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Abstract 
This thesis is created in collaboration with iOpera AB in Kramfors. iOpera is a 
company that is currently working on a project involving virtual musical theater on 
the internet. The vision is to create a greater interest in opera because opera hasn’t got 
so much attention in the new music industry involving the internet. 
This project is about helping iOpera with the acoustic simulations, because the 
acoustics of the virtual environment is very important to add more value into the 
iOpera-project. 
 
With help of the computer software CATT-Acoustic the acoustics of a model can be 
simulate. Because the simulations in this project shall be in an interactive 
environment, that will say that the visitors will be able to switch places in a room, it 
will take a lot of data, and therefore it´s important to use simplifications in order to 
save computer power and time. Two types of simulations are used in this project, one 
fast simulation where only the response on the early reflections was calculated using 
the "image-source method". And one full simulation where the entire response with 
direct sound, early reflections and late reflections was calculated with CATTs hybrid 
model RTC. The simulations were made in two separate rooms, LTU's auditorium 
and one of LTU's classrooms, and five different positions were created in both rooms. 
An artificial tail based on the room reverberation was created and then added into the 
early-response-simulation to generate a matching reverberation. A listening test was 
made to see if the simplified method would work by compare the full simulation and 
the simplified simulation. The test was made on 12 subjects and consisted of two 
parts. The first part was to grade from 0-10 how well they thought the clips they were 
hearing was consistent with the acoustics in a concert hall and a classroom. The 
second part, they got a drawing of each room and they had to place themselves 
wherever they thought they were.  
 
The listening test showed that the simplified simulation was similar to the full 
simulation on some points. The location of the sound source to the left and right was 
similar in both simulations and Aula Aurora gave the simplified simulation and the 
full simulation the same feeling of sitting in a concert hall. If you were placed in the 
front or back of the room is generally quite difficult to determine, and it was very 
different opinions from the subjects. However, it was equally spread in both 
simulations, especially in the Auditorium. One thing that turned out to be not so good 
was the feeling of sitting in a classroom. The similarities still shows that you can with 
help of simplifying the simulation creating a acoustic feeling for the audience that 
matches consistent with the full simulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Sammanfattning 
Detta examensarbete är gjort i samarbete med iOpera AB i Kramfors. iOpera är ett 
företag som just nu arbetar med ett projekt som innefattar virtuell musikteater på 
internet. Deras vision är att skapa ett större intresse för opera då den genren har 
kommit i skymundan i den nya musikindustrin på internet. Denna uppsatts handlar om 
att hjälpa iOpera med akustiksimuleringar eftersom akustiken i den virtuella miljön är 
väldigt viktigt för att skapa ett mervärde i deras projekt. 
 
Med hjälp av datorprogrammet CATT-Acoustic kan man simulera akustiken  
i ett rum. Genom att definiera absorptionskoefficient och diffusionskoefficient på 
rummets alla ytor samt placera ut källa och mottagare skapas möjligheten att 
simulera. Då simuleringarna i detta projekt ska vara i en interaktiv miljö, det vill säga 
att besökarna ska kunna byta platser i ett rum, så krävs det väldigt mycket data, och 
förenklingar i simuleringen är ett måste för att spara datorkraft och tid. Därför gjordes 
två typer av simuleringar i detta projekt. En snabb simulering där bara responsen av 
de tidiga reflektionerna beräknas med hjälp av ”image-source metoden” för att spara 
tid. En full simulering där hela responsen men direktljud, tidiga reflektioner och 
efterklang beräknas med CATTs hybridmodellen RTC för att kunna jämföras med 
den förenklade simuleringen. Simuleringarna gjordes i två olika rum, en på LTU ́s 
Aula Aurora och en på ett av LTU ́s klassrum, och 5 olika positioner valdes i bägge 
rumen. Därefter gjordes en konstgjord svans som baserades på rummets efterklang 
som lades till på den tidiga-respons-simuleringen för att tillgodose den med en 
matchande efterklang. För att kunna se om denna förenklade metod fungerade så 
jämfördes den med den fulla simuleringen i ett lyssningstest. Testet gjordes på 12 
testpersoner och bestod av två delar. Första delen gick ut på att gradera från 0-10 om 
hur väl de tyckte att klippen de hörde stämde överens med att de satt i en konsertsal 
respektive klassrum. Andra delen fick de en ritning på respektive rum och de fick 
placera ut var de trodde att de befann sig.  
 
Lyssningstestet visade att den förenklade simuleringen var lik den fulla simuleringen 
på en del punkter. Lokaliseringen av ljudkällan till höger och vänster visade att den 
förenklade simuleringen inte var sämre än den fulla simuleringen, och i Aula Aurora 
gav den förenklade simuleringen och den fulla simuleringen samma känsla av att sitta 
i en konsertsal. Om man satt fram eller bak i lokalen är generellt ganska svårt att 
avgöra och det var väldigt varierande åsikter från testpersonerna. Det var dock lika 
stor spridning i bägge simuleringarna, speciellt i Aula Aurora. Dock visade sig att 
känslan av att man satt i ett klassrum inte stämde överens med vad den fulla 
simuleringen gjorde. Likheterna visar ändå på att man kan med hjälp av förenklar i 
simuleringen skapa en akustisk känsla för åhörarna som stämmer överens med vad 
den fulla simuleringen skulle ha gjort. 
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1   Inledning 
1.1 Bakgrund 
Internet har idag blivit den största och kraftfullaste musikmarknaden både på gott och 
ont. Det är väldigt lätt att dela med sig och förmedla sin musik. På senare tiden har 
nya genrer som popmusik växt fram något oerhört medan genrer som klassisk musik 
och opera inte fått lika stort utrymme. 
 
iOpera AB är ett företag i Kramfors kommun som arbetar med ett projekt som 
innefattar virtuell musikteater och opera på internet. Projektet kallas för iOpera och 
grundaren heter Fredrik Högberg som även är en av Sveriges främsta kompositörer. 
Deras vision är att med hjälp av att utnyttja internet lyckas skapa större intresse för 
den musikgenren. Tanken är att människor från hela världen ska kunna vara med i 
uppträdandet. Du får möjlighet att vara en i publiken och sitta och se den virtuella 
föreställningen men du ska även kunna få vara med och sjunga, välja mellan akter, 
välja vilket instrument som ska spela, justera i mastringen m.m. 
 
