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Abstrakt

Utgångspunkten för denna uppsats ligger i subjektivt upplevda brister i ljudkvalitet vid 
konsertplatsen Dalhalla.

Dalhalla är ett gammalt kalkbrott som byggts om till konsertplats med sittplats för 
tusentals besökare. På repertoaren återfinns musikdramatiska verk och opera likväl som 
pop- och rockkonserter. Enligt ansvariga ljudtekniker i Dalhalla finns vissa uppmätta 
brister vad gäller bland annat enhetlig täckning av publikytan. Utöver detta har det från 
flera håll yttrats missnöje över ljudets kvalitet.  

Här ligger fokus på högtalarsystemets roll och genom datorbaserad simulering undersöks 
och analyseras förekomsten av ojämnt ljudtryck över publikytan, samt 
frekvensgångsmässiga ojämnheter. Resultaten visar på högtalarsystemets roll som möjlig 
källa till de upplevda bristerna i ljudbilden beträffande ljudtrycksnivå över publikområdet 
och frekvensgång.
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Inledning

Ämnesvalet för denna uppsats har sin utgångspunkt i ett verkligt fall – Dalhalla, Rättvik – 
en konsertplats jag, personligen, besökt ett flertal gånger vid produktioner och 
föreställningar av olika slag. Min personliga och högt subjektiva upplevelse av den totala 
ljudbilden vid konsertbesök av pop- och rockslaget har varierat beroende på var i 
publikytan (omfattande 4000 sittplatser) jag suttit, men sammantaget har jag tyckt mig 
uppleva brister i det återgivna ljudet gällande frekvensgång och ljudkällornas upplevda 
riktning. Med ett stort intresse vad beträffar ljudteknik och akustiska fenomen har jag 
samtalat med andra besökare om deras personliga upplevelser. Många delar mina 
synpunkter vad gäller ljudets kvalitet och vissa har uppmanats att försöka få så centrala 
platser som möjligt för ljudets skull, något som tyder på att spridning och täckning av 
publikytan inte är optimal. Detta har väckt ett intresse hos mig att vidare undersöka var de 
upplevda bristerna har sitt ursprung. Därmed upprättade jag kontakt med ansvarig PA-
tekniker i Dalhalla [13]. Denne uttryckte ett visst missnöje med nuvarande ljudbild vad 
gäller bland annat ojämnt ljudtryck över publikytan samt skillnad i ljudbild mellan 
mixplats och publikområde. Inga mätdata för att stärka dessa påståenden finns dock 
tillgängliga. I samtal med densamme framkommer även information gällande 
ofördelaktiga reflexer från byggnader vid sidan av ena läktaren, samt från scenväggarna. 
Detta gav anledning till vidare undersökning, varpå jag tog kontakt med den 
akustikkonsult som anlitats för projektering av Dalhallas byggnationer [14]. Där framkom 
information som antyder att nämnda reflekterande ytor ska vara så pass diffuserande att 
dess inverkan på det förstärkta ljudet bör vara minimal. Något samarbete har inte 
förekommit mellan akustikkonsult och PA-ansvarig angående det elektroakustiska 
systemets utformning eller funktion. 

För att angripa detta område, med de subjektiva upplevelserna av ljudet som 
utgångspunkt (då teknisk mätdata för verifiering av antydda brister ej finns att tillgå) kan 
följande faktorer nämnas som föremål för undersökning: 

Akustik – Rummets inverkan på ljudet, innefattande bland annat reflekterande ytor 
och efterklangstid. 
PA-system – Det elektroakustiska systemets egenskaper och dimensioner samt 
högtalarnas placering och konfiguration. 
Mix – Balansering av nivåer och frekvensgång för varje enskild föreställning.
Yttre förhållanden – Påverkan av ljudets utbredning beroende av väder- och 
vindförhållanden.

I denna uppsats kommer fokus att läggas vid PA-systemet, som föremål för fördjupande 
undersökning genom virtuell simulering. Detta val av angreppspunkt och metod medför 
möjligheten att genomföra mätningar och analyser av det högtalarsystem som finns på 
plats, skilt från övriga faktorer. Samtidigt utgör datasimulering ett tids- och 
resurssparande verktyg, då praktiska tester och mätningar på plats är omständliga att 
genomföra.
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att identifiera och undersöka möjliga brister i det PA-system, 
som för närvarande är i bruk i Dalhalla vid pop- och rockkonserter. 

De parametrar som undersöks är: 

Ljudnivå över publikytan
Kamfiltereffekt  

Valet av ovanstående parametrar grundar sig på samtal och intervju med Dalhallas PA-
tekniker, där ojämnt ljudtryck över publikområdet nämndes som ett problem. Beslutet att 
även inkludera kamfiltereffekt, som parameter, har sin grund i information som 
framkommit vid samtal med ljudtekniker och akustikkonsult. Förekomst av oönskade 
reflexer från närliggande byggnader nämns av Dalhallas ljudtekniker som en källa till 
problem, något som akustikkonsulten invänder mot. En ofördelaktig effekt som kan 
förorsakas av nämnda reflexer är just kamfilter, vilken innebär nivåmässiga utsläckningar 
av vissa frekvenser [6]. Kamfiltereffekt kan emellertid även orsakas av interaktion mellan 
två eller flera ljudkällor, varpå undersökning av högtalarsystemets roll vad gäller detta 
blir av intresse. 

