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Sammanfattning 
 

Projektet undersökte  hur väl människor kan identifiera objekten bakom inspelade 

impaktljud i jämförelse med modalt syntetiserade sådana. Undersökningen är rotad i 

forskning kring fysisk modellering av ljud, men även i estetiska och politiska frågor 

som berörts av andra forskare inom det akademiska och nyckelpersoner i 

datorspelsbranschen. En kort historia om syntestekniker som använts inom 

datorspelsbranschen följer. Ett system för modal analys/omsyntes skapades och 

användes inom ramen av en kvantitativ undersökning. Även ett tillägprogram för 

Unity presenteras. Resultaten visar på att modalt syntetiserade impaktljud identifieras 

med en tillförlitlighet som är jämförbar med inspelningar. En diskussion kring 

procedurella ljudtekniker inom datorspel och deras för- och nackdelar ur estetiska, 

praktiska och tekniska synvinklar genomförs. Förslag på framtida arbete presenteras, 

både som kommersiella samt pedagogiska möjligheter. 

Nyckelord: Modal, Procedurell, Ljudsyntes, Datorspel 
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1 Introduktion 

 
Procedural Audio, ljud som genereras utifrån funktioner (Fournel 2010), var det vedertagna 

sättet att skapa ljud i datorspelens barndom (Farnell 2010, s. 318). Över tid blev det möjligt 

att lagra inspelningar av ljud med tillräcklig hög upplösning för att täcka över bandbredden 

för mänsklig hörsel (Farnell 2010, s. 318). Procedural Audio lades åt sidan på grund av dess 

avsaknad av realism. På senare tider kan man åter påträffa Procedural Audio i en eller 

annan form i väldigt många dataspel (Fournel 2010), och nyare forskning utmanar 

uppfattningen att syntetiserade ljud nödvändigtvis är orealistiska (Mengual, Moffat och 

Reiss 2016) (Böttcher och Serafin 2009). 

Som bakgrund till arbetet beskrivs vanliga syntesmetoder och deras historiska roll i dataspel. 

Exempel på hårdvara och mjukvara presenteras när det är möjligt. Dessutom ingår en 

diskussion om Procedural Audio, dess fördelar jämtemot traditionell sampel-baserad 

ljudläggning, och nackdelar. Tidigare forskning tas också i beaktning, både sådan som angår 

interaktiva medier såsom sådan som är djupare inrotad i psykoakustik, fysik och 

signalbehandling. 

Studien som presenteras i denna text har rötter i Procedural Audio och forskning kring 

modal syntes. Den ämnar ta reda på hur väl modalt syntetiserade impaktljud förmedlar 

objektens fysiska egenskaper, och därför hur väl man lyckas identifiera objekten. Ett eget 

programmerat system för analys och syntes av ljud i befintliga spelmotorer presenteras och 

testas, samt resultaten diskuteras. Även forskningsmetodiken redogörs och testformatet 

diskuteras både ur befintlig litteratur i ämnet (Denscombe 2007) och egna observationer. 

Syftet är att komplettera Mengual et al. (2016) och Böttcher och Serafin (2009) genom att 

nyansera begreppet realism, och etablera strikta begränsningar för vad det tillåts betyda. 

Detta görs för att undvika dess tvetydighet. Lutfi, Oh, Storm och Alexander (2005) samt 

Avanzini och Rocchesso (2001) formade undersökningar för att ta reda på hur väl människor 

kan, utifrån ljud, uppfatta fysiska egenskaper hos de ljudande objekten, som material. Detta 

torde vara ett bra sätt att inrama begreppet realism. Undersökningen ämnar därför ta reda 

på huruvida modalt syntetiserade impaktljud är kapabla att återge en realistisk uppfattning 

om objekten de är tänkta att representera.  
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2 Bakgrund 

Ljudeffekter är viktiga byggstenar i skapandet av interaktiva upplevelser som simuleringar 

och datorspel. Traditionellt har ljuddesigner utgått från grafiskt material och i efterhand 

spelat in samples (ljudfiler), som sedan synkroniserats med bild. Kapabla hårddiskar tillåter 

lagring av filer som innehar tillräckligt mycket data för att representera hela det mänskliga 

hörandets bandbredd. Denna metod tillåter uppspelandet av realistiska ljud. Uppsatsen 

kommer adoptera Andy Farnells (2010) benämning av denna metod, nämligen data-model. 

Dessutom kommer den svenska varianten ”datamodell” användas. Denna kännetecknas av 

det faktum att ljudeffekterna består av rå data, och, i inspelade ljuds fall, representerar en 

specifik instans av ett ljud. Detta innebär att en svaghet hos datamodellen kan härledas: 

samplade ljud är exakta kopior av en instans av ett ljud, men innehåller ingen information 

kring hur ljud uppkommer till följd av fysiska interaktioner (Farnell 2010, s. 318). Det 

datamodellen tycks tjäna i trovärdighet förloras i dynamiken och nyansen, eller avsaknaden 

därav. Man kan även argumentera att ljudens komplexa och dynamiska beteenden är så pass 

viktiga för dess återskapande att datamodellens trovärdighet egentligen inte är särskilt stor. 

Farnell (2010) jämför datamodellen för skapandet av ljud med grafiken i spelet Myst (1993), 

som på sin tid prisades för dess fotorealism, men var just bara en serie  statiska bilder med 

minimala interaktionsmöjligheter. Böttcher och Serafin (2009) fann att samplade ljud 

uppfattades, i ett spelkontext, som frånkopplade handlingarna som de skulle representera 

och mindre nyanserade jämfört med syntetiserade ljud. De fann även att granulära 

syntesmetoder bedömdes vara mer realistiska än de uppspelade samplade ljuden. 

Mjukvaror som FMOD (Firelight Technologies 2016) och WWISE (Audiokinetic 2016) 

erbjuder lösningar för att förenkla skapandet av dynamiska ljudbilder med samplade effekter 

genom interpolerade mixar och pseudoslumpmässiga processer (processer som 

approximerar slump, men inte är slumpmässiga), och mycket arbete bedrivs för att förlivliga 

inspelade ljud. Allt detta förblir dock efterbearbetning, som i de flesta fallen är helt 

frikopplade från fysikmotorer, grafik och animering. Många uppgifter, som synkronisering 

av fotsteg eller komplexa fysiska fenomen, är därför svårlösta (Farnell 2010, s. 318).  

En annan möjlig väg att gå för att möjliggöra livliga, komplexa ljudliga gestaltningar av 

soniska fenomen, är Procedural Audio. En definition är svår att hitta. Andy Farnell (2007) 

beskriver det som ”non-linear, often synthetic sound, created in real time according to a set 

of programmatic rules and live input”. Uppsatsen kommer mestadels behandla 

syntetiserade ljud, skapade i realtid av någon algoritmisk process, rotad i vedertagen 

signalbehandligsteori. Hädanefter kommer denna klass av ljud benämnas 

realtidsgenererade. Av dessa berör uppsatsen specifikt modalt syntetiserade impaktljud, som 

är föremålet för undersökningen. 

Procedural Audio har en del fördelar jämtemot datamodellen. Då ljuden genereras i realtid, 

krävs enbart uttrymme för lagring av koden som skapar ljudet, vilket är väldigt lite jämfört 

med uttrymmet som krävs för att lagra en ljudfil. I teorin behöver man aldrig allokera minne 

åt ljud, en i datamodellen oundviklig process som vanligtvis är mycket långsam.  Dynamisk 

LOAD (Level Of Audio Detail) tillåter ljuddesignern att finkalibrera hur komplext ett ljud 

behöver vara för olika situationer (Farnell 2010, s. 322). Ett ljud som på nära håll uppvisar 

detaljrika ljudbeteenden kanske på större avstånd låter som enkelt filtrerat brus. På detta 

sättet kan man anpassa ljudeffekternas komplexitetnivån enligt akustiska principer. 
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Dessutom är variation mycket enklare att framställa (Farnell 2010, s. 321-322), en mycket 

önskvärd egenskap i projekt där tusentals ljud krävs. 

Farnell (2010, s. 1) medger att det inte är trivialt att realtidsgenerera ljud med liknande 

realism som samplade inspelningar, och Nicholas Fournel (2010) teoriserar i en presentation 

på Game Developer Conference att detta har skapat en ond cirkel. I och med att 

realtidsgenererade ljud inte uppfattas som realistiska så finns det en brist på forskning inom 

området, vilket leder till att det inte utvecklas modeller som kan producera tillräckligt 

realistiska ljud. Nyare forskning verkar dock tyda på att realtidsgenererade ljud kan 

uppfattas som lika realistiska som inspelade sådana, och beskrivs i 2.7.  

2.1 Ljudsyntes 

Det finns ett stort antal syntesmetoder för att generera ljud i realtid. Även om det är ovanligt 

nu för tiden, har ljudsyntes tidigare implementerats med Programmable Sound Generators 

(PSG). Idag görs syntes vanligtvis direkt på CPU:n och i sällsynta fall nyttjar man även 

GPU:n.  Ljudsyntes är ett ämne inom signalbehandling, och inom ramen av denna text 

kommer endast digital sådan betraktas. För en introduktion till, för denna text relevant, 

ljudsyntes, hänvisas läsaren till Cook (2003). En beskrivning av vanliga tekniker och, om 

möjligt, deras användning i datorspel, följer. 

2.1.1 Additiv syntes 

Det är bekant att alla ljud kan uttryckas som superpositionen (summan) av sinusoider, och 

Fouriers teori om harmoni stipulerar att periodiska vågformer, som bara behöver definieras 

över intervallen 0-2π, är summan av en trigonometrisk serie (Farnell 2010, s. 257) 

𝑓(𝜃) =  
1

2
𝑎0 +  ∑ 𝑎𝑘

∞

𝑘=0

cos(𝑘𝜃) +  𝑏𝑘 sin(𝑘𝜃) 

Där θ är 2πωt + ø, ω är f/fs och ø är sinusoidens inledande fas. Max Mathews och Jean 

Claude Risset lade stora delar utav grunden för att använda denna kunskap för att 

syntetisera nya ljud (Farnell 2010, s. 257).  Additiv syntes är en process där sinusoider 

summeras för att skapa komplexa spektra. Genom att manipulera dessa enkla komponenter 

över tid, exempelvis med envelope eller förvrängning, så kan rika och dynamiska klanger 

uppstå. Den proibitiva kostnaden att beräkna ett potentiellt mycket stort antal oscillatorer 

har begränsat denna teknik, och det är svårt att hitta exempel av den i datorspelsvärlden, där 

ljud delar resurser med andra processer. 