Eftersom akustiken i den virtuella miljön är en viktig del för att skapa mervärde till 
detta projekt öppnades det upp en möjlighet till examensarbete. Mitt uppdrag är att 
hjälpa detta företag med den virtuella akustiken. Detta görs med hjälp av 
akustiksimuleringar ifrån datormodelleringsprogram. I detta arbete användes 
dataprogrammet CATT-Acoustics[1]. I datorprogrammet skapar man en modell över 
rummet man vill kartlägga, rummets ytor definieras såsom absorptions- och 
diffusionskoefficient. Ljudutbredningen i rummet simuleras med hjälp av 
strålgångsprinciper. Med hjälp av auralisering kan man sedan lyssna på akustiken i 
valfri punkt. 
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1.2 Syfte och mål  
Syftet med examensarbetet är att undersöka om man med hjälp av förenklad 
simulering kan skapa en akustisk känsla i ett virtuellt rum som stämmer överens med 
det fullt simulerande rummet. Behovet uppstod eftersom dessa simuleringar ska 
användas på internet och avancerade simuleringar skulle bli för krävande för vissa 
datorer och framförallt ta för lång tid.  
 
Målet i detta examensarbete var att jämföra två olika simuleringar gjorda i CATT 
Acoustics: 
 
• En full simulering av rummet, det vill säga en simulering där hela responsen med 

direktljud, tidiga reflektioner och efterklang är med, och detta för att ha något att 
jämföra med. 

• En snabb simulering på responsen av de tidiga reflektionerna. Med inspiration av 
förenklings modellen DIVA[2] skapas en konstgjord ”svans” som läggs på den 
tidiga respons-simuleringen, baserat på rummets efterklang, för att tillgodose 
simuleringen med en matchande efterklang. Med hjälp av denna metod kan 
datorkraft och tid sparas.  

 
Ett lyssningstest görs för att se hur väl den förenklade modellen fungerar, kan den till 
och med skapa en liknade akustisk känsla som den fulla simuleringen? 

 

1.3	  Avgränsningar	  
I lyssningstestet användes inte en opera som ljudklipp eftersom det ej fanns ett 
ekofritt sådant klipp, istället användes en talare.  
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2    Teori 
2.1 Rumsakustik 
Akustik, eller ”att höra” som det ursprungligen betyder, har troligen alltid fascinerat 
mänskligheten. Detta på grund av hörselfenomenet, och människans nyfikenhet och 
kreativitet att vilja veta och förstå saker. 
Ett av akustikens områden är rumsakustik och den behandlar de akustiska 
egenskaperna i ett rum. Viktiga parametrar inom rumsakustiken är absorption, 
diffusion, diffraktion, efterklang och direktfält samt efterklangsfält.  
 

2.1.1 Reflektion och absorption 
När en ljudvåg utbreder sig i ett rum så kommer den så småningom träffa en yta (t.ex. 
vägg, tak, möbler o.s.v) och en del av ljudenergin kommer att gå förlorad. Resterande 
del av ljudenergin kommer att reflekteras tillbaka in i rummet [3]. Hur mycket 
ljudenergi som går förlorad bestäms av avståndet mellan ljudkällan och 
begränsningsytan samt ytans material. Detta på grund av att direktljudet minskar med 
kvadraten på avståndet [3] och att olika material har olika absorberingsförmågor 
(absorptionskofficient). Exempelvis så skulle ett mycket poröst material absorbera en 
stor del av ljudenergin jämfört med ett hårt material där reflektionerna är större. 
Absorptionskofficienten betecknas ! och när ! = 1 kommer all ljudenergi absorberas 
medans om ! = 0 så kommer inget att absorberas [3]. 
 
Inom reflektion brukar man tala om spegelkällor för att förstå hur en våg reflekteras. 
Om begränsningsytan är plan kan reflektionen nämligen ses som att en spegelkälla 
bakom ytan som sänder tillbaka ljudet ifrån samma avstånd ifrån begränsningsytan 
som den riktiga källan[3], se fig 1. 
 
 

 
 

Fig 1. Den reflekterande vågen sänds ifrån en spegelkälla bakom ytan[4].  
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2.1.2 Diffraktion 
Ett annat fenomen som förekommer i rumsakustik är det tidigare nämnda diffraktion. 
Det är en skärmningsverkan av ett föremål då ljudvågen träffar den, se fig 2. Detta 
bara om föremålets dimensioner är stora i förhållande till ljudets våglängd ![3]. Detta 
gör att högfrekventa ljud oftast har lättare att böja sig inemot ytan än vad lågfrekventa 
ljud har. Detta helt enkelt på grund av att låga frekvenser har längre våglängd.  
 
 
 
 

 
Fig 2. Ljudvågen böjs bakom föremålet på grund av diffraktion[4]. 

 

2.1.3 Diffusion 
Reflexen av en ljudvåg kan vara ”rena” dvs reflekteras tillbaka i samma plan som den 
infallande och det är därmed lätt att förespå vilken riktning vågen kommer att 
reflekteras i, men skulle ljudvågen träffa en yta med ett oregelbundet djup som är i 
storleksordningen > λ/4 [3] kan istället en diffus reflex spridas ut i rummet, se figur 3. 
Detta gör att den reflekterande ljudvågen inte kommer i form av en stark reflex utan 
som en spridning av ljudenergin. Detta fenomen är det rumsakustiken kalla för 
diffusion. Med diffusion så ökar klangen i rummet men rummets färgning påverkas 
inte. Man bruka tal om diffust fält som är positioner i rummet där det är mycket 
spridning av ljudenergin och detta fält kan skapa känslan av större rymd i rummet. 
Detta leder till att efterklangstidens variation mellan olika positioner i rummet är 
relaterat till hur stor diffusionen är[4]. 
 