Efter simulering och mätning av PA-systemet önskar jag kunna besvara följande 
frågeställningar: 

Är det möjligt att genom simulering finna tekniska mätdata för verifiering av upplevda 
brister i ljudkvalitet? 

Om en optimal konfiguration av PA:t kan konstateras efter resultat och analys av nämnda
simuleringar, kan PA-systemet då uteslutas som källa till problem?  

Avgränsningen vad beträffar genre beror på att Dalhallas nuvarande design är anpassad 
för operor och klassiska konserter med minimal elektroakustisk förstärkning. I dagens 
läge ser dock repertoaren annorlunda ut, innehållande flertalet stora artister i pop- och 
rockgenren, vilket kräver ett PA-system av större skala än vid exempelvis 
operaföreställningar. 
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Bakgrund

Den nuvarande konsertplatsen Dalhalla, i Rättviks kommun, upptäcktes av den före detta 
operasångerskan Margareta Dellefors 1991. Platsen är i själva verket ett kalkbrott, där 
brytningar upphört året innan. Kalkbrottet, tidigare kallat Draggängarna, är ca 400 meter 
långt, 175 meter brett och har ett djup på ca 60 meter. Dalhalla ligger omkring sju 
kilometer från centrala Rättvik. 
Akustiken i det gamla kalkbrottet inspirerade Dellerfors till att skapa en konsertplats för 
framförallt opera och redan 1994 ägde den första konserten rum. Sedan dess har 
publikytan byggts ut till att rymma 4000 sittplatser.  

”Dalhallas målsättning är att skapa ett så naturligt ljud - ”grön akustik” – som möjligt, där 
också tystnaden blir en viktig del av upplevelsen.” 

Den fantastiska akustiken visade sig dock vara en sen svans av reflexer, med en uppmätt 
efterklang på cirka 1,8 sekunder för mellanfrekvenser, vilket gör att kalkbrottet i sin 
naturliga form inte bidrog med en lämplig akustik för musikaliska framföranden. Tack 
vare kalkbrottets naturligt diffuserande väggar utgjorde platsen emellertid en lämplig 
grund för bygge av fungerade konsertplats. [10] I samband med ett antal byggnationer 
som scen, läktare och övriga faciliteter engagerades ett konsultföretag inom akustik, vilka 
bidrog till att ge Dalhalla bästa möjliga förutsättningar som konsertplats. Man lyckades 
sedermera, med goda resultat, genomföra klassiska operor helt utan elektroakustisk 
förstärkning.

Med breddad repertoar visade det sig dock vara omöjligt att på ett tillfredsställande sätt 
genomföra alla konserter helt utan elektroakustisk förstärkning.
Dagens repertoar innehåller allt från opera till rock- och popkonserter, vilket ställer krav 
på multifunktionalitet både vad gäller akustik och PA. På programmet för 2006 står 16 
olika evenemang varav mer än hälften kan sägas gå under pop- rockgenren.   

PA-systemet i Dalhalla 

PA-systemet i Dalhalla består i nuläget av ett system från Meyer Sound vars storlek och 
kalibrering varierar en aning beroende på ändamål. Den vanligast använda 
konfigurationen består av nio Meyer M2D (Compact Curvilinear Array Loudspeaker) på 
var sida, cirka 13 meter från scenmitt. Varje array är uppdelat i tre sektioner med tre 
högtalare i varje. Dessa täcker totalt in sex olika områden av publikytan med olika grad 
av EQ – justering av frekvensgång, beroende på avstånd. Denna setup kompletteras med 
fyra stycken M2D subbasar per sida. PA-systemet styrs via en processor (LD-3) som tar 
hänsyn till antalet lådor, temperatur och luftfuktighet.[13]

Line array och curvlinear array 
Kortfattat uttryckt kan man skilja på två olika typer av ljudkällor; punktformade och 
linjeformade. En punktformad ljudkälla sprider ljud i alla riktningar, likt en sfär, med 
ungefär samma ljudtrycksnivå. För en punktformad ljudkälla sjunker ljudnivån med 6 dB 
per avståndsfördubbling. En linjeljudkälla består, teoretiskt sett, av en oändlig rad 
ljudkällor, vilka tillsammans ger en cylinderformad ljudutbredning. Regeln för att detta 
ska fungera är att avståndet mellan två angränsande högtalarkoners mitt inte får vara 
större än våglängden för den frekvens som ska återges. Inom ett visst avstånd från en 
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korrekt linjekälla faller ljudtrycket med 3 dB per avståndsfördubbling, därefter fyller den 
samma egenskaper som en punktformig ljudkälla. Var detta avstånd tar plats beror på ett 
flertal parametrar, såsom frekvens, ljudkällornas fysiska höjd och luftfuktighet. Fördelen 
med en linjekälla är således att den kan täcka upp ett lägre avstånd än en punktformig, 
samt att oönskade reflexer i golv och tak blir mindre.[8] Ett teoritiskt korrekt linjärt array 
består av ett stort antal identiska högtalarlådor, av samma sort och med samma 
frekvensgång och ljudtrycksutveckling.
Högtalarsystemet i Dalhalla är av typen Curvilinear arrays, vilket innebär att 
högtalarlådorna är trapetsoidformade för att tillsammans bilda en böjd arrayenhet (figur1). 