2.1.2 Subtraktiv syntes 

Subtraktiv syntes utgår från en harmoniskt rik vågform och använder filter för att dämpa och 

accentuera delar av ljudets spektra (Collins 2008, s. 10). Exempel på harmoniskt rika 

vågformer är brus, impulser, fyrkantsvågor och sågtandsvågor. Där additiv syntes var 

opraktiskt i den analoga domänen på grund av det stora antalet oscillatorer, behövde 

subtraktiv syntes bara ett fåtal och några filter för att skapa ett stort antal klanger. De flesta 

PSG:er  var subtraktiva synteskort, som General Instruments AY-8910, och återfinns i ett 

enormt antal tidiga datorer och spelkonsoller (Collins 2008, s. 10). 
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2.1.3 Frekvensmodulering 

Frekvensmodulering som syntesteknik utvecklades på Stanford av John Chowning (Collins 

2008, s. 10-11). En vågform, kallad modulator, används för att modulera frekvensen av en 

annan vågform, kallad carrier. Sidebands, nya frekvenser som reflekteras från befintliga i 

spektrat (Chowning 1973), uppstår runt carriern och beror på en rad olika faktorer som inte 

gås egenom här (Farnell 2010, s. 296). Ekvationen (Farnell 2010, s. 299) är: 

𝑓(𝑡) = cos (𝜔𝑐𝑡 + 𝑖sin(𝜔𝑚𝑡)) 

Genom frekvensmodulering kan en mycket stor variation av ljud syntetiseras. Det har 

använts i flera PSG:er, som Yamaha YM2151, 2203 och 2612 (Collins 2008, s. 10-11). 

2.1.4 Wavetable syntes 

I wavetable syntes lagras vågformer, något likt hur samplade ljud lagras. Sedan spelas de 

upp i olika hastigheter för olika tonhöjder. Tekniken kräver att ljudkortet har sitt eget RAM 

eller ROM för att lagra vågformerna. Ofta användes hybrida tekniker för att spara in på 

kravet på lagringsutrymme. Ett exempel på detta är Roland MT-32, som brukade linear 

arithmetic synthesis, där bara transienter lagras i ljudkortets wavetable, och resten av ljudet 

kompleteras med enkel subtraktiv syntes  (Collins 2008, s. 11). 

2.1.5 Granulär syntes 

I granulär syntes skapas ljud genom att kombinera korta ljudimpulser som kallas grains 

(Farnell 2010, s. 305). Tekniken har utforskats i musikvärlden av kompositörer som Iannis 

Xenakis (1959) och Karlheinz Stockhausen (1955-1956), men av diverse anledningar har den 

inte en lång historia av användning inom datorspel, där den mest uppenbara är att tekniken 

kräver concurrency, en form av mjukvaruteknik för att köra flera processer samtidigt, då de 

tidigare nämnda grains ofta bör överlappa varandra (Farnell 2010, s. 305). Inte desto 

mindre finns det exempel av dess användning i nyare spel i Paul 2011. 

2.2 Modal syntes 

Detta är syntesmetoden som undersökningen angår. När fysiska objekt slås så vibrerar de i 

specifika frekvenser, kallade resonant modes. Dessa frekvensers amplitud avklingar med tid, 

och de med lägre frekvens tenderar att klinga av långsammare (Lloyd, Raghuvanshi och 

Govindaraju 2011). För att studera dessa beteenden kan modal analys brukas, och samma 

tekniker kan användas för att skapa parametrar för syntes av ljud. I underrubriken 2.1.1 

fastställdes att ljud kan uttryckas som summan av flera sinusoider. Samma insikt används i 

modal syntes. Objektens resonant modes motsvarar specifika frekvenser, och från 

Fourierteori vet man att dessa frekvenser kan återskapas med enkla sinusvågor. Modal 

syntes har inte sett stor användning i datorspel, men vissa verktyg finns tillgängliga, som 

Soundseed Impact i mellanvaran WWISE (Audiokinetic 2016). 

2.2.1 Modal syntes inom ramen för detta arbete 

Tekniken för modal syntes som används under denna undersökningen är inspirerad av Cook 

2003. I kap. 4.0, om implementation kommer denna gås igenom i detalj, men en kort 

beskrivning redan här förefaller nödvändig. 

Metoden kan uppdelas i två distinkta faser: analys och omsyntes. I analysfasen beräknas, 

genom Fouriertransformer, ett ljuds spektrala magnitud. Med denna information kan vissa 
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dominerande resonanta frekvenser identifieras (Cook 2003, s. 48-49). Dessa frekvenser 

beskrivs i Serra och Smith (1990) som  den deterministiska delen av signalen (i vårt fall 

ljudet). Med deterministisk menas att det går att enkelt beskriva och förutsäga över tid. Ljud 

har oftast också en stokastisk del (Serra och Smith 1990), vilket betyder att den inte går att 

enkelt förutsäga och beskriva med deterministiska regler, utan den beskrivs bäst av 

slumpbaserade processer. Den stokastiska delen av ljudet kan beräknas genom 

deconvolution (den svenska översättningen av convolution är faltning, men ordet används 

sällan inom ljuddesign och musikproduktion. Därför kommer den engelska varianten 

användas i denna text), en process som delar en signal i en deterministisk (modal) och 

stokastisk (residual) del (Cook 2003, s. 48).  

Den stokastiska delen kallas ofta residual, och kan användas som exciter för ett system av 

parallella resonanta bikvadratiska filter, stämda i frekvenserna som identifierats med 

Fourietransformer och som benämndes deterministiska (Cook 2003, s. 46-47). Filtrerna 

kommer resonera och bete sig ungefär som ett system av massa/fjäder/dämpare-typen 

(Cook 2003, s. 46-48). Detta är omsyntesfasen. 

2.3 Tidigare forskning 

Generell forskning kring modal syntes har tagits i beaktning. Adrien och Ducasse (1989) 

beskriver modal syntes som en bra kompromiss mellan additiv syntes och numerisk fysisk 

modellering, och presenterar en metod anpassad för syntesen av instrumentljud genom en 

uppsättning modala substrukturer. Gaver (1993) föreslåg en tidig variant av modal syntes, 

där en serie (parallell bank) av dämpade oscillatorer drevs av en extern kraft.  Cook (1996) 

utvecklade en modell kallad PhISEM för uppskattning av modala parametrar hos 

slaginstrument. 

Forskning kring ramverk och gränssnitt för modala syntessystem har också bedrivits, som i 

Bisnovatyi (2000). 

När det gäller realism hos modalt syntetiserade ljud har en del forskning redan bedrivits. 

Mengual, Moffat och Reiss (2016) syntetiserade olika vapenljud modalt. Frekvenstopparna 

analyserades och återskapades genom spectral modelling synthesis (SMS) (Serra och Smith 

1990). Den stokastiska delen av signalen modellerades med filtrerat vitt brus. Slutligen bad 

de testdeltagarna att betygsätta realismgraden på de modalt syntetiserade och de inspelade 

originalljuden. I 4 av 7 fall bedömdes de syntetiserade ljuden vara lika realistiska som, eller 

mer realistiska än, de inspelade. Lutfi, Oh, Storm och Alexander (2005) använde sig av 

Gaver (1993) som generell syntesmodell. Ett inspelat ljud och dess modalt syntetiserade 

kopia spelades upp för testdeltagarna. De fann att både otränade och tränade lyssnare inte 

kunde identifiera det riktiga inspelade ljudet bättre än slumpen. Fortsättningsvis bads 

lyssnarna identifiera vilka objekt ljuden gestaltade. Träobjekt identifierades enklast, medans 

mindre glas- och metallobjekt var svårare att särskilja. Avanzini och Rocchesso (2001) 

utarbetade ett test där deltagarna ombads identifiera modalt syntetiserade ljud från gummi-, 

trä-, glas- och stålobjekt. De fann de två förstnämnda vara mycket enklare att särskilja än 

resten och att avklingning spelade stor roll i identifieringen av materialen. Ren, Yeh och Lin 

(2012) utarbetade en egen metod baserad på tetrahedral finite element models för 

representationen av objektgeometri och utnyttjade detta för att skapa generella och 

överförbara modeller för modal syntes baserade på materialegenskaper. Testdeltagarna 

ombads indentifiera materialet på objekten i de inspelade och de modalt syntetiserade 
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versionerna. Forskarna fann att det inte fanns statistiskt signifikanta skillnader, och båda 

versionerna identifierades med lika stor tillförlitlighet.  

Böttcher och Serafin (2010) skapade en interaktiv upplevelse där olika syntesmetoder 

prövades och betygsattes av deltagarna. Modal syntes bedömdes vara sämst i alla kategorier, 

bland andra inom realismgrad och koppling till handlingarna. De erkänner att deras modala 

syntesmetod är mycket enklare än de flesta lösningar och att mer avancerade metoder har 

gett bättre resultat i annan forskning. De observerar också att testdeltagarna tenderade att 

bedöma ljuden de föredrog som mer realistiska och stundom även mer responsiva, vilket 

tyder på att realism är en högst subjektiv egenskap och således svårmätbar. 
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3 Problemformulering  

Realtidsgenererade ljud används idag fortfarande endast i sällsynta fall. Enligt Farnell (2010, 

s. 318) och Fournel (2010) har detta rötter åtminstone delvis i avsaknaden av realistiska 

modeller, som även är enkla att framställa, för syntes. Åtminstone Farnell anser att sådana 

modeller redan finns, och ny forskning verkar tyda på detta. Böttcher och Serafin (2011) 

samt Mengual et al. (2016) fann syntetiserade ljud vara jämförbara med inspelade ljud i 

perceptionstester om realism. Den senare fann även att objekt med dominerande resonanta 

frekvenser föredrogs när de var syntetiserade snarare än inspelade. Med tanke på att 

Böttcher och Serafin (2011) observerade att testdeltagarna tenderade att betygsätta de ljuden 

de gillade mest som bättre i realismvärde, gör sig ett modifierat test nödvändig för att styrka 

eller avfärda deras resultat. Mengual et al. (2016) administrerade ett liknande komparativt 

test, där ljudens realismvärde betygsattes. Samma problem som hos Böttcher och Serafin 

(2011) bör sannolikt ha manifesterat sig i denna. 

Avanzini och Rochesso (2001), Lutfi et al. (2005) och Ren et al. (2012) utformade tester där 

deltagarna ombads identifiera materialet hos de syntetiserade ljuden. Ett sådant test torde 

vara fri från problemet som Böttcher och Serafin (2011) identifierade i sin undersökning. 

Av dessa anledningar ämnar författaren undersöka huruvida modalt syntetiserade 

impaktljud effektivt gestaltar objekten de representerar, specifikt hur bra människor lyckas 

identifiera objekten som alstrar de modalt syntetiserade ljuden. Förhoppningen är att detta 

borde ge en bra fingervisning på hur väl syntesmetoden approximerar ett inspelat ljud. Om 

testdeltagarna med stor säkerhet kan identifiera objektet som alstrar ljudet som den 

syntetiserade varianten är baserad på, så kan syntesmetoden bedömas som kapabel till att 

approximera fysiska ljud på en nivå som tillåter människor att igenkänna dem. 

Det finns många olika variationer på modal syntes och det blir därför nödvändigt att 

begränsa arbetet till en specifik. Det är utanför ramen för denna text att redogöra för alla 

möjliga tekniker, men den som valts ut kommer grundligt beskrivas och motiveras. 