 

 
Fig 3. Ljudenerign sprids ut i rummet på grund av diffusion[5]. 
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2.1.4 Efterklangstid 
Efterklangenstid är ett viktigt begrepp i rumsakustiken och definieras som tiden det 
tar för ljudnivån att sjuka 60dB efter att ljudkällan upphört att generera ljud [3]. 
Varför det ens blir efterklang i ett rum är för att ljudvågen inte försvinner bara för att 
den träffar en yta utan den fortsätter att reflekteras på ytor tills ljudenergin har 
absorberas helt. Hur snabbt ljudnivån avtar beror på rummets volym, 
begräsningsytornas area och dess absorptionskofficient. När efterklangstiden mäts 
används oftast metoden T-30. Detta är en metod där man mäter hur lång tid det tar för 
ljudnivån att sjunka 30dB. Exakt hur T-30 beräknas kan variera lite men vanligt är att 
man gör en linjär approximation mellan -5 och -35dB, och det är precis den 
approximationen som datormodelleringsprogrammet CATT Acoustics använder sig 
av [6]. Som tidigare nämnts definieras efterklangstiden som tiden det tar för ljudet att 
sjunka 60dB men det bli problematiskt att beräkna för att det bli mer osäkert. Därför 
används T-30 varpå tiden fördubblas för att få efterklangstiden. I figur 4 visas hur 
ljudnivån sjunker, och intervallet t3 samt formeln för att få ut t-30. 
 

 
Fig 4. Intervallet t3 och formeln för T-30 [7]. 
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2.1.5	  Rumsrespons	  
När en ljudkälla sänder ut ljud kommer naturligtvis ljudbilden att vara annorlunda för 
mottagaren beroende på vart och hur denne står i rummet gentemot ljudkällan. Detta 
på grund av att mottagaren dels kommer att träffas av direktljudet och dels från det 
reflekterande ljuden ifrån rummets begränsningsytor. När ljudvågorna från källan når 
mottagaren kommer ljudet nå öronen vid olika tidpunkter, se figur 5. Man brukar dela 
in ljudet i tre delar[4]: 
 
• Direktljud 
• Tidiga reflektioner 
• Sena reflektioner (efterklang) 
 
Direktljud 
Först nås mottagaren av ljudet som går direkt ifrån källan till mottagaren det vill säga 
det direkta ljudet. Detta för att direktljudet har den kortaste transporteringsvägen. 
Direktljudet är till stor hjälp då känslan av vilken riktning ljudet kommer ifrån 
fastställs [4]. Positioner där det direkta ljudet dominerar kallas för direktfält och 
motsatsen till det är efterklangsfält. 
 
Tidiga reflektioner 
Tidiga reflektioner är ljudet som anländer mottagare senare än direktljudet. Oftast i ett 
intervall mellan 5-100ms. De tidiga reflektionerna ger informationen om känslan av 
avstånd till källan och även till viss del storleken på rummet [8]. 
 
Sena reflektioner 
Sena reflektionerna kan man säga är som en ljudsvans som bara beror på reflektioner. 
Hur länge ljudet reflekteras (efterklangstid) är direkt proportionellt mot rummets 
volym. Dessa sena reflektionen gör så att känslan av hur stort rummet är blir ännu 
tydligare.  
 

 
Fig 5. Direktljud i form av den heldragna pilen, följt av reflektioner i de streckade 
pilarna[2]. 
 
	  
	  

2 ROOM ACOUSTIC MODELING TECHNIQUES

Computers have been used for over thirty years to model room acoustics
[24, 25, 26], and nowadays computational modeling together with the scale
models are a relatively common practice in acoustic design of concert halls.
A good overview of modeling algorithms is presented in [27, 11].

Figure 2.1 presents a simplified room geometry, and propagation paths
of the direct sound and some early reflections. In the figure all the reflec-
tions are supposed to be specular. In real reflections there exists always a
diffuse component too (see, e.g., [10] for more on basics of room acoustics).

An impulse response of a concert hall can be separated into three parts:
direct sound, early reflections, and late reverberation. The response illus-
trated in Fig. 2.2(a) is a simplified one, in which there are no diffuse or
diffracted reflection paths. In real responses there would also be a diffuse
sound energy component between early reflections as shown in Fig. 2.2(b).

2.1 The Main Modeling Principles

Mathematically the sound propagation is described by the wave equation,
also known as the Helmholtz equation. An impulse response from a source
to a listener can be obtained by solving the wave equation, but it can sel-
dom be performed in an analytic form. Therefore, the solution must be
approximated and there are three different approaches in computational
modeling of room acoustics as illustrated in Fig. 2.3 [P3]:

Wave-based methods

Ray-based methods

Statistical models

Figure 2.1: A simple room geometry, and visualization of the direct sound
(solid line) and one first-order (dashed line) and two second-order (dotted
line) reflections.
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2.2 Lokalisering och rumsupplevelser 
Eftersom den virtuella akustiken i iOpera projektet skall vara så realistiskt som 
möjligt så tas en kort genomgång om människors förmåga att lokalisera ljud samt 
människors rumsupplevelse upp i denna teoridel.  
 