Figur 1 Meyer Sound MD2 array. [12] 

Beteendet hos ett böjt array är komplicerat i jämförelse med ett linjärt array, och mycket 
frekvensberoende vad gäller spridningen. Modellen MD2, som brukas i Dalhalla, är 
designad för böjda array med upp till 12 högtalarlådor, med 0 till 7 graders vinkel mellan 
angränsande enheter. För att uppnå en rak frekvensgång i ett array av detta slag krävs 
noggranna justeringar av frekvensgången. Arrayets uppbyggnad ger upphov till ett 
diskantfall, särskilt vid längre avstånd, vilket kräver kompensation med EQ. 
Diskantbortfallets karaktär och grad varierar beroende av storleken på vinklarna mellan 
enheterna.[11] Enligt tillverkaren, Meyer Sound, är MD2 bäst lämpat för medelstora 
applikationer, eller som närfältstäckning på större arenor. Huruvida Dalhalla passar in 
under rubriken medelstor applikation är emellertid tveksam.     

Då PA-systemet installerades fanns en SIM-tekniker från Meyer Sound närvarande, med 
uppgiften att trimma in systemet. SIM (Source Independant Measurement) är ett 
avancerat mät- och analysverktyg, som innebär användning av vilket ljudmaterial som 
helst för genomförande av mätningar, det vill säga allt från vitt brus till musik. Detta bör i 
bästa fall innebära att systemet är så bra det bara kan bli. Inga data från genomförda SIM-
mätningar finns emellertid tillgängliga.   
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Metod

På grund av PA:ts art och storlek är datasimulation ett relavant verktyg för undersökning 
och fastställande av setup och konfiguration. Vanligtvis medför dock simulering av 
linearrays problem då dessa kräver komplexa data gällande exempelvis direktivitet för att 
uppnå godtagbara resultat.[7] För flervägshögtalare, likväl som linearray krävs 
meningsfull akustisk data för en kritisk frekvens överskridande crossover-frekvensen för 
högtalaren, eller högtalarna i ett array.[7] Med hjälp av komplexa data kan relevanta 
resultat uppnås av simulationen, vilka i sin tur är direkt applicerbara i praktiken. Jag 
grundade därför valet av simulationsprogram på vikten av korrekta data gällande 
högtalarmodellen i fråga. 

Valet av mjukvara stod mellan EASE [4], ett nyligen framtaget program för simulation av 
komplexa högtalarkonfigurationer, vilket tillhandahåller komplexa data (innefattande 
mekanik, elektronik och akustik) från ett stort antal högtalartillverkare, CATT, som 
grundar sig på användning av enkla data i form av direktivitetsballonger, för simulation 
av högtalares direktivitet och MAPP Online Pro [9] ett simulationsprogram från Meyer 
Sound. EASE tedde sig till en början som ett lämpligare val i detta fall. Tester har 
genomförts med jämförelser av uppmätta resultat och simulerade resultat gällande bland 
annat frekvenssvar i EASE. Testerna involverade sammansatta högtalarkompositioner i 
form av array, likväl som enstaka högtalare och visade mycket små skillnader mellan 
uppmätta och simulerade mätresultat.[5]  

För att få tillgång till korrekta data över högtalarnas egenskaper och därmed utesluta 
problem i detta avseende föll valet på ett simulationsprogramet MAPP Online Pro från 
Meyer Sound. Denna mjukvara är framtagen för användare av Meyers system för att: 

Planera hela portabla eller installerade system och bestämma delay inställningar 
för fill-högtalare 
Tydligt se interaktioner mellan högtalare och minimera destruktiv interferens 
Placera mätmikrofoner var som helst i ljudfältet och förutse frekvenssvar, 
impulssvar och ljudtryck vid mikrofonens position. 
Förbättra systemets design för att åstadkomma bästa möjliga täckning av 
publikområdet 
Använda en virtuell VX-1 Program Equalizer för att förutse rätt inställningar för 
systemet 
Tillgå värdefull information om arrayet för att bestämma rigg-kapacitet [9] 

Användandet av Meyers egen programvara är fördelaktigt vad gäller simulering av 
högtalarnas direktivitet. Programmet är däremot mycket begränsat gällande rummets 
egenskaper och akustik. Det finns möjligheter att tilldela väggar vissa 
materialegenskaper, men då simulering av Dalhallas akustik inte är aktuellt i detta skede 
har denna parameter helt bortsetts ifrån. Simuleringsförfarandet syftar i att genomföra 
virtuella mätningar för att fastställa de ljudtrycksskillnader som upplevts på olika platser i 
publikytan, samt undersöka förekomst av kamfilter orsakad av interaktion mellan 
högtalarelementen i systemet, med hjälp av frekvenssvarsmätningar i Virtual SIM. 
Virtual SIM är en del av applikationen, framtagen för virtuell mätning av frekvenssvar 
vid olika positioner i högtalarnas täckningsområde.   