Undersökningen ämnar behandla en enkel form av modal syntes, liknande det som användes 

i Mengual et al. (2016). Detta för att komplettera deras tester med ytterligare ett, oberoende, 

och med en annan metodik. Lutfi et al. (2005) och Ren et al. (2012) använde sig av mer 

sofistikerade metoder, så även om deras tester är liknande det som presenteras i denna text 

så behöver inte resultaten stämma överens. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att genomföra undersökningen skapades en interaktiv scen, med objekt som kan plockas 

upp och kastas, i Unity3D (Unity Technologies 2005-2016). Ett alternativ, som användes i 

Lutfi et al. (2005) och Ren et al. (2012) var att helt enkelt spela upp ljuden för 

testdeltagarna. Dock ansågs interaktivitet viktigt då undersökningen vänder sig mot 

dataspelsvärlden, där den nämnda egenskapen är prioriterad. Detta introducerar ett grafiskt 

element i testet, vilket potentiellt ger upphov till störande variabler. Därför bör grafiken 

göras så intetsägande som möjligt, och likadan för varje objekt, förslagsvis gråa sfärer. 

Pilotstudien visade dock på att denna interaktiva scen inte tillförde undersökningen 

någonting, och väckte även oro kring Unitys stängda källkod, som inte kan vara föremål för 

en vetenskaplig granskning. Av dessa anledningar adopterades sedan metoden som använts i 

Lutfi et al. (2005) och Ren et al. (2012), dvs enkel uppspelning av ljud 
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Syntesmotorn består av en native plugin programmerad för Unity3D i C#. Denna portades 

sedan till C++ beslutet togs att inte använda Unity mer. Den modala analysmjukvaran 

programmerades i Python (Python Software Foundation 1991-2017) som ett externt 

program, då testdeltagarna inte behöver interagera med eller ha kunskap om denna, och var 

densamma under hela projektet. 

Under pilotstudien fick testdeltagarna möjligheten att, på plats och i en kontrollerad 

lyssningsmiljö, interagera med tredimensionella objekt, kopplade till en egen utvecklad 

modal syntesmotor inspirerad av Cook (2003) och Mengual et al. (2016). Fyra olika objekt 

med olika ljud fanns tillgängliga. Dessutom fanns varianter av samma fyra objekt, fast 

ljudsatta på det traditionella viset, det vill säga med inspelningar. De agerade referens för 

resultattolkningen. Uppspelningen skedde via hörlurar, ett par AKG mk240. Detta för att 

undvika färgande rumsakustik och störande ljud från datorkomponenter som fläktar. Alla 

testdeltagarna använde samma par hörlurar. Deltagarna fick interagera med objekten i 

Unityscenen i högst 20 minuter, vartefter de var tvungna att sluta och ett test 

administrerades (Appendix A). Uppgiften var att identifiera vilket objekt alstrade ljuden som 

interagerades med, genom att peka ut korrekt fotografi av objektet. Testet reserverade plats 

för kommentarer som kan inspirera framtida tester eller peka på eventuella brister i testets 

utformning. 

Inför den slutgiltiga undersökningen ändrades undersökningen utefter feedback. Unity 

bedömdes vara överflödig för undersökningssyftet och ersattes då med ett nätformulär, där 

testdeltagarna kunde spela upp ljuden via korta video. Ljuden var fortfarande fyra modala 

och fyra samplade. Under varje video fanns fyra fotografier, och deltagarnas uppgift var att 

koppla ljudet de precis lyssnat på med objekten i bilderna. Då testet inte mer skedde på plats 

ombads deltagarna även att beskriva sin lyssningsutrustning. Detta gjorde de möjligt att 

analysera huruvida utrustning påverkade deras svar. Slutligen redovisades också eventuella 

hörselskador. 

Då frågorna hade rätta svar (i underrubrikerna 2.2 och 2.2.1 fastställdes att den modala 

syntesen baseras på modal analys av ett riktigt objekt) kan svaren sammanställas, verifieras 

och ett procentvärde framställas, baserad på antal korrekta svar. För att förtydliga så innebär 

det att varje fråga för varje objekt verifieras oberoende av de andra och procentvärdet gäller 

endast den frågan. Ett gemensamt korrekthetsvärde kan framkallas, men är fattigare på 

information. 

Det finns inget specifikt tröskelvärde att nå upp till för att syntesmetoden ska kunna anses 

återge en korrekt bild av objektets fysiska egenskaper. Lutfi et al. (2005) observerade att 

vissa material var svåra att identifiera, även med inspelat material, så ett magiskt 

procentvärde anses inte finnas. Resultaten av de modalt syntetiserade ljuden jämförs snarare 

med resultaten av de inspelade ljuden, och om de stämmer någorlunda överens så anses de 

förstnämnda vara tillräckligt bra. 

3.1.1 Urval 

Lutfi et al. (2005) fann ingen skillnad mellan hur väl tränade och otränade lyssnare 

presterade. Därför togs ingen som helst hänsyn till testdeltagarnas erfarenhetsnivå inom 

musik eller ljudteknik. Alla deltagarna genomgick ett lyssningsprov för att samla information 

kring deras hörselförmåga i pilotstudien. I den slutgiltiga undersökningen ombads de 

redovisa eventuella hörselskador. Datorspelsvana var inget krav och ansågs inte vara viktigt 
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för undersökningens utfall, men sågs som positivt för testets kommentarfält. Ålder och kön 

bedömdes vara ointressant för undersökningens utfall, och togs inte i beaktning. Ålder kan 

kopplas till hörselförmåga, men var ändå ointressant då ett lyssningsprov ägde rum. 

3.1.2 Datainsamling 

Undersökningen använde sig av frågeformulär för insamling av data. Datan som krävs för 

undersökningen är otvetydig, kort och okontroversiell, egenskaper som Martyn Denscombe 

(2007, s. 153)  anser passa frågeformulär väl. Dessutom måste datan vara standardiserad, d v 

s utgå från exakt samma förutsättningar (Denscombe 2007, s. 153). Den insamlade datan 

består av testdeltagarnas uppfattning om de ljudande objektens material, då undersökningen 

utgick från perception. Frågeformuläret utformades med hänsyn till Denscombes riktlinjer 

för frågornas konstruktion (Denscombe 2007, s. 162-165). 

För att förenkla datainsamlingen och tolkningen var frågorna stängda, med multipla val. 

Denscombe (2007, s. 166) anser att stängda frågor passar väl in i kvantitativ forskning, men 

påpekar också att de tillåter mindre nyans i svaren, vilket kan frustrera 

undersökningstagaren.  

3.1.3 Tolkning 

Datan behandlades kvantitativt. Kvantitativ data är sådan som består av nummer 

(Denscombe 2007, s. 254). Först räknades frekvensen för varje svar på varje fråga, för att få 

en uppfattning om vad ljuden ansetts låta som. Därefter beräknades en percentil för alla 

svaren, vilket gjorde jämförelser mellan svarsfrekvenser lättare (Denscombe 2007, s. 263-

264).  Till sist indelades fraktildatan i två stora grupper, en för de modalt syntetiserade 

ljuden och en för de inspelade. Syftet med undersökningen var att ta reda på om modalt 

syntetiserade impaktljud återger en korrekt känsla om de ljudande objektens fysiska 

egenskaper. I Lutfi et al. (2005) förekom inspelade ljud som till synes inte återgav en korrekt 

känsla om dessa fysiska egenskaper, liksom även deras modala motsvarigheter. Det följer att 

datan inte kan tolkas utan en jämförelse med inspelade ljud. Ponera exempelvis att ljud A är 

en modalt syntetiserad representation av ett träobjekt. Om 67% av testdeltagarna svarar 

korrekt på frågan om objektets material så kan detta till synes verka positivt. Men tolkningen 

ändras dramatiskt om ljud B, som är en direkt inspelning av samma objekt, leder till 100% 

korrekta svar. De modalt syntetiserade impaktljuden måste då sättas i kontrast med 

inspelade ljud för att tolkningen inte ska vara missvisande. 

3.1.4 Problematisering 

Det är mycket lättare att införskaffa en stor datasampel genom webbaserade frågeformulär 

än vad det är genom att hålla undersökningen på plats. Ju större sampel av befolkningen  

undersökningen kan nå, desto tillförlitligare blir resultaten (Denscombe 2007, s. 34-35). Att 

administrera testet så som det är utformat via webben är inte möjligt då Unity3D inte tillåter 

syntesmotorns implementation för program kompilerade till browser. Ett alternativ, som i 

Lutfi et al. (2005), hade varit att enbart spela upp de förinspelade ljuden. Som redan skrivits 

så bedömdes interaktiviteten till en början vara essentiell då undersökningen i mångt och 

mycket riktar sig mot dataspelsmediumet. Sedan adopterades webformatet för att nå flera 

personer och på grund av problemen som ansågs finnas den Unitybaserade pilotstudien. 

Webbaserade frågeformulär har dock också svagheter. Testdeltagarnas ärlighet kan inte 

fastställas (klickar de bara slumpmässigt i olika fält?) och lyssningsmiljön är inte 

kontrollerad och kan vara suboptimalt. Dessutom kan det vara svårt att nå personer som 
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fyller urvalets kriterier, eller lätt att nå sådana som inte fyller urvalets kriterier (Denscombe 

2007, s. 10). Webbaserade formulär garanterar dessutom inte nödvändigtvis en stor 

partecipation. I synnerhet påverkar formulärets grafiska utseende och enkelhet antalet 

villiga deltagare (Denscombe 2007, s. 9). 
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4 Implementation 

Det praktiska arbetet kan delas in i tre huvudsakliga delar: 

1) Implementation (programmering) av moduler för modal analys/omsyntes. 

2) Integration av moduler i ett Unityprojekt. 

3) Inspelning och urval av ljud. 

Kapitlet struktureras utefter dessa tre moment, som kan, för det mesta, anses vara 

oberoende av varandra. 

4.1 Implementation av modal analys/omsyntes 

Som redan påpekats i kap. 2.2.1, kan ljud delas upp i en deterministisk och en stokastisk del. 

Den förstnämnda består av resonerande frekvenser och den sistnämnda består av brusig 

information. En annan beskrivning av dessa komponenter generaliserar den stokastiska 

delen till en transient och den deterministiska delen till en avklingning. För att dela upp ett 

ljud i dessa två komponenter krävs först och främst någon metod för att spektralt analysera 

ljud. Detta gjordes genom att använda en kraftfull matematisk transform: diskreta 

Fouriertransformen, eller förkortat DFT (Discrete Fourier Transform). 

4.1.1 Diskret Fouriertransform 

Tyvärr är det inte så enkelt som att bara applicera en Fouriertransform på ett ljud för att 

komma åt användbar data om ljudets frekvensdomän. Denna har otaligt många egenskaper 

som måste tas i beaktning för att framgångsrikt kunna analysera spektralt en signal ämnad 

för modal analys/omsyntes. Därför förefaller det nödvändigt att noggrant beskriva 

algoritmen, då många designbeslut beror direkt på transformens egenskaper. Ytterligare kan 

nämnas att detta projekt använder sig av en känd variant av diskret Fouriertransform, 

nämligen FFT (Fast Fourier Transform). Detta har ingen betydelse för denna underrubrik 

då FFT inte är en approximation av DFT. Den är exakt lik DFT och ger exakt samma resultat, 

bara snabbare (Lyons 2011, s. 129). 