Viktigaste företeelsen för att kunna lokalisera ljud är att vi människor har två öron. 
Det hjärnan gör är att den jämför ljudsignalerna i de bägge öronen. Dels i nivåskillnad 
och samt hur stor tidsskillnaden är[9]. Ett exempel är om ljudet kommer snett emot 
dig så kommer ena örat(det närmast ljudkällan) både få ljudet lite snabbare samt lite 
starkare i nivå än det andra örat. Det man brukar tala om är: 
 
• ITD – Tidsskillnad 
• ILD – Nivåskillnad 

 
Generellt så är vi människor bäst att lokalisera ljudet i horisontalplanet, sämre i det 
vertikala planet(höjdled) och sämst på avstånd [9]. När det gäller avståndsbedömning 
så är ljudstyrkan en viktig faktor. Detta för att ju längre bort ljudet kommer ifrån ju 
mindre ljudstyrka, pågrund av att ljudvågorna absorberas i luften och i 
begränsningsytorna. Även samspelet mellan direktljudet och reflektioner är viktigt för 
avståndsbedömningen. Eftersom skillnaden i tid mellan direktljudet och de tidiga 
reflektionerna från en nära yta skiljer sig och på så sätt kan det vara till hjälp då 
avståndet till en källa fastställs [9]. 
	  
Rumsupplevelsen i ett rum innefattar många delar men akustiken är en stor 
bidragande faktor till hur och varför människor upplever rummet som de gör. Vi 
människor har en uppfattning om hur ljudet ska låta, de flesta människor skulle nog 
höra te.x skillnaden på akustiken i en kyrka och ett litet vardagsrum. Oftast dras 
parallellen med hur mycket efterklang rummet har, mycket efterklang = stort rum, lite 
efterklang = litet rum. Givetvis är det mer som påverkar efterklangen såsom hur 
mycket absorption rummet har, men i ett större rum så har ljudvågorna längre 
transporteringssträckor och på så vis bidrar till längre efterklang[4].  

 

2.3 Geometrisk rumsakustik vid modellering 
I den geometriska rumsakustiken utnyttjas strålgångsprinciper, ray-tracing, cone-
tracing image-source metoden [10]. Eftersom villkoren för geometrisk rumsakustik 
antar strålkaraktär i ljudutbredningen så förutsätts det att ljudvågen är mycket kortare 
än dimensionerna hos de reflekterande ytorna. I höga frekvenser går detta bra men i 
de låga frekvenserna blir det allt svårare då t.ex. den lägsta hörbara frekvensen vi har 
är 20Hz och har en våglängd på 17m[3] För låga frekvenser kan man då använda sig 
av FEM (Finita elementmetoden) och BEM (Boundary elementmetoden) [2] som är 
avancerade datorprogram som med hjälp av en numerisk metod löser partiella 
differentialekvationer. I denna rapport användes strålgångsprinciperna eftersom 
frekvensområdet 125-16k ansågs fullt tillräckligt för få med de adekvata mätvärdena. 
I följande stycke presenteras de tre nämnda strålgångsmetoderna. 
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2.3.1 Ray-tracing 
Ray-tracing är en metod som fungerar som så att ett fördefinierat antal strålar i 
slumpvisa riktningar skickas från en källa till en mottagarposition där 
mottagarpositionen är i form av en volym eller arean [10], se fig 6. Hur strålarnas väg 
ser ut bestäms av fördefinierade absorptions- och diffusionskoefficienter på rummets 
ytor. Det är även de som avgör hur många strålar som når mottagaren. 

 
Fig 6. Raytracing [11]. 

 

2.3.2 Cone-tracing 
Cone-tracing är likt ray-tracing men här är istället mottagarpositionen inte en volym 
eller area utan en punk. Från källan sänds strålarna som utgörs av koner med en viss 
vinkel. Cone-tracing tar dock inte hänsyn till diffusa reflexer [10]. 
 

2.3.3 Image-source metoden 
Image-source metoden bygger på principen att om en sfärisk våg faller in mot en plan 
reflekterande yta så kan reflektionen ses som att en med källan identisk spegelkälla 
som sänder tillbaka reflektionen in i rummet, då på samma avstånd från väggen[3], se 
fig 7.  Dessa spegelkällor utgör image-source metoden. Antal spegelkällor växer 
exponentiellt med ordningen reflektioner[12]. Detta gör att de krävs väldigt mycket 
data för att hitta den högre ordningens reflektioner.  
 

 
Fig 7. Image-source modell [11]. 
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2.4 Akustiksimulering 
Med akustiksimulering menas att kunna skapa en virtuell miljö i datorn där akustiken 
i den miljön är så realistisk som möjligt. Därmed får man möjligheten att studera hur 
systemet skulle uppför sig med redan kända förutsättningarna, och vad som händer 
om förutsättningarna skulle ändras. Akustiska simuleringar med hjälp av datorer har 
används i många år och det har givetvis gjorts stora framsteg i takt med snabbare 
datorer, nya kunskaper av ljudutbredning i rum, samt ny kunskap inom 
psykoakustiken. 
 
Auralisering är ett viktigt begrepp när man talar om akustiksimuleringar. Man kan 
säga att det är ljudets motsvarighet till visualisering [11]. Det är helt enkelt det 
verktyget som gör de akustiska egenskaperna hörbara hos ett virtuellt rum. Detta 
hjälpmedel gör det möjligt att lyssna hur t.ex. olika material påverkar rummet, för 
kunden är det ett bra sätt att förstå hur akustiken skiljer sig mellan olika material 
genom att lyssna på det istället för att se rumsakustiska parametrar och siffror. 
 

2.4.1	  CATT-‐Acoustic	  
Med hjälp av geometrisk rumsakustik, som är en förutsättning för de metoder som 
CATT använder sig av, kan man simulera akustiken i en modell av ett rum. Modellen 
kan man i sin tur konstruera i Google SketchUp samt CAD. I modellen specificeras 
materialegenskaperna absorption och diffusion för rummets alla ytor. Ett valfritt antal 
ljudkällor samt ett valfritt antal mottagarpositioner placeras därefter i modellen. [6] 
 
En full simulering i CATT använder sig av Randomized tail-corrected cone-tracing 
(RTC) som är en hybrid modell och är en kombination av ray tracing, cone tracing 
och image-source metoden [6]. RTC används för att beräkna hela responsen i 
oktavbanden 125-4kHz (extrapolering upptill 16kHz kan göras) och den hanterar 
diffusa reflektioner precis som ray-tracing. Direktljudet och de tidiga reflektionerna 
hanteras deterministisk av image-source metoden [6], Dock tar inte CATT hänsyn till 
diffraktion.  
 