Nästa steg är att resonera kring hur de ofördelaktiga ljudtrycksskillnaderna, samt 
eventuell kamfiltereffekt, kan minimeras. Beroende på hur frekvensgången ser ut i de 
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olika mätpunkterna tas ställning till att finna en balans mellan enhetlig frekvensgång och 
enhetligt ljudtryck över publikytan.[2]

Simulering  

I simulationsprogramet MAPP Online Pro genomfördes ett antal mätningar för att 
undersöka PA-systemets täckningskapacitet i horisontal- och vertikalplan. MAPP är en 
tvådimensionell applikation där horisontell och vertikal täckning måste ske var för sig.
Den horisontella mätningen syftar till att förutse optimal placering av högtalararray samt 
eventuella frontfill och mittkluster. I detta fall användes de koordinater som uppgetts av 
Dalhallas ansvarige PA-tekniker. Med hjälp av ritningar och byggnadshandlingar 
skapades en förenklad skiss av Dalhallas scen och publikyta, som sedd från ovan, i vilken 
högtalarna placerades ut (figur 2). På grund av den tvådimensionella arbetsytan kan inte 
fler än en högtalare placeras i samma punkt. Sålunda kan endast en högtalare ur vardera 
array placeras ut för horisontell representation och endast ett array (en kolumn högtalare) 
för vertikalplanet. 

För simulation och förutsägande av täckningen vertikalt skapas en separat skiss (figur 3)
med utgångspunkt i nämnda ritningar, samt en tredimensionell modell av Dalhalla skapad 
i AutoCAD, tillhandahållen av Bengt Park (PA-tekniker, Dalhalla)[12]. Modellen 
användes för att bestämma höjdskillnaden mellan scen och översta bänkrad i publikytan.
Array med fyra olika konfigurationer placerades in i skissen för simulation. Arrayens 
utseende och egenskaper bestämdes genom ett stort antal SPL- simulationer, med 
täckning, funktionalitet samt direktiv och råd från högtalartillverkaren i åtanke. Följande 
parametrar varierades till olika stor grad i de fyra konfigurationerna: 

Vinklar mellan angränsande högtalarenheter 
Vinkel i riggpunkt 
Arrayets omfattning gällande antal högtalarlådor 

På så vis kunde dessa parametrars inverkan på uppmätta resultat undersökas. 
De första tre arraykonfigurationerna har samma dimensioner och riggpunkt som aktuellt 
system i Dalhalla, medan den sista dimensionerats och positionerats för hypotetiskt bättre 
täckning.

För samtliga mätningar ställdes lufttemperaturen till 20 grader Celsius och luftfuktigheten 
till 50 procent.
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Figur 2 Horisontalplan. Förenklad skiss av Dalhallas scen och publikområde sett från ovan med 
mikrofonposition 1, 2 och 3.

Figur 3 Vertikalplan. Förenklad skiss av Dalhallas scen och publikområde sett från sidan med 
mikrofonposition 1, 2 och 3.
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Simulering - Horisontalplan
En högtalare av modellen MD2 placerades på vardera sidan, 13 meter från scenens mitt. 
Därefter genomfördes SPL (ljudtrycksnivå) mätningar, i oktavband, för åskådliggörande 
av högtalarnas kapacitet för täckning av publikytan vid olika frekvenser. Högtalarna 
riktades vinkelrätt mot publikytan.  

För att vidare undersöka skillnader i energi för olika frekvensområden på skilda platser i 
publikytan placerades tre mikrofoner ut för mätning i Virtual SIM [9]. Mikrofonerna 
positionerades på samma ungefärliga avstånd från scenen för att möjliggöra analys av 
frekvensinnehåll och eventuella variationer i ljudtryck (i detta fall dB A-vägt). 
Mikrofonerna placerades i mitten av publikytan samt på positioner 12 och 26 meter från 
mittlinjen (figur 2).

Simulering – Vertikalplan 
För simulation och analys av den vertikala täckningen av publikytan brukades fyra olika 
arraykonfigurationer.