DFT är en matematisk procedur som används för att fastställa frekvensinnehållet hos en 

tidsdiskret signal. Ekvationen är (Lyons 2011, s. 54): 

X(𝑚) =  ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝑚/𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

Ekvationen multiplicerar varje tidssampel n hos en signal x med en komplex 

exponentialfunktion (en komplex sinusoid) e för varje bin m. j är den komplexa operatorn 

och står för √-1, och π är den bekanta siffran 3.14, med valfritt antal decimaler. Den stora, 

grekiska bokstaven Sigma indikerar en kumulativ summa från 0 till N-1. Allting till höger om 

symbolen summeras i omfånget N-1. En bin är en enhet, frekvenssampel, av DFT:ens output 

(Lyons 2011, s. 75). Om storleken på DFT:en är 1024 sampel, så kommer den ge 1024 bin 

som representerar frekvensinnehållet i den analyserade signalen. Det är alltså inte 

samplingsfrekvensen som bestämmer DFT:ens frekvensupplösning, utan antalet sampel som 

DFT:en analyserar. 
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Ur ekvationen syns det att DFT:en innehåller en komplex exponentialfunktion. Komplexa tal  

utgör en speciell gren av matematiken och skiljer sig markant från de vanligare reella talen. 

Ett komplext tal består av en realdel och en imaginärdel. Ett enkelt exempel är: 

𝑍 = 𝑎 + 𝑗𝑏 

Där Z är det komplexa talet, a är realdelen och jb imaginärdelen. j står alltid för √-1 och är 

operatorn som gör att Z är ett komplext tal. För mer om komplex matematik hänvisas 

läsaren till Parker 2010. 

En signal kan dock beskrivas genom att ange amplitudvärden för varje sampel, och detta är 

inget komplext tal, utan ett vanligt reellt tal. Detta faktum leder till den första egenskapen 

hos DFT som fick tas i beaktning under utvecklandet av den modala analyskoden, nämligen 

symmetri (Lyons 2011, s. 67). DFT:en är utformat för att ta emot komplexa tal, men funkar 

även med reella tal, vilket är praktiskt för ljudmjukvaruutvecklare då ljudsignaler nästan 

alltid behandlas som reella. Dock händer det något säreget med resultatet: det m:te 

resultatet från den komplexa DFT:en är likadan som (N-m), där N är DFT:ens storlek. 

Resultatet är symmetriskt. Detta innebär att, för en reell signal, så innehåller  DFT:en ingen 

ytterligare information mellan X(N/2+1) och X(N-1) (Lyons 2011, s. 67-69). Endast halva 

resultatet är nödvändigt för att beskriva signalens frekvensinnehåll. Inom ramen av detta 

projekt är detta viktigt, då det skulle få katastrofala konsekvenser om den modala analysen 

tog hänsyn till hela DFT:en. Där programmet tror sig ha N frekvenser att analysera finns det 

i själva verket bara N/2, och detta skulle leda till helt felaktiga resultat. Därför begränsas den 

spektrala analysen till hälften av DFT:ens resultat. 

Valet av DFT:ens storlek är ett av de viktigaste momenten i spektral analys. DFT:en opererar 

på en sekvens av data (signaler), och hur stor sekvensen är påverkar resultatet avsevärt. Ju 

större DFT:en är, desto högre frekvensupplösning. Frekvensupplösningen kan beräknas 

genom att dela samplingsfrekvensen med DFT:ens storlek (Lyons 2011, s. 71). Med en 

samplingsfrekvens på 44100 Hz och en DFT på 1024 sampel är frekvensupplösningen 43.06 

Hz, vilket innebär att det skiljer 43.06 Hz mellan varje resultat från DFT:en även kallade 

bins. För att beräkna vilken frekvens en viss bin motsvarar multipliceras binnumret m med 

samplingsfrekvensen och resultatet delas med DFT-storleken. Till exempel, en DFT med en 

storlek på 1024 sampel ger 1024 bins med frekvensvärden. Om man vill veta vilken frekvens 

bin nummer 10 motsvarar när samplingsfrekvensen är 44100 Hz beräknar man: 

10 ∗ 44100 𝐻𝑧

1024
= 430.66 𝐻𝑧 

Att välja en väldigt stor DFT för analysen, kanske lika stor som samplingsfrekvensen för att 

ha en perfekt frekvensupplösning, förefaller vid en första anblick vara optimalt. Problemet 

med det, utöver den enorma tiden algoritmen skulle behöva för att kompletteras, är att 

DFT:ens storlek också påverkar resultatets tidsupplösning, dvs hur signalens 

frekvensinnehåll ändras över tid. Tyvärr blir tidsupplösningen bättre desto mindre DFT:en 

är (Lyons 2011, s. 92-96)! Valet av storleken på DFT:en är därför en kompromiss mellan 

frekvensupplösning och tidsupplösning. 

Storleken på DFT:en bestämmer, som tidigare skrivet, frekvensupplösningen på den 

spektrala analysen. Om man applicerar en DFT stor 10 sampel på en signal samplad med en 

frekvens på 20 Hz så är frekvensupplösningen 2 Hz. Första bin i DFT:en motsvarar 0 Hz 
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(DC), andra 2 Hz, tredje 4 Hz, fjärde 6 Hz osv. Men vad händer om den analyserade signalen 

innehåller information på 1, 3 eller 5 Hz, eller information med decimaler, som 2.32 Hz? Den 

försvinner inte, däremot läcker den över i de angränsande frekvenserna. Detta är ett bekant 

problem, kallas läckage (Lyons 2011, s. 75-83), och är betydande för detta projekt. Den 

modala analysen riskerar att misstolka frekvensen hos de dominanta vibrationerna. I det 

tidigare exemplet med en samplingsfrekvens på 44100 Hz och en DFT storlek på 1024, kan 

resultatet vara felaktigt med hela 43.06 Hz. Detta är en betydande felmarginal och 

oacceptabelt för projektets syften. Det går inte att eliminera läckage totalt, men man kan 

minska dess effekter med viktfunktioner (Lyons 2011, s. 83), oftare kallade fönsterfunktioner 

inom ramen av ljudteknik. Dessa väger sekvensen över tid, både i början och i slutet av den 

ingående signalen. Om ingen vägning sker, och signalen tillåts passera in i DFT:en 

opåverkad, kallas fönsterfunktionen rektangulär, eller boxcar (Lyons 2011, s. 83), för att 

man kan se det som att den ingående signalen multipliceras med en serie ettor. Denna 

standardfunktion har, liksom signalen som analyseras, en frekvensrespons, och denna 

påverkar i högst stor grad läckaget i Fouriertransformen. Den rektangulära 

fönsterfunktionens frekvensrespons har prominenta sidolober, hela -13 dBFS (Söderkvist 

och Ahnell 1994, s. 146), och leder till extrema läckageproblem. Andra fönsterfunktioner, 

med svagare sidolober, kan brukas, och i detta projekt används Blackman-funktionen, vilken 

uppvisar sidolober på -58 dBFS (Söderkvist och Ahnell 1994, s. 146). 

 

Figur 1 Tidsdomänsrepresentation av olika viktfunktioner 

4.1.2 Modal analys med FFT i Python 

Med en god kunskap kring DFT:ens egenskaper utvecklades en algoritm för modal analys, 

inspirerad av Cook 2003 s. 39-51, i Python. Python distribueras bland annat med en samling 

vetenskapliga bibliotek kallad Anaconda (Continuum Analytics 2017), och denna användes 

för att utveckla programmet. Som textredigerare användes Sublime Text 3 (Skinner, John 

2016), ett populärt alternativ för utveckling av mjukvara med scriptspråk som Python. 

Först delas den analyserade ljudsignalen x upp i flera segment, för att få plats i DFT:en. I alla 

fall valdes en storlek på 16384 sampel, vilket gav tillräckligt god frekvensupplösning. 

Segmenten är fyra gånger kortare än DFT:ens storlek, vilket gjorde det möjligt att behålla en 

god tidsupplösning. För att segmenten skulle vara lika stora som DFT:en brukades en teknik 

som kallas nollinbakning. Denna innebär att nollor bakas in efter segmenten. Nollinbakning 

i tidsdomänen är lika med interpolering i frekvensdomänen (Lyons 2011, s.92-96), vilket 
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betyder att frekvensupplösningen som möjliggörs med 16384 sampel kan behållas med ett 

mindre antal sampel från ljudkällan som analyseras. 

En Blackman-funktion appliceras på segmenten, för att dämpa läckage i DFT:en. Detta 

måste göras innan nollinbakningen för att storleken på fönsterfunktionen och segmenten ska 

stämma överens (Lyons 2011, s. 95). Efter dessa förberedningar är segmenten klara för att 

användas i DFT:en. Resultaten är serier av komplexa tal (Cook 2003, s. 54), av vilka 

realdelen är det enda av intresse för algoritmen, och representerar frekvensinnehållet i den 

analyserade signalen. Imaginärdelen är signalens fas, och ignoreras av algoritmen då det inte 

tillför mycket av intresse för den modala syntesen. Realdelen kallas också magnituden, och 

imaginärdelen kallas även vinkeln. 

Resultaten unifieras genom att beräkna genomsnittliga värden för alla frekvenser. Efter detta 

kan ett pre-emphasis filter appliceras för att betona lägre eller högre frekvenser. Detta filter 

är inte alltid nödvändigt, och anpassas utefter behov. Det finns ingen vetenskaplig grund till 

användandet av pre-emphasis filter inom detta projekt, utan är ett estetiskt val som vägs av 

erfarenhet och experiment. Ett exempel på användningsområden är ljud som uppvisar 

mycket energi i ett visst antal relaterade frekvenser, men inga tillräckligt starka spikar i 

spektrat som algoritmen identifierar. Genom att betona dessa frekvenser manuellt kan 

användaren hjälpa algoritmen att hitta dessa önskade områden. 

Algoritmen har vid detta tillfälle en array av magnituder för varje frekvensvärde i signalens 

frekvensrespons (totalt 16384, lika med DFT:ens storlek). En array är en datastruktur som 

allokerar en viss mängd minne för relaterade datatyper, i detta fall flyttal, vilka är en specifik 

representation av tal i datorer. Programmet kan nu gå igenom denna array och hitta 

maxvärden. Dessa lagras i ytterligare en annan array, samt vilken frekvens de tillhör. På så 

sätt kan den modala syntesen komma åt både vilken frekvens spikarna i spektrat 

manifesteras i, och dess genomsnittliga värden. Antalet spikar som behövs för att 

omsyntetisera ljudet beror helt och hållet på källan, men vanligtvis mellan 1 spik för de 

enklaste ljuden (stämgaffel) och 20 för mer komplicerade. Vissa ljud kan naturligtvis behöva 

mer än 20 spikar för att omsyntetiseras på ett godtagbart sätt, men detta bör tas som ett 

tecken på att modal syntes inte är särskilt lämpat för just dessa. Ju mera spikar behövs, 

desto mer krävande blir syntesen för datorn, och över en viss gräns bör användaren ställa sig 

frågan om det verkligen är värt att nyttja modala metoder. Projektet riktar in sig mot 

datorspel, och därför är prestanda av stor vikt för bedömningen av hur många spikar man är 

villig att syntetisera. 