2.4.2	  Auralisering	  i	  CATT	  
För att skapa en auralisering i CATT krävs en 3 stegs process[13]: 
 
Prediction. Här bestämmer man vilken geometri man vill använda, vilka material och 
materialegenskaper, antal källor och mottagare samt dess position och riktning. Här 
väljer man även vilken typ av simulering man vill göra. Det finns två val, antingen 
gör man en full simulering som utgöras RTC, eller väljer man att studera den tidiga 
delen med image-source modellen. Det vill säga en simulering som utgör hela 
responsen av rummet och en där man bara studerar den tidiga responsen. Vill man 
studera den tidiga responsen kan man även välja vilken ordning av reflektioner samt 
diffusioner man vill göra och även trunkeringstiden(tiden i millisekunder för att spåra 
strålarna) [6], I bägge simuleringar skapas ett echogram som man använder sig av i 
nästa steg. Steg 1 visas i figur 8. 
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Fig 8. En bild över händelseförloppet i steg 1 [4]. 
 
Post processing. I detta steg skapas ett impulssvar av rummet och här väljer man 
vilken typ av inspelningsformat man vill använda såsom binural, stereo eller mono. 
Här väljer man även impulslängd. Impulslängden brukar vara ungefär densamma som 
trunkeringstiden.  
 
Convolution. Med hjälp av impulssvaret görs en faltning med ekofria ljudmaterial. 
Här finns även möjligheter att lägga på filter, såsom head-phone utjämning [12]. 
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2.4.3 Interaktiv akustiksimulering 
Lyssnarens akustiska uppfattning i ett rum varierar beroende på vart mottagaren står 
jämfört med källa, dess avstånd och riktning. För att skapa en interaktiv auralisering 
måste den bero på de dynamiska egenskaperna hos källan, mottagaren och miljön. 
Vad som menas med interaktiv auralisering är att användaren då har möjligheten att 
flytta sig runt i ett virtuellt rum och då kunna lyssna på akustiken i de godtyckliga 
punkterna i realtid. För att skapa en interaktiv auralisering i realtid behövs dynamisk 
realtid-återgivning, dvs auraliseringen måste uppdateras kontinuerligt för att ta 
hänsyn till förändringar så som att lyssnaren flyttar sig i de virtuella rummet. Detta 
krävs givetvis väldigt mycket datorprestanda då nya beräkningar måste ske i varje 
punkt. L.Savioja och hans kollegor vid Helsingfors universitet utvecklade modellen 
DIVA [2],  för realtids- auralieringen och algoritmen för det systemet använder sig av 
image-source metoden för att beräkna de tidiga reflektionerna, detta på grund av ray-
tracing helt enkelt är för långsamma i realtidsändamål.  I efterklangsfältet använder 
DIVA sig av ett konstgjort reverbalgoritm för att simulera diffusionen. Detta reverb 
har då erhållits i en icke-realtid simulering som då bygger på rummets akustiska 
egenskaper. Förenklingar i simuleringen i denna uppsats är inspirerad ifrån DIVA 
modellen. 
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3. Metod 
 

3.1 Modeller 
Två modeller av rum användes i detta projekt. En modell av LTU:s Aula och en av 
universitetens klassrum, se fig 9 och 10. Detta eftersom olika lokaler används i 
iOperaprojektet för att användaren skall kunna byta lokal om den vill. Auroras volym 
var 6346m3 och klassrummet 271m3. Rummens efterklangstider finns i tabell 1 och 2. 
Dessa modeller var redan färdigkonstruerade i CATT och användes eftersom det ej 
fanns tid inom ramen för detta examensarbete att konstruera helt nya lokaler, det var 
heller inte konstruktionen av lokaler som är den stora delen i detta projekt utan att 
studera själva auraliseringen och förenklingar med den. Begränsningsytornas material 
var fördefinierade och modellerna är konstruerade på LTU.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 9. Modell av Aula-aurora med positioner. 
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Fig 10. Modell av klassrum med positioner. 
 
Tabell	  1.	  Aurora.	  
	   125	   250	   500	   1k	   2k	   4k	   8k	   16k	  
T-‐30(s)	   1.86	   1.75	   2.01	   1.86	   1.83	   1.55	   0.96	   0.41	  
	  
	  
Tabell	  2.	  Klassrummet.	  
	   125	   250	   500	   1k	   2k	   4k	   8k	   16k	  
T-‐30(s)	   0.83	   0.79	   0.73	   0.7	   0.76	   0.71	   0.55	   0.31	  
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3.2 Simuleringar 
Simuleringar i en interaktiv miljö i realtid blir för avancerade och för tidskrävande. 
Därför läggs fokus på förutbestämda punkter som användaren får välja mellan, alltså 
inte realtid, detta kan dock användas i en interaktiv miljö senare. 
Som tidigare nämnts kan man välja olika simuleringssätt. Två simuleringssätt valdes i 
denna uppsatts, en full simulering för att ha något att jämföra den förenklade 
simuleringen med, och en snabb simulering där bara responsen av de tidiga 
reflektionerna studeras för att spara tid och datorkraft.  