Konfiguration A (figur 4) bestod av 9 högtalarlådor, utan någon vinkel sinsemellan. Den 
översta högtalaren positionerades på 8,2 meters höjd över scengolvet, i enlighet med 
gällande förhållanden på platsen i fråga. Detta förhållandevis raka array fyller funktionen 
som referensmodell i detta simulationsförfarande. Enligt högtalartillverkaren förekommer 
diskantbortfall hos Curviliniear Arrays av detta slag. Denna diskantförlust varierar med 
avstånd samt grad av vinkel mellan angränsande högtalarlådor.[11]

Konfiguration B (figur 5 bestod av 9 högtalarlådor med samtliga enheter vinklade -2 
grader, förutom den översta med en låst vinkel på 0 grader. Den översta högtalaren 
positionerades på 8,2 meters höjd över scengolvet. Detta array konfigurerades för större 
täckning än förstnämnda modell. Denna lätt böjda konfiguration medförde framförallt en 
bättre täckning av de främre raderna av publikytan.  

Konfiguration C (figur 6) bestod av 9 högtalarlådor med enheterna vinklade (uppifrån och 
ned) 0, -5, -3, -3, -2, -2, -3, -3, -5 grader. Den översta högtalaren positionerades på 8,2 
meters höjd över scengolvet med en rotation på 15 grader i riggpunkten. Valet av denna 
kofiguration syftade i att försöka åstadkomma maximal täckning av publikytan, utan att 
förändra riggpunkt eller antal högtalarlådor. Därmed tilldelades arrayet en rotation för att 
nå även den översta delen av publikytan, samt större vinklar för att även täcka in de 
främre raderna.  

Konfiguration D (figur 7) bestod av 12 högtalarlådor med de översta 6 lådorna utan vinkel 
sinsemellan. De nedersta enheterna tilldelades vinklarna (uppifrån och ned) -2, -2, -4, -4 
grader. Den översta högtalaren positionerades på 11 meters höjd över scengolvet. Syftet 
med denna utökade konfiguration var att undersöka möjligheten till bättre täckning 
genom bruk av fler högtalarlådor och högre riggpunkt. Den lätt böjda J-formen 
applicerades för bättre täckning av den främre delen av publikytan. 
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Figur 4 Konfiguration A  Figur 5 Konfiguration B

Figur 6 Konfiguration C  Figur 7 Konfiguration D
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För analys av de olika konfigurationernas täckningförmåga genomfördes SPL-
simulationer i oktavband mellan 1 kHz och 16 kHz (figur 48 – 67). Här utelämnades lägre 
frekvenser då dessa är av en mer rundstrålande karaktär och därmed opassande för att 
visuellt åskådliggöra täckningen av publikytan. Det lägre frekvensområdet finns för 
övrigt representerat i Virtual SIM-mätningarna.  

För ytterligare information om frekvenssvar samt för att närmare tydliggöra eventuella 
skillnader mellan olika positioner placerades tre mätmikrofoner ut i publikområdet. 
Mikrofon nummer ett positionerades på ca 22 meters avstånd från ljudkällan på 2 meters 
höjd över scengolvet, mikrofon två på ca 42 meters avstånd med höjden 8 m och 
mikrofon tre placerades ca 62 meter från ljudkällan, 14 meter från scengolvet (figur 3).
Mätningar i Virtual SIM genomfördes för de tre mätpunkterna med samtliga 
arraykonfigurationer.
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Resultat och analys 

Resultat – Horisontalplan 
Resultaten av dessa simulationer visar hur publikområdets hela bredd täcks upp, även vid 
höga frekvenser, tack vare det 26 meter långa avståndet mellan högtalarna (figur 38-47).
Mätmikrofonerna för Virtual SIM-analysen är lokaliserade mer eller mindre off-axis i 
förhållande till högtalarnas direktivitet och riktning. Detta bidrar till att uppmätta 
frekvenssvarskurvor innehåller relativt stora variationer i ljudtryck vid olika frekvenser. 
[6] Ytterligare en bidragande orsak till variationerna är förekomsten av kamfiltereffekt, 
vilken orsakas av interaktionen mellan två eller flera ljudkällor. [6]
Mätresultaten i tersband från positionerna 26 och 12 meter från publikytans mitt (figur 8, 
10) visar ändå på en någorlunda jämn frekvensgång, med variationer mindre än ± 6 dB 
mellan 125 Hz och 8 kHz. Vid mittpositionen uppmättes dock en avsevärd dipp i området 
kring 6 kHz, vilken åskådliggörs extra tydligt i frekvenssvarskurvan (figur 12-13).
Troligtvis är denna ojämnhet ett resultat av högtalarnas direktivitet i frekvensområdet 
mellan 4 kHz och 8 kHz [12]. 

Mätresultat Virtual SIM – Horisontalplan 

Figur 8 Mikrofonposition 1: (26 m från mitt, ca 33 m från ljudkälla). Tersband.

Figur 9 Mikrofonposition 1: Frekvenssvar. 
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Figur 10 Mikrofonposition 2: (12m från mitt, ca 35 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 11 Mikrofonposition 2: Frekvenssvar.

