modifieras för att 
kolla alla noder med flaggan AudioObj. I det fallet man kollar hörbarhet för 
en spegelkälla, ska det reflekterande planet, antagligen en vägg som ljudob-
jekt, inte räknas som transmitterande avtagande, utan ljudligt transparent. 

3. Läs av transmissionsmaterial och tjocklek på varje ljudobjekt. Subtrahera 
kumulerade transmissionkoeffecienter ( totτ ) för varje frekvensband från 1 
(inital gain). Om fler än tre frekvensband har en totτ  som är < 0 så be-
hövs inte ljudet spelas upp. Annars spela upp med sammanlagd filtrering 
med totτ  för varje frekvensband. 

Vid utveckling av testapplikation med 6 spegelkällor och ”mufflad” (dämpat) direktbidrag, 
kunde jag urskilja verkligare ljudbild, med bibehållna spegelbidrag, än DirectX/EAX lågpass-
filtrering. Med deras s.k. ”line of sight”-metod för när ljudet ska dämpas blir skillnaderna 
mellan av och på väldigt tvära.   

FMOD kommer lagom till denna rapports manusstopp (jan 2005) lansera en enkel poly-
gondriven skuggningsmekanism. Vad som ligger bakom och vilka indata som krävs är i 
skrivandets stund inte redovisat. En onekligen intressant utveckling att följa alltså. 
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Interaktivitet och kollisionshantering 
Mer eller mindre korrekt realtidsberäknad fysik blir allt vanligare inom grafiken. GIZMO3D:s 
samarbete med Meqon är ett initiativ för främjandet av verkliga spelmotorer. Den realismen 
måste således återkomma i ljudsimuleringen. I och med att objekt som interagerar med 
varandra kommer att ge upphov till ljud kan alla objekt i en VR-värld anses vara ljudkällor. 
Vissa ljuds (Sounds) uppspelningsstart kommer således vara triggade av olika händelser. Ned-
an följer några idéer och uppslag på mekanismer som skulle kunna implementeras i ljudmo-
torn. 

I ett spelscenario (förenklad scengraf i Figur 6.9), främst i FPS (First Person Shooter)-genren, 
har man länge kunnat sprida skott, bomber och dylikt i sin omgivning. Så fort ett skott träf-
far ett föremål, låt säga en trätunna ståendes på några lådor, kommer en typ av kollisionsljud 
att behöva spelas upp. Slår man på tunnan kommer något annat spelas upp, och ger det upp-
hov till att den ramlar ner, måste ett interaktionsljud mellan låda och tunna och senare 
krasch-mot-golvet-ljud och slutligen ett förstörelseljud spelas upp. 

 
Figur 6.9, Ljudscenträd för interaktionsexempel 

 

Objektorienteringen i GIZMO3D och FMOD kommer att möjliggöra att instanser av samma 
Sound kan läggas till olika objekt. Men för de visuella objekten (transformnoderna: tunna 
och trälåda i Figur 6.9), som verkligen rör på sig, måste någon form av datastruktur för att 
hålla reda på vilka instanser av Sound som ska spelas upp iakttas. För det är just ljudfiler som 
måste hanteras. Att fysikaliskt simulera och syntetisera olika interaktionsljud är inte praktiskt 
genomförbart. Det hade varit önskvärt, för med graden av realism ökar komplexiteten med 
antal ljudfiler och scenarier att hantera. Däremot skulle ljudfilerna kunna manipuleras bero-
ende på händelseförlopp, vilket förklaras nedan. 

I spelmotorns kollisionshantering triggas alltså ovanstående ljudhändelser. Man skulle vi-
dare kunna tänka sig en förfining av systemet där man ändrar ett Sound:s gain beroende på 
interagerande objekts hastighet. Snabb rörelse ger stark ljudvolym och vice versa. Vid kolli-
sion skulle man också kunna modifiera ljudet beroende på hur mycket kontakt interagerande 
objekt har. Stor kontaktyta betyder mustig, kanske lite dovare klang, alltså användning av 
lågpassfiltreringen i FMOD:s DSP-motor. Motsatt kan liten yta, två hörn av trälådor som 
möts, innebära sänkt gain och högpassfiltrering. 