3.2.1	  Full	  simulering	  
Först gjordes en full simulering som beräknades av CATTs hybridmodell RTC för att 
ha något att jämföra den förenklade simuleringen med. Vad som menas med en full 
simulering är att hela responsen är inräknad såsom direktljud, tidiga reflektioner och 
efterklang. Källan och 5 mottagare med olika positioner och riktning placerades ut i 
båda rummen. Detta både för att användaren skulle få flera positionsalternativ att 
välja mellan och för att ett bättre resultat i efterklangen skulle fås. I Aurora användes 
en källan som hade en direktivitet som en sångare, och i klassrummet användes en 
rundstrålande källa.  
 

3.2.2	  Förenklad	  simulering	  
Andra simuleringen som användes var en tidig-respons-simulering som beräknades 
med hjälp av image-source metoden. Denna simulering valdes för att den var väldigt 
snabb att genomföra. Källorna, positionerna och riktningarna var desamma som i den 
fulla simuleringen. Eftersom denna simulering bara studerade responsen av de tidiga 
reflektionerna fick man välja hur lång tid man ville studera samt hur många ordningar 
av reflektioner man ville ha. Trunkeringstiden, som är tiden i millisekunder för att 
spåra strålarna, valdes till 150ms och antal reflektionen till 3dje ordningen, detta 
eftersom båda var förinställda. Med andra ord var de första 150ms desamma som den 
fulla simuleringen.  
 
Men för att återskapa en liknande känsla som man skulle ha fått i en full simulering 
måste även efterklangen vara med och det får man inte av att studera och auralisera de 
tidiga reflektionerna. För att lösa detta problem gjordes en konstgjord svans i Matlab i 
form av ett brus som baserades på rummets efterklang. Efterklangen beräknades i 
CATT för de olika oktavbanden mellan 125-16000hz, se tabell 1 och 2. Baserad på 
efterklangstiden skapades ideala (exponentiella) impulssvar. Oktavbandsnivåerna för 
de ideala impulssvaren justerades sedan så att de hade samma spektrala innehåll som 
den fulla simuleringen mitt i de bägge rummen. Svansens principiella ekvation ses i 
formel 3.2.1. 
	  

ℎ ! = !!! ! ∗ !(!)                                                (3.2.1) 
 
där: 
h(t) = svansen 
  !   = proportionell mot efterklangstiden 
w(t) = vitt brus 
 
Viktigt att poängtera är att det vita bruset (w(t)) är okorrelerat för svansen till vänster 
respektive höger öra, detta motsvarar att lyssna i ett diffust fält.  
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I CATT konverteras impulssvaren från sim till wavefiler för att redigeras tillsammans 
med svansen i programmet Adobe audition. I Adobe audition lades den konstgjorda 
svansen på tidiga-respons-simuleringen ifrån CATT för alla positioner för bägge 
rummen, se fig 11 och 12.  
 

 
Fig 11.  Impulssvaret och konstgjorda svansen innan de sammanfogas. 

 

 
Fig 12. Impulssvaret och konstgjorda svansen sammanfogade. 
 
Dessa wavefiler konverterades återigen till simfiler i CATT för att sedan kunna göra 
en auralisering. 
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3.3 Lyssningstest 
Av filerna gjordes ett lyssningstest i Courthousemusic´s studio. 12 personer deltog i 
testet och det var en blandning av män, kvinnor, musiker samt icke musiker. 
Fördelningen var 6 kvinnor, 6 män, 7 musiker samt 5 icke musiker. Detta för att få en 
bredd på personer eftersom vilken person som helst skall kunna delta i 
iOperaprojektet och då är det bra att få alla typer av åsikter. Till lyssningstest 
användes AKG K-240 hörlurar och en macbook pro 2011. 
 
Testet delades upp i två delar. I första delen skulle testpersonerna bara fokusera på hur 
väl de tyckte att klippet de hörde stämde överens med att befinna sig i en konsertsal 
respektive klassrum. Klippen bestod av auraliseringar av en talare i respektive rum. 
De fick gradera frågan ”-Hur väl tycker du att detta ljudklipp låter som att du sitter i 
en konsertsal?” och samma fråga fast klassrum på en skala 0 till 10. Där 0 inte alls 
stämde överens och 10 stämde helt överens. Detta gjordes för att då kunna se om de 
förenklade simuleringarna förmedlade en snarlik akustisk känsla som den fulla 
simuleringen av respektive rum gjorde.  
Totalt 10 auraliseringar av respektive rum, som hade längden sex sekunder vardera, 
spelades upp. Fem positioner där fulla simuleringen var gjord och samma fem 
positioner fast med den förenklade simuleringen. För att inte alla testpersoner skulle 
få samma följd av klipp och att de skulle påverka resultatet valdes slumpvis vilket 
klipp de skulle få gradera. Sedan fick testpersonerna även höra klippet hur många 
gånger de ville. En parvis jämförelse mellan metoderna gjordes i de fem positionerna 
för att se hur mycket metoderna skiljs åt. För att se om man statistiskt kunde se någon 
skillnad gjordes även ett t-test för att pröva om skillnaden i medelvärde var 
slumpmässigt eller om man kunde vara tillräckligt säker på att det verkligen var 
någon skillnad. Det som gjordes var att studera p-värdet för att se om p<0.05. Var p 
mindre än 0.05 så kunde man påstå till 95% att det inte var någon skillnad på 
metoderna och vice versa om p var större än 0.05.  
 