Figur 12 Mikrofonposition 3: (0m från mitt, ca 35 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 13 Mikrofonposition 3: Frekvenssvar.
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Resultat – Vertikalplan 
Konfiguration A visade vid SPL-simuleringen en mycket smal spridning i vertikalplanet 
vid frekvenserna 1 kHz till 8 kHz (figur 48 – 51). Mätresultaten i tersband från Virtual SIM 
visade avsevärda förluster i diskant för mätpunkterna närmast och längst ifrån scenen 
(figur 14, 18). Frekvenssvarskurvorna från dessa mätpunkter uppvisade dessutom tydliga 
tecken på kamfiltereffekt mellan 1 kHz till 8 kHz (figur 15, 19).

Mätresultat Virtual SIM – Vertikalplan: Konfiguration A

Figur 14 Mikrofonposition 1: (2 m höjd över scengolv, ca 22 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 15 Mikrofonposition 1: Frekvenssvar. 

Figur 16 Mikrofonposition 2: (8 m höjd över scengolv, ca 42 m från ljudkälla). Tersband.
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Figur 17 Mikrofonposition 2: Frekvenssvar. 

Figur 18 Mikrofonposition 3: (14 m höjd över scengolv, ca 62 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 19 Mikrofonposition 3: Frekvenssvar.

Konfiguration B visade en bredare spridning i vertikalplanet, vilket var väntat med på 
grund av arrayets böjda form (figur 53-57). SIM-mätningarna visade mindre tydliga 
skillnader i frekvensspektrat mellan de olika mikrofonpositionerna. Jämnast 
frekvensåtergivning återfanns vid mätpositionen närmast scenen (figur 20-21). Vid övriga 
två mätpositioner återfinns mesta delen av energin i området under 500 Hz (figur 22–25).
Vid mätpositionen längst från scenen syntes tecken på kamfiltereffekt (figur 25), dock 
mindre tydliga än hos Konfiguration A.
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Mätresultat Virtual SIM – Vertikalplan: Konfiguration B 

Figur 20 Mikrofonposition 1: (2 m höjd över scengolv, ca 22 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 21 Mikrofonposition 1: Frekvenssvar. 

Figur 22 Mikrofonposition 2: (8 m höjd över scengolv, ca 42 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 23 Mikrofonposition 2: Frekvenssvar. 
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Figur 24 Mikrofonposition 3: (14 m höjd över scengolv, ca 62 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 25 Mikrofonposition 3: Frekvenssvar. 

Konfiguration C visade vid SPL-simulationen den bredaste spridningen i vertikalplanet 
(figur 58–62) vilket bekräftas vid SIM-mätningarna där variationerna mellan 
mätpositionerna är relativt små (figur 26-31). En viss inverkan av kamfiltereffekt återfinns 
dock vid mätpositionen närmast scenen (figur 27).

Mätresultat Virtual SIM – Vertikalplan: Konfiguration C 

Figur 26 Mikrofonposition 1: (2 m höjd över scengolv, ca 22 m från ljudkälla). Tersband. 
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Figur 27 Mikrofonposition 1: Frekvenssvar. 

Figur 28 Mikrofonposition 2: (8 m höjd över scengolv, ca 42 m från ljudkälla). Tersband. 

 Figur 29 Mikrofonposition 2: Frekvenssvar. 

Figur 30 Mikrofonposition 3: (14 m höjd över scengolv, ca 62 m från ljudkälla). Tersband. 
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Figur 31 Mikrofonposition 3: Frekvenssvar. 

Konfiguration D visade vid SPL-simulationen en relativt bred vertikal spridning (figur 63-
67). Emellertid syns tydligt hur kastlängden sjunker med ökad frekvens. SIM-mätningarna 
bekräftar märkbara nivåskillnader i diskantområdet mellan de olika mätpositionerna. 
Även här syns en kamfiltereffekt mellan 4 kHz och 8 kHz, i detta fall för positionen 
längst från scenen (figur 36-37).

Mätresultat Virtual SIM – Vertikalplan: Konfiguration D 

Figur 32 Mikrofonposition 1: (2 m höjd över scengolv, ca 22 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 33 Mikrofonposition 1: Frekvenssvar. 
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Figur 34 Mikrofonposition 2: (8 m höjd över scengolv, ca 42 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 35 Mikrofonposition 2: Frekvenssvar. 

Figur 36 Mikrofonposition 3: (14 m höjd över scengolv, ca 62 m från ljudkälla). Tersband. 