En annan händelsestyrd modifiering av uppspelning är för friktionsljud. Om vi börjar dra 
i trälådan kommer det ge upphov till ljud. Enkel pitch-förändring (beskriven i 6.2.5 Ton-
höjds…) kan komma till pass om man vill ändra tonhöjden beroende på hur snabbt föremålet 
släpas. 
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6.3 Resultat 
6.3.1 Syfte 
Först och främst måste man bestämma sig för vad man vill uppnå med att bygga in stöd för 
3D-ljud i GIZMO3D. Denna diskussion kopplas snarare till vad man vill att GIZMO3D ska vara för 
produkt. Jag antar att det optimala är det drömscenario beskrivet i 2.3 men innan man når 
dithän anser jag att man ständigt måste ifrågasätta prioriteringarna.  

Eventuellt är en ljudmotor närmare spel- eller VR-utvecklarens, dvs. kundens, kompe-
tens eller utvecklingsplanering. Exempelvis kanske vissa kunder inte har behov av att vara 
plattformsoberoende. Möjligtvis utvecklar de ett Windows-spel, då kan de använda kompe-
tenta EAX eller sin egen ljudmotor. I detta fall ser jag inget behov av ett integrerat ljudsystem 
i GIZMO3D. Jag ser ytterligare två scenarier:  

1. Tänk GIZMO3D som en komplett spelmotor. Man lyckas med konststycket att imple-
mentera stora delar av de 3D-ljud-tankegångar jag redovisat. Något som kommer kräva stora 
resurser, i kompetens, tid och kostnad. Då börjar man närma sig en fullödig produkt som 
kommer vara konkurrenskraftig, när den väl packeterats och utökats med utvecklingsmiljö 
(GUI) osv. 

2. Som så många andra grafikmotorer kan man implementera det enklaste möjliga för att 
kunna påstå sig stöda 3D-ljud. Det kan vara en enkel portning av de mest basala funktionerna 
i ett ljud-API. Detta kan vara tillräckligt för en viss typ av kunder, vars krav på ljud endast 
sträcker sig till enkelt 3D-ljudstöd. Exempel på sådana är VR-applikationer för demoutveck-
ling, projektering och dyl. En sådan enkel och billig implementering förhöjer inte priset och 
låser inte ljudmässigt krävande kunder till användning av GIZMO3D:s egna ljudmotor. 

6.3.2 Lösningsval 
Genom de inledande ljudstudierna kunde jag få en uppfattning av hur ljud beter sig. Vidare 
undersökte jag ljuds spatiala egenskaper. Dessa kunskaper samt en rad forskningrapporter 
som implementerade hela ljudkedjan fick mig att inse svårigheterna och begränsningarna i att 
modellera, auralisera och reproducera 3D-ljud. En begränsning är att dessa lösningar sällan är 
generella och skalbara utan låsta till en specifik forskningsuppgift, se 4.2.3 (låsning till hör-
lursreproduktion). Således utesluter jag en helt egen implementering av 3D-ljud. 

Nästa steg var alltså att undersöka de befintliga ljudbiblioteken som stöder 3D-ljud. En 
viktig komponent är då support av hårdvarustött 3D-ljud. Microsoft multimediaverktyg 
DirectX med ljudstöd är dominerande vid utveckling av Windows-applikationer. Creatives 
EAX är mycket använt i spelsammanhang. Två mindre aktörer hamnade under min lupp, 
OPENAL och FMOD. Helt avgörande var deras implementeringar för flera plattformar, en del 
av GIZMO3D:s filosofi. Vidare utvärdering dessa API:er emellan återfinns i 6.3.4 nedan. 

6.3.3 Prioritet 
Innan man tar beslut i vilket API man ska använda är det viktigt att göra klart vad ljudmotorn 
ska klara av. Framför allt måste en prioritetsordning för ljudsystemet läggas fram. I och med 
användning av befintligt API kommer spatialiseringsalgoritmer och utljudsreproduktion ske i 
bakomliggande processer, transparenta för ljudmotorutvecklaren. Kopplingen, användning-
en och utvecklingen av valt API innehåller följande komponenter, med en tänkt prioritets-
ordning, som ska landa i det kompletta ljudsystemet: 
1. Scengrafkoppling – För en fungerande ljudmotor krävs att man på något sätt 