För varje spik som identifieras är det nödvändigt att dämpa denna i arrayen med 

magnitudspektrat, för att algoritmen inte ska hitta samma maxvärden om och om igen. Men 

det kan även finnas angränsande frekvenser med liknande magnitudvärden som algoritmen 

också borde dämpa. Det är fullt möjligt att det förekommit läckage in i dessa frekvenser, eller 

så föredrar användaren att inte identifiera spikar som är för nära varandra på grund av 

psykoakustiska fenomen som maskering i frekvensdomänen. Algoritmen kan därför välja att 

inte bara nollställa den identifierade spiken i spektrat, men även angränsande sådana som 

inte tjänar någon nytta för syntesen, men som hade identifierats som spikar i normala fall. 

Hur många angränsande frekvenser som nollställs tillsammans med den identifierade spiken 

kan bestämmas genom ett grafiskt gränssnitt av användaren. För en DFT-storlek på 16384 

så valdes det oftast att dämpa 16 bins över och under spikarna i spektrat. 
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När alla spikarna i spektrat identifierats sparas denna information i en enkel textfil, som 

används senare i syntesmotorn, men innan detta måste algoritmen generera någon form av 

exciter för de bikvadratiska filtren som används för att återskapa den deterministiska 

(resonerande) delen utav ljudet. Läsaren kan erinra sig om att den stokastiska delen av 

ljudet också kan ses som transienten, och denna fungerar väl som en exciter till ett system av 

resonerande bikvadratiska filter. Flera olika lösningar finns tillgängliga i litteraturen: 

1) Skapa en ljudfil där den deterministiska delen av originalljudet filtrerats bort i 

frekvensdomänen (Cook 2003). 

2) Modellera vitt brus med bandpass filter (Mengual, Moffat och Reiss 2016). 

3) Filtrering av vitt brus med ett filter vars frekvenssvar är lika med den spektrala envelope 

(Serra och Smith 1990). 

Av dessa tre valdes den första. Ljudfilen som representerar den stokastiska delen kallas 

residual. För att skapa denna nollställer algoritmen alla spikarna i originalljudets 

frekvensdomän, så att inga resonerande frekvenser är kvar. Notera att hela processen där 

ljudet delas upp i segment måste utföras igen, då algoritmen slagit ihop de tidigare 

resultaten till ett genomsnittligt magnitudspektrum. För att skapa residual-filen behöver 

algoritmen tillgång till alla segmentens spektrum. När segmenten filtrerats i 

frekvensdomänen (i Cook 2003, s. 48 benämns processen också deconvolution) appliceras 

en IDFT (inverse discrete Fourier transform), som transformerar en signal från 

frekvensdomänen till tidsdomänen. Detta görs för varje segment, och sedan slås de ihop 

genom overlap-add (OLA). Programmet har nu identifierat de resonerande frekvenser och 

skapat en residual som kan användas av syntesmotorn för modal ljudgenerering i Unity. 

4.1.3 Filterterminologi 

Filtrering är en grundläggande process inom DSP. Filter kan användas för att modifiera ett 

ljuds frekvenskarakteristik, men även som byggstenar i effekter som reverb, analog 

modellering eller även syntes. Inom ramen för detta projekt är endast LTI-system (linear 

time-invariant) av intresse. Ett system är lineärt om dess output är summan av de enskilda 

delarnas output (Lyons 2011, s.12): 

𝑦1 =  𝑥1 

𝑦2 =  𝑥2 

𝑦1 +  𝑦2 =  𝑥1 +  𝑥2 

Ett system är tidsinvariant om en tidsförskjutning i inputsekvensen orsakar en likvärdig 

tidsförskjutning i systemets outputsekvens (Lyons 2011, s. 17): 

𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) 

𝑦(𝑛 + 𝑘) = 𝑥(𝑛 + 𝑘) 

Där n är en tidsindexering och k är en tidsförskjutning. 

LTI-system är viktiga inom DSP för att de kan beskrivas till fullo av deras impulssvar, allt 

som någonsin behöver kännas till om systemet finns i impulssvaret (Lyons 2011, s. 19). Ett 

systems impulssvar är dess outputsekvens i tidsdomänen när inputsekvensen är ett enda 
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amplitudsmaxvärde följd och föregånget av sampel med nollvärde (Lyons 2011, s. 19). Denna 

egenskap innebär att ett LTI-systems effekt på vilken inputsekvens som helst kan förutspås. 

Man kan även ta DFT:en av ett LTI-systems impulssvar, vilket ger systemets frekvenssvar 

och gör det möjligt att beskriva, återigen till fullo, dess frekvenskarakteristik (Lyons 2011, s. 

19). Faktum är att det finns en klass av filter som opererar direkt med convolution av en 

inputsekvens och ett önskat frekvenssvar som transformerats till ett impulssvar, och dessa 

kallas FIR-filter (finite impulse response) (Lyons 2011, s. 167-178). Den andra stora klassen 

av filter är IIR-filtren (infinite impulse response), och skiljer sig från FIR-klassen utifrån det 

faktum att dess output, i teorin, har ett oändligt impulssvar (Lyons 2011, s. 241) (i praktiken 

kan datorer inte representera värden med oändlig precision, och därför rundas impulssvaret 

förr eller senare av till noll, om filtret är stabilt). 

Digitala filter designas vanligtvis genom att placera ut nollor och poler i en enhetscirkel 

kallad z-planen. Poler är förstärkningar, eller resonanser, i z-planen och nollor är 

dämpningar, eller antiresonanser (Cook 2003, s. 29). Dessa bestämmer filtrets beteende, 

alltså impulssvar och frekvenssvar. För att ett filter ska vara stabilt måste polerna placeras 

inuti enhetscirkeln, dvs -1 < z < 1 (Lyons 2011, s. 260-262). Outputen av ett instabilt filter 

växer okontrollerat även när inputen är noll, och kan skada både högtalare och öron.  

Filter kategoriseras även utifrån deras frekvenssvar. De vanligaste kategorierna tar sitt namn 

utifrån vilka frekvenser de låter passera och vilka de dämpar. Lågpassfilter låter frekvenser 

under vinkelfrekvensen passera, medans högpassfilter låter frekvenser över vinkelfrekvensen 

passera. Bandpassfilter låter frekvenser nära centerfrekvensen passera, medans 

bandstopfilter dämpar de. För mer information kring filterdesign hänvisas läsaren till Lyons 

2011. 
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Figur 2 Frekvensrespons hos vanliga filtertypologier 

4.1.4 Modal syntes med bikvadratiska filter 

Målet med syntesmotorn är att generera sinusvågor i realtid, drivna på något sätt av 

residualfilen som analysprogrammet skapade. Detta kan åstadkommas på flera olika vis. 

Mengual, Moffat och Reiss (2016) använde sig av additiv syntes, och mixade samman 

resultatet med den stokastiska komponenten (i deras fall, filtrerat vitt brus). I detta projekt 

används bikvadratiska filter för att skapa sinusvågorna. Cook (2003, s. 46) poängterar att 

rekursiva bikvadratiska filter med två poler kan användas för att approximera lösningen av 

ett system med massa, fjäder och dämpare. Lösningen (i filtrets fall, impulssvaret) är, i båda 

fallen, en exponentiellt avklingande sinusoid och råkar bete sig på ett sätt som liknar många 

vibrerande objekt. Det finns därför ett starkt sammanband mellan andra-gradens rekursiva 

filter och tingens vibrationer. Man kan generalisera detta faktum till att alla LTI-system kan 

brytas ned i sinusoida vibrationssätt (Cook 2003, s. 46). En tydlig styrka hos detta 

tillvägagångsätt för modal syntes är att en parallell bank av bikvadratiska filter kan drivas av 

vilket ljud som helst. De behöver inte triggas manuellt varje gång ett ljud bör spelas upp, 

utan kommer naturligt generera exponentiellt avklingande sinusvågor när någonting 

passerar igenom dem, då detta är filtrets impulssvar. För att detta ska fungera måste de 

bikvadratiska filtren ställas in på ett specifikt sätt för att normalisera filtrets peak gain när 

den sveps, vilket innebär att en nolla (som i kap. 4.1.3 beskrivits som antiresonanser) 

placeras i z = 1 och en annan i z = -1 på den komplexa z-planen. 
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Hädanefter beskrivs implementationen som gjordes i Unity. Som redan poängterats tidigare 

i texten så skrotades Unity efter pilotstudien till förmån för en helt egen lösning i C++. 

Implementationen är dock snarlik, och allt som beskrivs i denna rubrik gäller för både den 

tidiga Unity-implementationen och den senare C++-implementationen. 

Syntesimplementationen består av tre klasser, ModalSound, Biquad och OneZero. De 

sistnämnda implementerar två olika filter: resonerande bikvadratiska filter och One-Zero 

lågpassfilter. En beskrivning av bikvadratiska filter har redan angivits i den tidigare 

paragrafen. One-Zero filter har endast en nolla på den komplexa z-planen, vilket gör 

filtreringen mildare. Denna används som en sort brightness-filter, vilket kontrollerar hur 

mycket höga frekvenser tillåts passera från exciter-filen. Ju hårdare objekt slås, desto mer 

höga frekvenser produceras, och One-Zero filtret används för att simulera detta beteende. 

Båda filter måste skapas i par om stereolokalisering önskas. I Unity gjordes detta enkelt 

genom att ge scripten information om hur många kanaler spelmotorn startat, och utifrån det 

skapa ett eller två av varje filter beroende på om projektet använder mono- eller stereoljud.  I 

C++ kunde detta istället väljas godtyckligt. Givetvis kan samma regler användas för 

flerkanaliga projekt. ModalSound är scriptet som placeras på objekten man önskar ljudlägga 

med modal syntes och kommunicerar med filtren genom en rad enkla funktioner. Delvis 

genom att anropa filtrens konstruktorer (vilka initialiserar nyskapade objekt), men även 

genom metoder för att ställa in vinkelfrekvensen, förstärkningen och, i det bikvadratiska 

filtrets fall, resonans. Den viktigaste metoden är process(), vilken utför själva filtreringen och 

returnerar ett värde varje gång den anropas. 

ModalSound spelar upp ljud när en kollision mellan objektet det ligger på och något annat 

registreras. Dessutom ställer den in vinkelfrekvens för OneZero och volymen för residual 

beroende på objektets hastighet vid kollisionstillfället. Residualfilen spelas upp genom att 

anropa Unitys inbyggda metod Play(). Denna fil kommer dyka upp som en serie sampel i en 

buffer i en annan inbyggd metod, kalla OnAudioFilterRead(). I den skickas alla sampel från 

den ingående buffern in i OneZero och sedan Biquad, genom medlemsfunktionerna 

process(). Dessa returnerar värden som läggs in i buffern igen, vilket sedan skickas till 

ljudkortet. Buffret alternerar sampel mellan kanalerna, så varannan sampel behandlas i 

samma filter om stereo är aktiverat.  