Figur 37 Mikrofonposition 3: Frekvenssvar. 
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Diskussion

Resultaten från genomförda simulationer i MAPP Online Pro visar hur olika 
arraykonfigurationer påverkar spridning och täckning av publikområdet, samt förekomst 
av kamfiltereffekt. I jämförelse uppvisade Konfiguration C fördelar både gällande 
täckning och kamfilter. Konfiguration A uppvisade det minst önskvärda resultatet med 
märkbara kamfiltereffekter och diskantförluster vid mätpositionerna närmast och längst 
ifrån scenen. Nämnda nivåförluster i diskantområdet kan emellertid kompenseras med 
hjälp av EQ, vilket enligt tillverkaren av systemet i fråga är av stor vikt för att uppnå goda 
resultat. Att utöka antalet högtalarlådor resulterade, enligt genomförda simulationer, inte i 
någon bättre täckning. Det faktum att den arraykonfiguration med störst vinklar mellan 
högtalarna visade den minsta förekomsten av kamfilter tyder på att högtalarna i sig är väl 
anpassade för fullt utnyttjande av den böjda arrayformen.  
Av simulationerna att döma vore Konfiguration C, i kombination med noggrann EQ, det 
bäst lämpade alternativet för Dalhalla i fråga om jämn täckning av publikytan.  

Resultaten visar dessutom på brister gällande de parametrar som var föremål för 
undersökning. Detta antyder att de upplevda bristerna i ljudkvalitet vid rock- och 
popkonserter mycket väl kan ha sitt ursprung i själva högtalarsystemet. I detta läge kan 
PA:t inte uteslutas som källa till problem. Emellertid kan befintligt system bedömas vara 
tillräckligt, storleksmässigt – ett utökat antal högtalarenheter visade sig inte vara 
nödvändigt för att ett bättre resultat skulle uppnås. Högtalarnas placering i 
horisontalplanet visade sig också vara väl anpassat för att täcka in publikytan. Analys av 
simuleringarna indikerar att en konfiguration av systemet skulle kunna tas fram, där 
problemen beträffande nämnda parametrar minimeras. Frågan är dock: Hur väl stämmer 
dessa simulationer in på den faktiska, fysiska verkligheten? PA-systemet i Dalhalla har, 
enligt ansvarig ljudtekniker, varit föremål för SIM-mätningar, med efterföljande åtgärder 
beträffande konfiguration och EQ. Det faktum att några data eller utskrifter av resultaten 
från nämnda SIM-mätningar inte existerar innebär dock att någon jämförelse eller vidare 
analys av detta är ogenomförbart.

De faktorer som undersökts i detta arbete utgör, som tidigare nämnts, bara en bråkdel av 
de parametrar som inverkar på ljudets utbredning och karaktäristik i Dalhalla. Yttre 
faktorer så som vind och temperaturskillnader påverkar ljudbilden, liksom platsens 
akustiska egenskaper. Det går dessutom inte att bortse från själva mixförfarandets roll i 
sammanhanget. Något som blir särskilt relevant med tanke på direktljudets framträdande 
roll, orsakat av scenens design i syfte att akustiskt förstärka.   

Den speciella akustiken i Dalhalla [10] påverkar ljudets karaktär och utbredning, men 
representerar ändå bara ett av de element som tillsammans ger upphov till den totala 
ljudbilden. Det elektroakustiska systemet, skilt från övriga faktorer, demonstrerar efter 
genomförda simuleringar och analyser sin roll som källa till brister i upplevd ljudbild. 

Vad beträffar undersökningens validitet och reliabilitet är situationens komplexitet en 
avgörande faktor. Med de avgränsningar som gjorts, resulterande i att endast PA-systemet 
varit föremål för simulering och mätningar, stärks validiteten. Reliabiliteten i resultaten är 
beroende av hur korrekt och verklighetstrogna simuleringarna kan anses vara. Fördelen 
med virtuell simulering kontra mätningar på plats är emellertid möjligheten till konstanta 
och kontrollerade förhållanden. Dessutom medförde simuleringsförfarandet att 
högtalarsystemet kunde undersökas skilt från övriga faktorer. Detta hade inte varit 
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genomförbart på plats, där akustik och väderförhållanden påverkar ljudet och därmed 
även mätresultaten.      

Slutsats

Då syftet med detta arbete behandlades presenterades följande frågeställningar: 

Är det möjligt att genom simulering finna tekniska mätdata för verifiering av upplevda 
brister i ljudkvalitet? 

Om en optimal konfiguration av PA:t kan konstateras efter resultat och analys av nämnda
simuleringar, kan PA-systemet då uteslutas som källa till problem? 

Genom analys av resultat från genomförda simuleringar kan slutsatsen dras att problemen 
vad gäller täckning av publikytan och förekomst av kamfiltereffekt kan ha sitt ursprung i 
högtalarsystemets konfiguration. Med väl anpassad sammansättning och placering av 
befintligt PA, i kombination med justering av frekvensgång, kan nämnda brister 
minimeras tillsammans med högtalarnas roll som källa till ljudmässiga problem.    