beskriver och kopplar ihop ljudvärldens geometri med den visuella informa-
tionen. På så vis kommer det mest väsentliga för ett 3D-ljudsystem, positio-
nering, fungera. Att mappa visuella koordinater till ljud-API:ts koordinatsy-
stem är alltså det absoluta ”prio 1”. 
     I detta skeende måste man således ta ställning till hur man vill lagra ljud-
informationen. Scengrafen som datastruktur känns logisk och man kan an-
tingen hänga på ljuddata på befintligt ljudträd eller bygga en ny struktur. 
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Man kommer oavsett kunna dra nytta av GIZMO3D:s underliggande struktur. 
Designen här är ytterst viktig för att åstadkomma nedan listade prioritering-
ar. I samband med denna punkt kommer behovet av ett smidigt GUI för att 
kunden med lätthet ska kunna modellera upp ljudvärlden. 

2. Interaktivitet och kollisionshantering – För att förstärka realismen under kör-
ning vill man i VR-sammanhang kunna interagera. Användarindata och 
eventuell simulerad fysik kommer att ge upphov till ljud. Det är viktigt för 
att förhöja den allmänna inlevelsekänslan (eng. immersive). Denna hamnar 
högt i prioriteringen men är inte desto mindre komplicerad att lösa på ett 
generellt sätt. 

3. Skuggning – Beträffande realismen i själva ljudupplevelsen krävs väldigt 
mycket av ett ljudsystem. Jag anser att en av de viktigaste egenskaperna är 
den lågpassfiltrerande effekt som drabbar ljudet när den skuggas av olika 
objekt. Reflektioner från begränsande väggar som gör skuggningseffekten 
mer verklig, än att bara ”muffla” ljudet, åstadkoms med hjälp av en avance-
rad rumsakustikmodell, längre ner i prioriteringslistan. 

4. Musiksupport – Support av strömning av bakgrundsmusikfiler och ännu 
hellre händelsestyrd musik är väldigt viktigt för spelutveckling.  

5. Enkel rumsakustik – Att bara applicera ett ”reverb”, en efterklang med hjälp 
av antingen FMOD:s framtida plattformsoberoende efterklangsmodul eller 
EAX är inte särskilt komplicerat. Beskrivet i ”Statistisk modell” ovan kan man 
få en viss dynamik i efterklangen med hjälp av uträkning av T60. Här borde 
även en skillnad mellan utomhus- och inomhusakustik kunna simuleras. 

6. Hastighet och Doppler – En relativt enkel uträkning samt manöver i båda 
API:erna är hastighetsberäkning och påkoppling av dopplereffekt. Jag anser 
dock att denna effekt inte förhöjer ljudupplevelsen avsevärt, därav denna 
placering på prioritetslistan. 

7. Avancerad rumsakustik – Först när man klarat av ovanstående kan en mer 
avancerad rumsakustisk modell beaktas. Det skulle innefatta resonemang 
kring reflektioner och spegelkällor enligt ovan. Fram till och med punkt 5 i 
denna lista är ljudmotorn liknande befintliga system. Lyckas man däremot 
implementera och integrera exempelvis en geometrisk modell i ljudram-
verket har man åstadkommit något unikt och konkurrenskraftigt. 

8. Direktivitet – Jag anser inte att ljudkällors direktivitetsegenskaper tillhör en 
särskilt viktig prioritering emedan det kostar mer än vad det smakar. 

6.3.4 API-val 
En stor del av detta arbete har gått ut på att studera befintliga API:er för 3D-ljud. Trots att jag 
lade mest tid till att studera OPENAL beskrevs även användning av FMOD. Vissa av mina åsikter 
och slutsatser kring val av API kan läsaren själv skönja i tidigare delar av Kapitel 6, samt i 
4.6.11 API-diskussion. Efter Tabell 6.2 kommer däremot mina definitiva rekommendationer. 
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Tabell 6.2, FMOD VS. OpenAL 
FMOD OpenAL 

Plattformer 
Linux 
Win32 
MacOS8/9 och MacOSX 
PlayStation2 
XBox 
GameCube 
WinCE (Inte 3D-ljud) 

Linux 
Win32 
MacOS8/9 och MacOSX 
BSD/Solaris/IRIX 
PlayStation2 (Sensaura är licensägare) 
Xbox (Sensaura är licensägare) 
GameCube (Sensaura är licensägare) 

Programmeringsspråk (Alternativa interface) 
C++ 
C# 
C 
Delphi 
VB 

C 
Ch 
Delphi 
.NET 

3D-ljud-prestanda 
Hårdarumässigt stöd för DirectSound, vars driv-
rutiner är stabila snabba och stöds av väldigt 
många ljudkort på marknaden. 