4.1.5 Pilotstudien 

Testet ägde rum i en kontrollerad miljö med professionell utrustning. Hörlurar fanns på 

plats och var av märket AKG K240 MKII. Som ljudkort användes M-Audio Fast Track Pro, 

och samplingsfrekvensen var 48000 Hz, Unity-standard för Windows. Rummet hade ingen 

betydelse då lyssningen skedde genom hörlurar, men hölls så distraktionsfri som möjligt. 

Testet var dock övervakat och undersökningsgivaren närvarade i samma rum som 

deltagarna. 

Totalt innehöll scenen åtta objekt, som kunde framkallas av användaren genom att trycka 

knappen ”E” på tangentbordet i närheten av vissa podium. Dessa kunde plockas upp med 

vänster musknapp och kastas runt med samma. Fyra av dem var inspelade ljud, och fyra 

syntetiserade. Ljuden som valdes är: 

1) Tjockt metallrör. 

2) Porslinmugg. 

3) Glaslampa, ungefär dubbelt så stor som porslinmuggen. 
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4) Träplanka. 

Kriterierna i urvalet av ljud var fyra: 

1) Ljuden ska vara lämpade för modal syntes, dvs ha tydliga resonerande, exponentiellt 

avklingande, frekvenser och klar attack. 

2) De resonerande frekvenserna får inte vara så pass nära varandra att de orsakar 

akustiska fenomen som beating. 

3) Ljuden får inte uppvisa väldigt märkbara icke-lineariteter, som fluktuerande 

frekvenser (exempelvis, böjning av pitch till följd av starka impakter). Även om icke-

lineariteter går att emulera med modal syntes (Cook 2003, s.109-114) så är det 

utanför projektets ramar. 

4) Ljuden får inte vara alldeles för annorlunda från varandra, vilket skulle kunna leda 

till att olika strategiska knep används av deltagarna i frågeformuläret. Igenkänningen 

bör vara intuitiv, och inte resultera från problemlösartänk (som urval via 

uteslutning). Detta kriterium kan delvis uppfyllas genom att välja objekt som liknar 

varandra i volym och form, men författaren fann att den egna bedömningen genom 

lyssnande var mer effektivt. 

Testdeltagarna fick obegränsat med tid att interagera med dessa objekt, i syfte att sedan 

svara på ett frågeformulär. Frågeformuläret fanns tillgängligt under testet och fick fyllas i 

under tiden som deltagaren interagerade med objekten i scenen. Åtta objekt ansågs vara 

många, och det var fördelaktigt att inte tvinga deltagarna att fylla in frågeformuläret efter 

de interagerat med objekten då minne kan hade kunnat bli en påverkande variabel.  

Som redan beskrivits i kap. 3.1 bestod formuläret av frågor där testdeltagarna bads 

koppla ihop objekten i Unity-scenen med fotografier på riktiga objekt (som är källorna 

för både inspelningarna som den modala analysen). Förhoppningen var att de modalt 

syntetiserade ljuden skulle igenkännas med samma noggrannhet som de inspelade 

ljuden. Genom att sammanställa svaren kunde en jämförelse äga rum och 

frågeställningen besvaras. 

En pilotstudie genomfördes för att testa upplägget. I denna igenkändes trä och glas vare 

sig ljuden var syntetiserade eller inspelade. När det gällde de modala ljuden förväxlades 

metall med porslin 100 % utav gångerna, och tvärtom 50 %. Den inspelade metallen 

igenkändes korrekt 50 % utav gångerna medan porslin förväxlades med metall. Det är 

svårt att dra slutsatser från pilotstudier med få deltagare, men om en slutsats bör dras så 

är det att porslinljuden och metalljuden är för lika för att tillförlitligt kunna särskiljas. 

Dessutom kommenterade en av testdeltagarna att hen inte förväntade sig att ett 

metallobjekt av sådana dimensioner kunde låta så högpitchat och tunt som i 

inspelningen, och att detta påverkade svaret. En annan, som korrekt identifierade det 

inspelade metalljudet, påpekade att det var en tydlig kvalité i ljudet som hen endast 

kunde tänka sig komma från metall. När denne demonstrerade denna kvalité så blev det 

tydligt att ljudet innehöll icke-lineariteter som den modala syntesmotorn inte kan 

återskapa. 

Inför undersökningen övervägdes därför att ersätta metalljudet med något annat som 

inte innehåller tydliga icke-lineariteter, samt att sänka strikthetsgraden på kriterium 

nummer 4 för urval av ljud, dvs att ljuden behöver låta liknande. 
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5 Utvärdering 

Den slutgiltiga undersökningen skilde sig markant från pilotstudien. Ändringarna som 

gjordes grundades i personliga observationer, feedback från presentationen av arbetet och 

pilotstudien och tidsbegränsningar. Innan anledningarna till att undersökningen ändrades 

gås igenom, beskrivs undersökningen utan hänsyn till dessa. Endast efteråt kommer valen 

som togs sättas i relation till feedback, observation och tidsbegränsning. 

Undersökningen tog form i ett nätformulär, på engelska. I denna ombads 

undersökningstagarna lyssna på åtta ljud, varav fyra samplade inspelningar och fyra modalt 

syntetiserade varianter av samma ljud. Ljuden fanns tillgängliga som korta videoklipp, med 

en svart bakgrund. Videoformatet som valdes var AVI, ett interleaved audio/videoformat 

med rå data i RIFF-familjen (AVI RIFF File Reference). Innan dessa frågor ombads 

deltagarna att rapportera eventuella diagnosticerade hörselskador samt 

lyssningsutrustningen. Den sistnämnda skrevs som en kombination av märke och modell. I 

de fallen deltagaren var osäker instruerades denna att vara så specifik som möjligt, enligt 

egen förmåga (ex. laptop loudspeakers, consumer grade earbuds, Hi-Fi speakers, gaming 

headset). Respondenterna gavs obegränsad tid att svara. 

Om kärnan i undersökning förblev densamma (koppla ihop fotografier med ljud) från 

pilotstudien är däremot formatet väldigt annorlunda. Den största skillnaden är att den 

interaktiva Unity-scenen som användes som artefakt valts bort till förmån för ett enklare 

statiskt uppspelningssystem. Anledningarna är främst två: 

1) Både under projektpresentationen och pilotstudieredovisningen uttryckte 

publiken tvivel på att en Unitybaserad interaktiv scen skulle tillföra någonting till 

undersökningen, i synnerhet i hur den besvarade den aktiva frågeställningen. 

Argumentet löd att ett uppspelningstest skulle ha förmåga att besvara 

frågeställningen på ett lika effektivt sätt. 

 

2) Under pilotstudieredovisningen tycktes en av åskådarna uppfatta reverb i vissa av 

ljuden. Inget reverb hade applicerats varken i ljudproduktions- eller 

spelimplementationsfasen, så det är inte utan förvåning som denna återkoppling 

togs emot. Huruvida åskådarens uppfattning var vilseledd eller inte, banade 

dennes observation vägen till en annan som behövde tas i mycket större 

beaktning. Unitys källkod är stängd, och därför är det omöjligt att säga med 

säkerhet att ett reverb, eller annan effekt, applicerats utan upphovsmannens 

kännedom. Detta är problematiskt, då det potentiellt introducerar okända 

variabler i undersökningen. 

Av dessa anledningar tycktes en Unitybaserad scen inte bara vara onödig för att besvara 

frågeställningen, utan möjligtvis även potentiellt missvisande då källkoden är stängd och kan 

omöjligt vara föremål för granskning i en vetenskaplig undersökning. Därför togs beslutet att 

isolera koden som hade skrivits från Unity, så att alla steg i ljudprocessen var transparanta 

och i så liten mån som möjligt föremål för kod som inte är granskningsbar. 

Ännu en stor skillnad var att testet, i nuvarande form, ägde rum via internet och inte på 

plats. Det största problemet med detta är att det inte är möjligt att säkerställa att 

lyssningsmiljön är så god som möjligt, där man med god generellt sätt menar, inom 
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ljudbranschen, transparant (ofärgande utrustning och rumsakustik) och tyst. Huruvida detta 

skulle påverka resultatet avsevärt, på ett sätt som skulle tillintetgöra den insamlade datans 

värde, förefall osannolikt med tanke på ljudens föga komplexa frekvensuppbyggnad, men 

detta till trots tillades i formuläret en sektion där deltagaren ombads beskriva sin 

lyssningsutrustning. Detta skulle möjliggöra en komparativ jämförelse mellan de svaren som 

deltagare med sämre utrustning gav och de med bättre. Detta analyseras längre fram. 

Ännu en anledning till att undersökningen skedde via nätformulär var tidsbegränsningen. 

Även om ljudsynteskoden fanns, behövde den anpassas till ett annat system, som kom att 

byggas i C++. Författaren har större erfarenhet av det sistnämnda språket, så när väl Unity 

tagits bort från artefakten förefall det vara bättre att skriva om systemet i ett välbekant språk 

istället för att envisas med C#. I slutändan tog detta längre tid än vad som hade önskats, till 

den punkten att det blev tveksamt att undersökningen hade kunnat involvera ett tillräckligt 

antal deltagare, under kort tid, om testet skedde på plats. Målet var att få respons från 

åtminstone 25 personer då det bara var åtta ljud som undersöktes. Riskerna med 

webbaserade undersökningar antogs helt enkelt vägas upp av fördelarna med ett större antal 

deltagare. 

5.1 Resultat 

Totalt deltog 29 personer i undersökningen, fyra mer än målsättningen. Formuläret 

publicerades på Facebook och onlineforumet på KVRAudio. Som redan påpekats i kap. 3.1.1 

var inte erfarenhet inom ljudområdet ett krav på deltagarna, så Facebook bedömdes som en 

god publiceringsplatform. KVRAudio är en webbsida specialiserad på ljudteknik, så därifrån 

kan man förvänta sig mestadels erfarna ljudarbetare, men, återigen, detta har ingen 

betydelse för undersökningen. Datan granskades för hand och överfördes i LibreOffice Calc 

(The Document Foundation 2011-2017) för att konstruera grafer. Först behandlas resultaten 

för de samplade ljuden, och sedan för de syntetiserade. 

5.1.1 Samplade ljud 

Respondenterna hade väldigt god förmåga att identifiera de råa, inspelade ljuden. Trä 

igenkändes bäst, hela 100 % av  deltagarna svarade rätt. Svårast att identifiera var 

metalljuden, som 86,2 % av deltagarna korrekt kopplade till bilden på föremålet. Detta är i 

linje med pilotstudien, där metall var en av de svåraste materialen att korrekt identifiera. 

Även Lutfi et al. (2005) observerar att metall är svårare att känna igen, och att materialet 

ofta förväxlas med glas. Detta bekräftas av konfusionsdatan i denna undersökning, som visar 

att metall identifierats som glas hos 10,3 % av deltagarna. Glas identifierades av 89,7 % av 

respondenterna, endast en svarade metall. Man hade kunnat förvänta sig att glas förväxlats 

med metall i samma omfattning som det motsatta, men datan ger inte stöd till detta. 