Vidare forskning 

För ytterligare information rörande det förstärkta ljudet i Dalhalla krävs kompletterande 
mätningar på plats. Scenens utformning följer direktiv från akustikkonsulterna, med 
målsättningen att skapa en gynnsam akustik för framförande av oförstärkt musik. Den är 
således inte anpassad för alla typer av musik och ej heller för det PA-bruk som krävs för 
rock- och popgenren. Med resultaten från genomförda simuleringar av PA-systemet som 
grund kan vidare mätningar och analyser genomföras för att undersöka övriga 
parametrars inverkan på ljudbilden, det vill säga akustik, yttre förhållanden och mix.
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Bilaga: Grafisk mätdata – MAPP Online Pro 
Mätresultat SPL - Horisontalplan   

Figur 38 Centerfrekvens: 32 Hz, Startfrekvens: 23 Hz, Stoppfrekvens: 44 Hz
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Figur 39 Centerfrekvens: 63 Hz, Startfrekvens: 44 Hz, Stoppfrekvens: 89 Hz

Figur 40 Centerfrekvens: 125 Hz, Startfrekvens: 89 Hz, Stoppfrekvens: 177 Hz

28



Figur 41 Centerfrekvens: 250 Hz, Startfrekvens: 177 Hz, Stoppfrekvens: 354 Hz

Figur 42 Centerfrekvens: 500 Hz, Startfrekvens: 354 Hz, Stoppfrekvens: 708 Hz
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Figur 43 Centerfrekvens: 1000 Hz, Startfrekvens: 708 Hz, Stoppfrekvens: 1416 Hz

Figur 44 Centerfrekvens: 2000 Hz, Startfrekvens: 1416 Hz, Stoppfrekvens: 2832 Hz
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Figur 45 Centerfrekvens: 4000 Hz, Startfrekvens: 2832 Hz, Stoppfrekvens: 5664 Hz

Figur 46 Centerfrekvens: 8000 Hz, Startfrekvens: 5664 Hz, Stoppfrekvens: 11328 Hz
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Figur 47 Centerfrekvens: 16000 Hz, Startfrekvens: 11328 Hz, Stoppfrekvens: 22656 Hz
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 Mätresultat SPL – Vertikalplan: Konfiguration A

Figur 48 Centerfrekvens: 1000 Hz, Startfrekvens: 708 Hz, Stoppfrekvens: 1416 Hz 

Figur 49 Centerfrekvens: 2000 Hz, Startfrekvens: 1416 Hz, Stoppfrekvens: 2832 Hz 
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Figur 50 Centerfrekvens: 4000 Hz, Startfrekvens: 2832 Hz, Stoppfrekvens: 5664 Hz 

Figur 51 Centerfrekvens: 8000 Hz, Startfrekvens: 5664 Hz, Stoppfrekvens: 11328 Hz 
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Figur 52 Centerfrekvens: 16000 Hz, Startfrekvens: 11328 Hz, Stoppfrekvens: 22656 Hz 
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Mätresultat SPL – Vertikalplan: Konfiguration B 

Figur 53 Centerfrekvens: 1000 Hz, Startfrekvens: 708 Hz, Stoppfrekvens: 1416 Hz 

Figur 54 Centerfrekvens: 2000 Hz, Startfrekvens: 1416 Hz, Stoppfrekvens: 2832 Hz 

36



Figur 55 Centerfrekvens: 4000 Hz, Startfrekvens: 2832 Hz, Stoppfrekvens: 5664 Hz 

Figur 56 Centerfrekvens: 8000 Hz, Startfrekvens: 5664 Hz, Stoppfrekvens: 11328 Hz 
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Figur 57 Centerfrekvens: 16000 Hz, Startfrekvens: 11328 Hz, Stoppfrekvens: 22656 Hz 
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Mätresultat SPL – Vertikalplan: Konfiguration C 

Figur 58 Centerfrekvens: 1000 Hz, Startfrekvens: 708 Hz, Stoppfrekvens: 1416 Hz 

Figur 59 Centerfrekvens: 2000 Hz, Startfrekvens: 1416 Hz, Stoppfrekvens: 2832 Hz 
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Figur 60 Centerfrekvens: 4000 Hz, Startfrekvens: 2832 Hz, Stoppfrekvens: 5664 Hz 

Figur 61 Centerfrekvens: 8000 Hz, Startfrekvens: 5664 Hz, Stoppfrekvens: 11328 Hz 
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Figur 62 Centerfrekvens: 16000 Hz, Startfrekvens: 11328 Hz, Stoppfrekvens: 22656 Hz 
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Mätresultat SPL – Vertikalplan: Konfiguration D 

Figur 63 Centerfrekvens: 1000 Hz, Startfrekvens: 708 Hz, Stoppfrekvens: 1416 Hz 

Figur 64 Centerfrekvens: 2000 Hz, Startfrekvens: 1416 Hz, Stoppfrekvens: 2832 Hz 
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Figur 65 Centerfrekvens: 4000 Hz, Startfrekvens: 2832 Hz, Stoppfrekvens: 5664 Hz 

Figur 66 Centerfrekvens: 8000 Hz, Startfrekvens: 5664 Hz, Stoppfrekvens: 11328 Hz 
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Figur 67 Centerfrekvens: 16000 Hz, Startfrekvens: 11328 Hz, Stoppfrekvens: 22656 Hz 
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