Direkt stöd av OpenAL (S.k. ”native” istället för 
DirectSound-wrapper.) stöds av ett fåtal ljudkort 
på marknaden.  

Funktionalitet 
Allt det jag saknade med OpenAL, effektmodul, efterklangssimulering, prioritetsmotor, vettig doku-
mentation, objektorienterat interface, hjälpmetoder finns eller är under utveckling i FMODEx.  

Support 
Det har i båda fallen alltså varit enkelt att komma i kontakt med utvecklarna och de har båda snabbt 
fixat buggar eller felsökt vid behov. Däremot tycker jag mig kunna skönja större effektivitet hos FMOD-
gänget. De känner stort ansvar för utveckling till olika plattformer, framför allt för ändamålet viktiga 
VR-området spel, i och med spelkonsolstöd. De är måna om sina kunder för de är deras levebröd 
medan folket med huvudansvar för OpenAL kan falla tillbaka på moderföretaget Creative.  
 

 

Den öppna källkoden och kostnadsfria användningen är till OPENAL:s fördel. Förutom i de fall 
då man vill utveckla mot de stora spelkonsolerna där Sensaura, genom sitt middleware Ga-
meCoda, är licensägare. Detta verktyg som jag inledningsvis i Kapitel 6 tyvärr fick förkasta 
hade annars varit ett kraftfullt alternativ. 

Däremot talar FMOD:s oerhörda mängd funktioner sitt eget språk. Det enda som talar 
mot FMOD:s framtid är att de försöker klara för många funktioner och utgöra ett så brett 
ljud-API som möjligt. Kanske tappar man fokus på viktiga 3D-ljudaspeketer? Valet av API blir 
snarare en fråga av vart man lägger ribban för sin slutprodukt. För en billig och enkel lösning 
kan OPENAL användas. Detta API skulle även på sikt kunna bli standard, eftersom fler och fler 
ljudkort vill stödja det, ivrigt påhejade av Creative. Men jag understryker att det är ett 
”gammalt” API och inga större förändringar är att vänta. Microsoft DirectX är ett kraftfullt 
alternativ om man kan tänka sig låsning till Windows-plattformen. Oavsett hur avancerad 
ljudmotor man avser utveckla är min fasta övertygelse att FMOD:s nya version 4, FMODEx, är 
det bästa valet, trots kostnaden. 

För hårdvarustöd av dessa API:er finns det idag en handfull bra 3D-ljudkort. Bara två som 
stöder ”ren” (native) OpenAL, Creatives Audigy och nVidias ljudkort, och framöver Apples 
inbyggda ljudkort. Men de flesta ljudkort stöder DS3D, frågan är bara hur väl de implemente-
rar 3D-ljudalgoritmerna. Om ljud se 5.4.1. 

6.3.5 Rumsakustiksval 
I prioritetslistan, 6.3.3, kom rumsakustiken ganska långt ned. Den avvägningen beror helt på 
vilken typ av ljudmotor man vill skapa. Punkt nummer 4 beskriver den enklaste möjliga 
efterklangssimuleringen man kan tänka sig. Den kan åstadkommas enkelt medelst den fram-
tida efterklangsmodulen i FMOD. Utvecklar man enbart för PC/Xbox kan EAX vara ett verkligt 
smidigt alternativ. EAX används ju parallellt med ett annat API, så då kan man ha antingen 
FMOD (som ”wrappar” EAX) eller OPENAL+EAX, där positioniering och dyl. fungerar på alla 
plattformar medan efterklangssimulering tillkommer först i och med PC/Xbox som stöder 
EAX. Det är väldokumenterat och kompetent, med bl.a. eget ljuddesignverktyg. 
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Jag skulle gärna se en utökning, förfining och förbättring av beam tracing-algoritmen för att 
det skulle kunna bli aktuellt i ett realtidssammanhang. Något som däremot är genomförbart 
är spegelkällereproduktion under mer begränsande former, en per cell-basis. Kan man geo-
metriskt lösa det på ett smidigt sätt, dels i realtid och i förhand när så möjligt, skulle mina 
förslag till spegelkällereproduktion kunna användas.  