Porslinet, som förväxlats med metall i pilotstudien, identifieras i undersökningen av 93,1 % 

av deltagarna, ett således mycket bättre resultat. 
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Figur 3 Svar för det samplade glasljudet 

 

Figur 4 Svar för det samplade metalljudet 

 

Figur 5 Svar för det samplade porslinljudet 
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Figur 6 Svar för det samplade träljudet 

 

5.1.2 Modalt syntetiserade ljud 

Bäst av de syntetiserade ljuden var glas, som identifierades av 93,1 % utav deltagarna. Sämst 

var metall som 69 % av respondenterna korrekt kopplade till fotografiet på metallobjektet, 

medan 20,7 % kopplade det till fotografiet på ett träobjekt. Träljudet förväxlades dock inte 

med metall, och identifierades korrekt av 86,2 % av deltagarna. Samma procent gäller för 

porslin, som förväxlades med glas i 10,3 % av fallen. 

 

Figur 7 Svar för det syntetiserade glasljudet 
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Figur 8 Svar för det syntetiserade metalljudet 

 

Figur 9 Svar för det syntetiserade porslinljudet 

 

Figur 10 Svar för det syntetiserade träljudet 
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5.1.3 Jämförelse av resultaten för samplade och syntetiserade ljud 

 

Figur 11 Matris över svaren för samplade och syntetiserade ljud. Kolumnen indikerar de 
uppspelta ljuden, och raden svaren som angavs. Cellerna som formar en diagonal mellan uppåt-
vänster och neråt-höger är de korrekta svaren. 

Redan genom inspektion är det klart att de samplade ljuden har högre igenkänningsgrad. En 

enkel beräkning av medelvärdet på igenkänningsfaktorn visar detta: de samplade ljuden 

identifierades i 92,25 % av fallen medan de syntetiserade i 83,625 %. Inspelningarna tycks 

fungera bättre i ganska hög grad i sin helhet, men det finns två intressanta uppstickare i de 

båda kategorierna. Det modalt syntetiserade metalljudet identifierades mycket mer sällan än 

de andra. Medelvärdet på identifieringsprocenten hos glas, porslin och trä (syntetiserade) är 

88,5 %, hela 19,5 % högre än metalljudet. En skillnad på 3,75 % mellan inspelade och 

syntetiserade ljud är mycket mer i linje med vad som förväntades än 8,625 %, och frågan är 

om resultatet för de modala ljuden varit högre om ett annat ljud använts, eller om flera ljud 

än fyra per typ hade jämnat ut resultaten. Den andra uppstickaren är det inspelade träljudet, 

som identifierades av 100 % av deltagarna. Utan det ljudet ligger medelvärdet på inspelade 

ljud på 89,6 %. Träljudet var intressant då det förväntades att respondenterna skulle 

identifiera det med lätthet. Det låter mycket dovare jämfört med de andra ”plingiga” ljuden, 

som också innehåller mycket mer högfrekvent information. Att endast 86,2 % av deltagarna 

identifierade det modala träljudet var en stor överraskning, speciellt då 6,9 % av 

respondenterna kopplade det samman med bilden på ett metallobjekt. Vad detta kan bero på 

är svårt att säga, men båda de ljuden hade dovare klanger än porslin och glas, och är därför 

frekvensinnehållsmässigt mer lika varandra än de andra två ljuden. Däremot förväxlades det 

samplade metalljudet oftare med glas. 

Det modala ljudet som identifierades oftare än det samplade ljudet var glas. Detta var 

förväntat, då avklingningen var längre än hos de andra ljuden och väldigt deterministiskt. 

Det är de typen av ljud som modal syntes utmärker sig på, och det är därför inte ett särskilt 

oväntat resultat. Det säregna finns snarare att hitta hos den samplade varianten, som 
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pekades ut som porslin, vars bild förväntades förmedla en mycket kort avklingning, av 6,9 % 

utav deltagarna. 

5.1.4 Svar utifrån sämre rapporterad lyssningsutrustning 

I början av formuläret hade deltagarna som uppgift att beskriva sin lyssningsutrustning, som 

märke och modell eller, om osäkra, så detaljerat som möjligt. Målet var att kunna undersöka 

hur sämre lyssningsförutsättningar påverkade svaren, då testet inte skedde på plats. Vad 

exakt som utgör sämre lyssningsförutsättningar bestäms här lite självmant, då det kan vara 

svårt att komma åt specifikationer för all rapporterad utrustning, i synnerhet när 

respondenten inte är säker på märke och modell, eller när det är omöjligt att ange dem. För 

att undvika att klassificera lyssningsförutsättningar som sämre när de i själva verket kanske 

duger för uppgiften i undersökningen, valdes endast sådana som ganska uppenbart inte är 

optimala. Detta urval är långt ifrån vetenskaplig, så för att tillåta invändningar mot den 

följer en lista av rapporterad utrustning som bedömts som icke-optimal: 

1) Cheap Koss headphones 

2) Sony earbuds 

3) laptop (sic) loudspeakers 

4) IPad 

5) built (sic) in pc speakers 

6) laptop (sic) 

7) laptop (sic) speakers 

En sammanfattning av alla svar gjordes, och sedan beräknades procenten korrekta svar för 

samplade och modala ljud. Här gås inte alla svar noggrant igenom, då det inte är intressant 

för själva syftet med denna del av undersökningen, utan bara de korrekta svaren.  

När det gäller de samplade ljuden svarade 82,13 % av dessa respondenter korrekt. Jämför  

med 92,25 % av alla respondenter, en skillnad på 10,12 %. Inget ljud var speciellt benäget att 

misstolkas som något annat, och det mest tvetydiga var metalljudet som angavs vara glas av 

28,57 % av deltagarna. Trä identifierade bäst, 100 % av gångerna. Fortsättningsvis 

identifierades de modala ljuden i 85,71 % av fallen, lite oftare än de samplade. Jämför med 

83,62 % av alla respondenter, en skillnad på 2,09 %. Återigen var inget ljud speciellt benäget 

att misstolkas eller tolkas korrekt. 

Observera att en sampel på 7 personer inte ger särskilt tillförlitliga resultat. Då ett svar utgör 

3,57 % av alla svaren, och en person utgör 14,28 % av hela sampeln, bör endast enorma 

fluktuationer tas som ett tecken på att utrustningen påverkade svaren avsevärt. 

5.2 Slutsatser 

Genom att undvika direkta komparativa frågor, som ”vilket ljud tyckte du var mer 

realistiskt”, och omdömesfrågor, som ”ranka realismen hos ljud på en skala”, var 

förhoppningen att undvika problemet som Böttcher och Serafin (2009) observerade, dvs att 

respondenternas realismbedömning skulle påverkas av deras generella tycke för ljuden. 

Genom att istället be dem identifiera ljuden genom att koppla dem med bilder på objekten 

som spelats in, kunde detta undvikas. Förväntan var att modalt syntetiserade ljud skulle 

identifieras lika lätt som samplade ljud, och detta testades i undersökningen genom att 

jämföra rätta svar för båda kategorierna av ljuden.  
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Det är rätt osannolikt att alla frågorna skulle svaras rätt av samma procent av deltagarna i en 

sådan undersökning, så en viss skillnad måste få tillåtas. Huruvida en skillnad på 

medelvärden av korrekta svar för samplade och syntetiserade ljud på 8,625 % är inom 

gränsen för vad som tillåts för att betrakta frågeställningen som bekräftad, är upp till den 

kollektiva samlingen av ljudarbetare och forskare mer än författaren. Den egna tolkningen är 

att det befinner sig inom en sådan gräns, speciellt med tanke på att ett av de modala ljuden 

erhållit en signifikant lägre identifieringsfrekvens än de andra. Som påpekats i kap 5.1.3, om 

man ignorerar metalljudet, så blir skillnaden mellan medelvärden på samplade och 

syntetiserade ljud endast 3,75 %. Detta anses här vara inom en rimlig gräns för vilken 

skillnad som tillåts för att hypotesen ska vara bekräftad. Det är viktigt att poängtera att 

hänsynen som tas till metalljudet inte är obefogat, och skälet är inte att förvränga resultaten. 

Då dess identifieringsfrekvens var så mycket lägre än de andra syntetiserade ljuden så är det 

mycket möjligt att det bara inte var ett optimalt val av ljudkälla.  

Det modala metalljudet förtjänar ytterligare granskning. Att det förväxlades med trä så ofta 

kan tyckas kontraintuitivt, men en möjlig förklaring kan vara att föremålet som användes för 

att slå på alla objekt som spelades in var gjort av trä. Detta borde dock gälla alla ljuden, och 

förklarar inte varför just metalljudet påverkades i en så hög grad av slagobjektet. En 

förklaring kan dock hittas om man undersöker noggrannare hur impaktljud uppstår. 

Impaktljud är resultatet av interaktionen mellan flera objekt, i detta fall en exciter 

(träobjekt) och en resonator (metallkastrull). Båda tillför något till det resulterande ljudet, 

och den som tillför mest är den som vibrerar mest (Grassi och Burro 2003, s.48). 

Metallobjektet må därför ha tillfört mindre till det resulterande impaktljudet än de andra 

gjorde, vilket, enligt Grassi och Burro, skulle leda till att exciterns ljudliga egenskaper (som 

beror till viss del på dess material, trä) spelade en större roll i hur impaktljudet uppfattades. 

Detta är fortfarande inte en optimal förklaring, då deltagarna inte hade några problem att 

identifiera den samplade varianten av metalljudet. En annan liknande undersökning skulle 

kunna ge vidare insikter i frågan, och bekräfta eller motsäga resultaten. I denna skulle alla 

objekt kunna slås med ett annat objekt av samma material. Metallobjektet skulle slås med ett 

annat metallobjekt, glasobjektet med ett glasobjekt, osv. Detta skulle kunna undvika 

färgning av impaktljudet från slagobjektet. 

Sammanfattningsvis kan det, utifrån resultaten och analysen av dem, hävdas att modalt 

syntetiserade ljud är lika identifierbara som inspelade ljud. Vissa uppstickande resultat 

kunde skådas, och det är oklart om de beror på brister i ljudsyntesen, undersökningen, valet 

av ljud eller slumpen. Dessutom är undersökningens resultat i linje med forskning som legat 

till grunden för detta projekt, som Avanzini och Rochesso (2001), Lutfi et al. (2005) och Ren 

et al. (2012). Förbättringar kring hur ljuden spelades in hade varit aktuella i en annan 

liknande undersökning, som att använda slagobjekt av samma material som de undersökta 

objekten, med hänsyn för hur impaktljud uppstår (Grassi och Burro 2003). 



 29 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Den rådande modellen för ljudläggning i datorspel är idag den som Farnell (2010) benämner 

datadriven. Händelser ges ljudligt liv genom att synkronisera ljuddata, i form av olika 

filformat, till händelserna på skärmen. Denna metod ger mycket god aural realism om 

inspelningar av hög kvalitet finns att tillgå (där kvalitet kan syfta på både filformat och 

inspelningstekniker). I datorspelshistoriens barndom skapades ljud procedurellt, eller 

rättare sagt, realtidssyntetiserades, något som på den tiden inte gick att göra med en grad av 

realism som utmanade den datadrivna modellen. Däremot har den andra fördelar, där 

flexibilitet och variation är de främsta, men även mer tekniska sådana som RAM-

konsumtion. Exempel på syntesmetoder som använts inom datorspel med PSG:er är 

frekvensmodulering (Yamaha YM2151, 2203 och 2612), subtraktiv syntes (General 

Instruments AY-8910) och wavetablesyntes (Roland MT-32) (Collins 2008, s. 10-11). 