Del två av testet gick ut på att testpersonerna fick höra samma klipp igen och med 
hjälp av ritningen av rummen försöka placera ut vart de trodde att de befann sig. Detta 
gjordes för att se om den konstgjorda svansen påverkade förmågan att lokalisera var 
man befann sig. Svaren analyserades om de lokaliserade till vänster, mitten eller 
höger, respektive fram, mitten eller bak.  
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4	  Resultat	  och	  diskussion	  
 

4.1	  Del	  1	  av	  lyssningstestet	  
I Aurora så visade de sig att det i stort sett var samma resultat ifrån både den fulla 
simuleringen och den förenklade simuleringen, se figur 13. De skiljer sig lite i 
position 1 där den förenklade positionen visade sig skapa en lite bättre känsla av att 
sitta i en konsertsal och vise versa i position 4. Annars skapade i stort sett både den 
fulla simuleringen och den förenklade simuleringen lika känsla vilket man ser i den 
parvisa jämförelsen i figur 15. Ser man statistiskt sett så kan man säga till 95% att det 
inte är någon skillnad mellan metoderna förutom i position 4, se tabell 3. I multipla 
jämförelser så kan de vara slumpen som har gjort att p-värdet för position 4 blev som 
det blev. Med bonferroni korrigering kan man minska sannolikheten att slumpen 
skulle bidra till det problemet, men utifrån detta t-test vet man att 5% kan vara ett sånt 
typ 1 fel, som de kallas, och de är bra att ha i åtanke. 
 
I klassrummet skapade den fulla simuleringen en betydligt mycket bättre känsla av att 
sitta i ett klassrum i alla fem positioner än vad de förenklade simuleringarna gjorde, se 
figur 14 och 16. Ser man statistiskt i tabell 4 ser man att de är betydlig skillnad mellan 
metoderna. Eftersom alla p-värden är lägre än 0.05. Detta beror på att testpersonerna 
tyckte att den förenklade simuleringen hade lite mer eko. I teoridelen (2.2) togs det 
upp att efterklangen hade stor betydelse hur stort man tycker att rummet är och med 
detta eko i den förenklande simuleringen så blev det en väldigt avgörande sak. Detta 
eko kan ha uppstått eftersom svansen var okorrelerad, detta kan upplevas som diffust 
och på så vi leda till känslan av större rymd i rummet, se teoridelen (2.1.3). 
 

 
Fig 13. Boxplot Aurora del 1 av lyssningstestet. 
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Fig 14. Boxplot Klassrum del 1 av lyssningstestet. 
 

 
Fig 15. Parvis jämförelse i de 5 positionerna i Aurora. 
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Fig 16. Parvis jämförelse i de 5 positionerna i klassrummet. 
 
 
Tabell 3. Parvis t-test av positionerna i Aurora. 
Aurora     95% cofidence interval        

of the difference 
  

   N Mean StDev SE Mean Lower Upper t-value p-value 
Pos 1  12 2 4,63 1,34 -0,94 4,94 1,5 0,163 
Pos 2 12 -0,25 2,454 0,708 -1,809 1,309 -0,35 0,731 
Pos 3 12 0,333 2,425 0,7 -1,207 1,874 0,48 0,643 
Pos 4 12 -1,5 1,931 0,557 -2,727 -0,273 -2,69 0,021 
Pos 5 12 -1 3,045 0,879 -2,935 0,935 -1,14 0,279 
 
Tabell 4. Parvis t-test av positionerna i klassrummet. 
Klassrum     95% cofidence interval        

of the diffrence 
  

   N Mean StDev SE Mean Lower Upper t-value p-value 
Pos 1 12 -4,167 3,326 0,96 -6,28 -2,054 -4,34 0,001 
Pos 2 12 -4,75 2,261 0,653 -6,187 -3,313 -7,28 0 
Pos 3 12 -3,58 3,82 1,1 -6,01 -1,15 -3,25 0,008 
Pos 4 12 -3,58 3,96 1,14 -6,1 -1,06 -3,13 0,01 
Pos 5 12 -3,667 2,934 0,847 -5,531 -1,803 -4,33 0,001 
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4.2	  Del	  2	  av	  lyssningstestet	  
Positionerna som är satt tydligt åt en specifik riktning fungerade utmärkt för 
testpersonerna att lokalisera, vilket vill säga position 3 och 5 i Aurora och 1, 2 och 4 i 
klassrummet. Detta visas i figur 17 och 18. Positioner som var långt fram i lokalen 
(pos 1 i aurora och 5 i klassrummet) lyckade testpersonerna pricka in helt rätt svar i 
sidled även fast det inte var tydligt satt åt sidan utan bägge positionerna låg väldigt 
nära mitten. Detta beror på att vi är bra att lokalisera ljudet på källan om vi är nära 
den och dessutom då ljudet kommer i öronhöjd dvs horisontala planet (se teoridel 2.2) 
samt mycket direktljud vilket underlättar avgörandet av riktning (se teoridel 2.1.5).  
 
På avstånd blir det svårare att avgöra riktning eftersom det är mer reflekterande ljud 
och även det faktum att luften absorberar ljudet som bidrar till svagare direktljud (se 
teoridelen 2.1.5 och 2.2) och detta visas i position 4 i aurora då den positionen var 
långt bak i rummet. Det visade sig även att i den positionen var den förenklade 
simuleringen lite bättre. I positionerna som annars har legat nära mitten, som position 
2 i Aurora och position 3 i klassrummet, så har de varit lite variation i svaren och det 
resultatet var väntat. Däremot på position 2 i klassrummet var det delade meningar 
om den låg i mitten eller till vänster och det borde ha varit mycket tydligare vänster-
svar.  
 
I positionerna som var långt fram, där inte de sena reflektioner dominerar, var det 
väntat att resultaten skulle vara ungefär desamma i bägge simuleringarna eftersom det 
tidigare nämnts att de första 150ms är samma, däremot var positionerna som var bak i 
rummet även där liknande och till och med bättre(position 4 aurora). Detta visar att 
den konstgjorda svansen inte påverkar lokalisationen av höger, mitten och vänster 
negativt för åhörarna.  
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Fig 17. Cirkeldiagram över vänster-mitten-höger i Aula-Aurora. Sett emot källan. 
Rätt svar är inom parentesen.  
 

 
Fig 18. Cirkeldiagram över vänster-mitten-höger i Klassrummet. Sett emot källan. 
Rätt svar är inom parentesen. 
 