Det som framför allt saknas i dagens VR-applikationer (spel) och i det enklare spegelkälle-
fallet, som delvis skulle kunna uppnåtts med beam tracing, är ”äkta” strålföljning i samman-
hängande geometrier. I dag blir ljudkällor i andra celler än där lyssnaren befinner sig endast 
”mufflade”. I verkligheten skulle sådana ljudkällor kunna upplevas starkare och ge förenklad 
positioneringsförmåga om vissa ljudstrålar (vågor) finge vandra in i ”lyssnarcellen”. 
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7 Diskussion 

 
 

 
 

7.1 Diskussion 
Den verkliga diskussionen kring en framtida implementering återfinns egentligen i Kapitel 6. 
Främst i resultatdelen. Diskussionen kring API-val återfinns i 4.6.11 samt slutsatser kring 
tester av hårdvara och mjukvara i 5.4. Nedan följer några övergripande diskussionsämnen. 

7.1.1 Ljud och 3D-ljud i VR 
Inledningsvis beskrevs att för att uppfylla behovet av realism i militära träningssystem ska så 
många sinnen som möjligt stimuleras. Det gäller inte bara militära applikationer, utan är 
önskvärt för all typ av VR-användning. Nöjesindustrin är idag bland de största marknaderna 
för avancerade datorsimulerade VR-miljöer, i form av spel. Dessa blir allt mer trovärdiga i 
grafik men har länge haft svårt att övertyga beträffande ljudupplevelsen. Visserligen har folk 
en tendens att ignorera och underskatta ljuds betydelse i totalupplevelsen, men omvänds ofta 
så fort verkligt ljud återskapas.  

Jag tror definitivt på stora framtida satsningar på att skapa bra, generella och mer natur-
trogna 3D-ljudsystem. Visserligen kommer det dröja länge innan vi i realtid kan räkna med 
fysikaliskt korrekt ljud. Det tillvägagångssättet kanske inte heller fyller ett värdefullt syfte i 
de upplevelsebaserade system man eftersträvar. Det jag efterfrågar är snarare en medveten-
het, såväl i användarled som i forskning och näringsliv. En medvetenhet om behovet, som 
skapas först när någon gjort något som låter riktigt bra, som i sin tur leder till konkurrens 
och något ännu bättre.  

7.1.2 Tidigare arbeten 
Det har varit intressant att ta del av den mångåriga kunskap som finns inom fysikalisk ljudlä-
ra, akustik och kring människans hörande. Denna grundforskning är till viss del stommen i 
det som berör 3D-ljud i datorsammanhang. Men p.g.a. av beräkningsbegränsningar har 3D-
ljud-forskningen för realtidsbruk varit tvungen att ta egna vägar. Värdefulla ansatser mot 
användning av beprövade och mogna datorgrafikalgoritmer har gjorts. Samtidigt måste jag 
hävda att det är en spretig och väldigt begränsad forskningskår som satsar på 3D-ljud. 

Jag har tagit del av vissa forskningsrapporter. Dessa har naturligt nog baserat sin teknolo-
gi på liknande befintliga lösningar. Som nämnts tidigare i min rapport anser jag att dessa 
arbeten sällan löser några generella problem utan oftast ett specifikt uppdrag, en implemen-
tering för ett användningsområde. 

Det är desto svårare att få insyn i industrins arbete och forskning. Jätten Creative är täm-
ligen förtegen kring sin forskning medan Sensaura lägger ut flera white papers på företagets 
hemsida. 

7.1.3 Arbetets gång, rapporten och resultatet 
Det stora inledande kapitlet (3) kan ses som överarbetat och utan slutlig hög relevans. Fak-
tum kvarstår att bakgrundsstudierna var en förutsättning för mig att förstå komplexiteten i 
hur ljud beter sig. Förhoppningsvis kan det också gagna den inte alltför ljudkunnige läsaren. 
Det gav också insikt i huruvida ett totalt eget realtidsljudsystem skulle kunna skapas från 
grunden. Något vars genomförbarhet, inom ramen för ett examensarbete, kunde förkastas. 
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Den öppna målsättningen och vida betydelsen av examensarbetets titel ”analys av teknik” 
gjorde just de faktagranskande och teoretiska studierna ganska tidsödande. De verkliga nö-
tarna att knäcka kring kopplingen till scengrafen, ljudmiljödesign, partitioneringsalgoritmer 
m.fl. borde ha getts mer tid och resurser. Ansatser och hänvisningar till tidigare arbeten har 
gjorts men mer behövs. Det uteblev till viss del p.g.a. ovan nämnda bakgrundsstudier samt 
praktiskt testande och programmerande i rekommenderade API:er. Men även p.g.a. avsak-
nad av bollplank och samarbetspartner. Jag har själv lyckats uppbåda en kraftig analys men 
hyste även vissa högre tankar att landa i några ”häftiga” nydanande resultat. Då hade det 
krävts dels en jämbördig medspelare för ljudbiten. Dessutom kunde utvecklarna av GIZMO3D 
tyvärr inte sätta av resurser för utvärdering av möjliga kopplingar till scengrafteknologin. 

Rapportens form har växt fram i samarbete med handledare och examinator. Den grund-
läggande strukturen sattes på ett tidigt stadium men har delvis förändrats varefter. Omfatt-
ningen är ungefär som tänkt. Jag var tidigt angelägen om att ge en så enhetlig utformning 
som möjligt, med förklarande bilder och tydlig layout. Arbetsredskapet Microsoft Word har 
klara brister i grundläggande layoutarbete men förmåga att automatisera vissa grundläggande 
rapportelement som korsreferenser, förteckningar osv. Däremot tenderar komplexiteten i 
stora dokument göra att programmet kraschar, vilket är till stort förtret. 

Jag har försökt delge så mycket av den forskning och kunskap som finns inom området 
samt påbörjat det mödosamma arbetet kring en kravanalys för skarp implementering av 3D-
ljud i GIZMO3D. Med grundförutsättningarna, att ge alla möjliga lösningsvägar en chans och 
med små förkunskaper, kändes uppgiften ibland övermäktig. Men när viss styrfart i forsk-
ningen och framför allt rapportskrivandet tog fart kom jag framåt och närmare målet.  
 

7.2 Sammanfattning 
Målet att analysera de tekniker som finns för att skapa 3D-ljud anser jag vara uppfyllt. Själva 
kopplingen och ansats för vidare implementering i GIZMO3D tycker jag också är genomförda, 
men kunde ha fördjupats. Min övergripande slutsats är dessvärre att vägen till det fullstän-
digt automatiserade 3D-ljud-flödet är oerhört lång och kantas av en rad svårigheter. 

7.3 Fortsatt utveckling 
Den naturliga fortsättningen på denna rapport är att skrida till verket. Den verkligt spännan-
de utmaningen kommer i och med design och utförande av den verkliga implementeringen. 
Då kommer en mer programmeringsdriven attityd och en fullständig insyn i GIZMO3D krävas.  

I 3D-ljudbranschen som sådan hoppas jag att man lyckas öka folks medvetenhet och över-
tyga konsumenter och utvecklare att 3D-ljud är viktigt för fullödiga produkter. Jag efterfrå-
gar smidiga generella lösningar som borde landa i beskrivningarna i Kapitel 1, om drömscena-
riot. Intressanta och häftiga tekniker, delvis hämtade från datorgrafiken, i form av radiosity 
och shading languages kan bli aktuella tekniker i ljudsammanhang. Helt klart är att mycket 
finns att göra och 3D-ljud är bara i sin linda av vad det kommer bli i framtiden. 
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Bilaga 1 
 
Riktningsplotter [Lam00] 
 

 
 
 
 
Plotter för riktningsmönster från ett 12”-högtalarelement i en ”infinite baffle”, oändligt lång baffel (motsv. vägg), 
vid olika frekvenser.. En god modell av en vanlig högtalare. (a = högtalareelementradie) 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Absorptionskoefficienter [Lam00] 
Finns även flera exempel på internet, t.ex.: 
http://www.postaudio.co.uk/education/acoustics/coefficients_table.html 
 

 

http://www.postaudio.co.uk/education/acoustics/coefficients_table.html


 

 

 

 
För transmissionskoeffecienter se [Lam00] 
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