 
Det var stor spridning i resultatet på vilket avstånd (fram-mitten-bak) man satt från 
källan. I likhet med teorin (2.2) påtalade många av försökspersonerna att det var 
mycket svårare att avgöra avståndet i jämförelse med riktning. Men ändå ser man i 
vissa positioner att ett tydligare svar har angivits såsom position 1 och 4 i Aurora i 
både förenklade och fulla simuleringen, och position 1 och 4 i klassrummet för den 
fulla simuleringen, och 2 för den förenklade.  
  
I det stora hela så kan man dra slutsatsen ur figur 19 och 20 att i Aurora var 
bedömningen av avstånd lika mellan den förenklade och den fulla simuleringen i alla 
positioner, däremot så förmedlade den fulla simuleringen en bättre känsla på vilket 
avstånd man satt i klassrummet i positionerna 1 och 4. Detta kan bero på den diffusa 
klangen gör att man uppfattar det som eko vilket gör att man tycker att man sitter 
längre bak.  
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Fig 19. Cirkeldiagram över fram-mitten-bak i Aurora. Rätt svar är inom parentesen. 
 

 
Fig 20. Cirkeldiagram över fram-mitten-bak i Klassrummet. Rätt svar är inom 
parentesen. 



	  
27	  

5	  Slutsats	  
Förenklade simuleringarna visade sig i slutändan ge liknade känsla som den fullt 
simulerade gjorde på en del punkter. I Aula Aurora gav den förenklade simuleringen 
och den fulla simuleringen samma känsla av att sitta i en konsertsal och lokaliseringen 
av källan till höger och vänster gav i stora drag samma svar i den förenklade och den 
fulla simuleringen. Om man satt fram eller bak i lokalen visade sig ganska svårt att 
avgöra och det var väldigt varierande åsikter från testpersonerna. Det var dock lika 
stor spridning i bägge simuleringarna, speciellt i Aula Aurora. Däremot var känslan 
av att sitta i ett klassrum inte det önskade resultatet, här får man se över den 
konstgjorda svansen om man kan korrigera den. Eftersom resultatet i klassrummet 
inte blev det förväntade så kan man dra slutsatsen att okorrelerad svans stämmer bra 
överens med den fulla simuleringen i en klangrikmiljö (aula aurora), dock fungera det 
mindre bra i klassrummet. Likheterna mellan simuleringarna visar ändå på att man 
kan med hjälp av förenklingar i simuleringen skapa en akustisk känsla för åhörarna 
som stämmer överens med vad den fulla simuleringen skulle ha gjort.  
 
Vad gäller lyssningstestet kunde val av lyssningspositioner i efterhand valts om 
eftersom vissa låg väldigt nära varandra och ett mer genomtänkt rutnät hade kunna 
gjorts för de båda rummen för att underlätta analyseringen. 
 

6	  Fortsatt	  arbete/rekommendationer	  
Fortfarande är det en del saker kvar som måste fixas. Svansen måste korrigeras i 
klassrummet för att få bort det ekot som testpersonerna påpekade. Intressant att testa 
en korrelerad svans i klassrummet. Nu vart det olyckligt med att två olika källor 
användes i detta projekt och det skulle vara intressant att se om det blev någon 
skillnad att i t.ex. klassrummet byta den rundstrålande källan till den som har 
direktiviteten som en sångare.  
 
iOpera AB kan nu välja ut de lokaler de vill använda sig i den virtuella miljön och 
därefter fundera ut vilka positioner i lokalen de vill använda.  Man kan även fundera 
på om man vill överdriva vissa saker såsom akustiken i ett rum, eller om man sitter 
längre bak i ett rum så får man det att verkligen låta som att man sitter långt bak. 
Samma sak gäller vänster- och högerpositionerna. Givetvis kommer det visuella att 
påverka väldigt mycket hur man uppfattar var man sitter. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
28	  

7	  Referenser	  
 
[1] CATT Acoustic. Hompage. http://www.catt.se 
 
[2] 	  L.Savioja: Modeling Techniques for Virtual Acoustis. Diss. Helsingsfors tekniska 
högskola. (1999) 
 
[3].H.Bodén U.Carlsson R.Glav H.P.Wallin och M.Åbom. Kurslitteratur, “Ljud och 
Vibrationer” Stockholm (1999). 
 
[4]. F. Alton Everest, K. Pohlmann,, kurslitteratur ”Master Handbook of Acoustics,”  
(2001) 
 
[5] Svanå Miljö Teknik. Akustik. Home Page. Hämtad (2012-03-08) från 
http://www.diffusor.com/Akustik.htm 
 
[6] CATT-Acoustic v8 user manual. URL: http://www.catt.se. 
 
[7] Ecophon, rumsakustik/Klang. Home Page. Hämtad (2012-03-08) från: 
http://www.ecophon.com/se/Akustik/For-akustiker/Rumsakustiska-matt/Klang/ 
	  
[8] David Miles Huber, Robert E. Runstein. “Modern Recording Techniques 7th 
Edition“ Chapter 2 – Sound and hearing, Early Reflections (2009) 
 
[9] Blauerts J. The Psychophysics of Human Hearing, MIT Press, Cambridge. . 
(2001). 
 
[10] Rindel, J. H., The Use of Computer Modeling in Room Acoustics. Journal of 
Vibroengineering, 3(4), 219-224, (2000)   
	  
[11] Kleiner, M., Dalenbäck, B. I., and Svensson, P. Auralization – An overview. 
Journal of the Audio Engineering Society. 41, 861-875 (1993). 
	  
[12] Odelius, J: Communication Acoustics in Classroom Environments. Diss. Luleå 
tekniska universitet. Universitetstryckeriet Luleå. (2010) 
 
[13] Dalenbäck, B. A new model for room acoustic prediction and auralization. Ph.D. 
thesis, Chalmers Göteborg, Sweden. (1995).	  
 
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