Mycket forskning bedrivs inom fysisk modellering av ljudfenomen och en viss nyfikenhet 

kring dess applikationer i datorspel har nyligen växt sig stark, både inom akademin och inom 

den kommersiella industrin. 2016 släppte Mengual et al. ett forskningspapper där de 

rapporterar att en viss syntesmetod, modal syntes, funnits i 4 fall av 7 uppfattas som lika 

realistiskt som eller mer realistiskt än, inspelningar av samma ljud. Böttcher och Serafin 

(2009) fann att syntetiserade ljud uppfattas som lika realistiska och mer interaktiva än 

inspelade ljud. De observerar också att det finns en tendens att bedöma ljud som man gillar 

som mer realistiska än ljud som man inte gillar, och påpekar att detta kan vara en brist hos 

undersökningar som ber respondenterna att bedöma ljud på en skala. I detta projekt 

undersöks modal syntes av impaktljud med en metod som undviker ljudfavoritismen som 

Böttcher och Serafin (2009) observerat, genom att be testdeltagarna identifiera ljud genom 

att koppla de till fotografier av objekt, inspirerat av Lutfi et al. (2005). 

Fyra objekt spelades in och analyserades genom modal analys, så som det beskrivs av Cook 

(2003) . Till detta ändamål skapades en mjukvara med programmeringsspråket Python. 

Ljud kan fourieranalyseras med olika inställningar, tack vare ett interaktivt grafiskt 

gränssnitt. Programmets output är en enkel textfil som innehåller information kring de 

identifierade dominanta frekvenserna (modes): frekvens och snittstyrka; samt en filtrerad 

residualfil, bestående av originalljudet minus de identifierade dominerande frekvenserna. 

Dessa används i en annan programvara, skriven i C++, för att omsyntetisera ljuden via 

modal syntes. Programmet driver en parallell bank resonerande bikvadratiska filter, vars 

centerfrekvens är lika med frekvenserna hos de identifierade dominanta vibrationerna, med 

residualfilen, och skapar då ett ljud som liknar originalet. 

Testet bestod av ett nätformulär där deltagarna fick i uppgift att koppla ihop åtta ljud, varav 

fyra inspelade och fyra syntetiserade, med bilder. De beskrev även sin lyssningsutrustning så 

att det skulle finnas en möjlighet att undersöka om denna påverkade deras svar på ett 

signifikant vis. Både de inspelade samt de syntetiserade ljuden identifierades av över 80 % 

av respondenterna (92,25 % respektive 83,62 %). En uppstickare bland de modala ljuden 

identifierades av endast  69 % av deltagarna, vilket skulle kunna betyda att ljudet i fråga helt 

enkelt inte var optimal för modal syntes. Om man ignorerar denna blir skillnaden mellan 

igenkänningsfrekvensen hos inspelade och syntetiserade ljud bara 3,75 %. Dessutom tycktes 

inte deltagarnas utrustning påverka testet. 
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6.2  Diskussion 

Projektet grundar sig i till stor del i erfarenheten hos den rörelse av spelutvecklare och 

forskare som föreslår eller använder sig av tekniker för syntes av procedurell ljuddesign. 

Ljud har historiskt tillägnats mindre tid (och bedömts mindre viktigt) inom 

datorspelsutveckling, och en konsekvens av detta är att teknikutvecklingen inom det audiella 

skett mycket långsammare. Det finns rationella skäl till att det varit på detta sätt, och många 

utvecklare inom ljud medger detta. Grovt förenklat är hörseln i regel mindre viktigt än 

synen, så det förefaller ganska logiskt att det tillägnas mer resurser åt den delen av datorspel 

som angår det synliga. Å andra sidan kan fördelningen av resurserna tyckas ha varit oskäligt 

ofördelaktigt för det hörbara, till den punkten att flera inom industrin och akademia anser 

att ljudteknologin ligger 20-30 år efter grafikteknologin, jämförbart med Mysts statiska 

bilder (Farnell 2010). Huruvida skillnaden är så extrem är upp till debatt, men utan tvekan 

är ljudteknologin inom datorspel så pass efter att missnöje uppstått, samt en törst efter 

bättre alternativ till den nuvarande event- och datadrivna modellen.  

Procedurella ljudtekniker har flera önskade egenskaper, som driver dess utveckling framåt, 

även inom den kommersiellt inriktade AAA-industrin. Dessa egenskaper kan vara estetiska, 

praktiska och tekniska. Det kan vara intressant att utforska dessa med den modala syntesen 

som använts i detta projekt i åtanke. 

6.2.1 Estetiska faktorer 

Ett problem med den datadrivna modellen är att det resulterar i förhållandesvis ovarierande 

ljudläggningar. Då ett samplat ljud vid varje uppspelning alltid är exakt likadan så måste 

man antingen skapa ett antal variationer på samma ljud, eller efterbearbeta det med effekter. 

Dessa kombineras ofta för att metoderna i sig själva har ganska allvarliga brister. Att skapa 

ett tillräckligt antal variationer på ett ljud tar upp mer och mer minne, men att endast 

efterbearbeta med effekter kan leda till föga trovärdiga och svårförutsägbara resultat. 

Procedurella ljudtekniker kan operera på andra plan, exempelvis som i fallet modal syntes, 

där ljudens dominanta vibrationer kan analyseras och återskapas i parameteriserade system. 

Impakter och fotsteg är exempel på fenomen som i traditionell ljuddesign riskerar att 

uppfattas som ovarierade, och som kan dra nytta av modal syntes och andra procedurella 

ljudtekniker.  

6.2.2 Praktiska faktorer 

Med den växande storleken på världarna som skapas inom datorspel så växer också antalet 

ljudassets som krävs. Även större företag har svårt att möta de kraven som ställs på 

ljuddesigner i större spelvärldar, och procedurella tekniker kan göra arbetet mycket lättare 

för yrkesmänniskorna. Istället för att behöva överväga alla möjliga små fillerljud, som 

dörrar, impakter, miljöljud, kan dessa använda sin estetiska talang på att skapa de viktigaste 

ljuden. 

6.2.3 Tekniska faktorer 

Procedurella ljudtekniker har ett rykte av att vara väldigt krävande för datorer. Detta är inte 

helt inkorrekt, men det finns tekniska faktorer där dessa tekniker kan vara effektivare än 

traditionell uppspelning av förrenderade filer. Mindre filer behöver lagras och laddas in i 

minne, ibland inga alls. RAM-konsumtion och lagringskrav kan därför minska avsevärt. 

Dessutom får man väga nackdelarna med hög CPU-konsumtion (procedurell ljudgenerering) 
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mot nackdelarna med intensiv Direct memory access (traditionell ljudläggning). För ett stort 

antal ljud kan procedurella ljudtekniker vara mer lättviktiga än den datadrivna modellen. 

6.2.4 Modal syntes 

Den modala syntesen som presenterats i detta arbete kan dra nytta av fördelarna som gåtts 

igenom, och även kombinera dem med fördelarna hos den traditionella datadrivna 

modellen, då ljudgenereringen kan vara lika delar realtidsyntes och sampeluppspelning. 

Genom att koppla olika parametrar hos fysik- och renderingsmotorer med den modala 

ljudmotorn kan syntesen påverkas i realtid. Hastighet, massa, styvhet och annat kan 

exempelvis kopplas till frekvenser, volymer och envelope, för att skapa väldigt dynamiska 

ljud i realtid. Detta kan göras med mycket mindre tidsinvestering än traditionell 

ljudläggning, då variationerna inte behöver skapas manuellt, vilket gör uppgiften att 

ljudlägga stora, interaktiva världar mycket mer tillgänglig, speciellt för de ganska små 

ljuddesignsavdelningarna hos datorspelsföretag. Detta är ännu mer fördelaktigt för mindre 

studior, med en eller inga dedikerade ljuddesigner. 

Den modala syntesen som nyttjades i detta projekt använde både algoritmiska beräkningar 

och sampeluppspelning. Excitern var i detta fall en kort, filtrerad ljudfil, och resonanserna 

bikvadratiska filter. Det finns andra, helt algoritmiska metoder, där differentialekvationer 

används för att beräkna en, för objektet, passande exciter. Ingen metod är bättre än den 

andra, men den ena lär sätta mer krav DMA-bussarna, och den andra på CPU-anvädningen. 

6.2.5 Nackdelar med procedurell ljuddesign, och modal syntes 

I detta arbete har avsaknaden av realism hos procedurella ljud behandlats som en av de 

gängse nackdelarna, och nyare forskning som hävdar det motsatta har presenterats. Det 

råder ingen tvivel på att inspelningar av ljud kan göras realistiska mycket snabbare och 

enklare än syntetiserade, de är ju just inspelningar av riktiga ljud. Men det kan vara en icke-

fråga också. Realism kan finnas i interaktioner och dynamiska ändringar hos ljuden, och där 

är inspelningar mindre anpassningsbara än syntar. Ett exempel skulle kunna vara ett objekt 

som går sönder: med det modala systemet som presenterats i detta projekt så skulle detta 

kunna trovärdigt ljudläggas genom att modifiera parametrarna som används för syntesen; 

men med inspelningar skulle man behöva skapa en enorm mängd ljudvariationer. Objektets 

impaktljud innan det går sönder måste skapas, sedan ljud för alla möjliga storlekar på de 

mindre delarna av objektet som skapas när det går sönder. Ett mastodontiskt arbete för ett 

väldigt litet event. För att detta event skulle kunna ljudläggas på ett trovärdigt sätt med 

sampels skulle det krävas ett orimligt arbete, och även då är det tveksamt att det skulle bli 

lika trovärdigt som den syntetiserade varianten. 

Det kan vara svårt att förutspå komplexiteten och kostnaden för procedurella ljud, och detta 

innebär att det är svårt att veta hur mycket resurser som bör allokeras för ljudgenereringen. 

För att använda samma exempel med ett objekt som går sönder: hur många objekt går 

sönder samtidigt, och i hur många delar? Delar sig delarna i ytterligare delar? Detta kan vara 

väldigt komplicerat att förutspå. Möjliga lösningar är att låta systemet bli enklare när en viss 

gräns har nåtts, eller att baka in ljuden, beräkna i förtid, i spelet där det är möjligt. 

Vissa ljud kommer förmodligen inte att kunna syntetiseras inom en snar framtid, speciellt 

röster och andra komplexa fenomen (även om vissa tekniker kommer anmärkningsvärt nära 

så återstår det fortfarande att gestalta en VO-artists skådespeleri). Modal syntes som det 

implementeras här är definitivt inte kapabel att skapa väldigt komplexa ljud. Men det är inte 



 32 

meningen heller. Inspelade och syntetiserade ljud kommer användas i tandem inom den 

närmsta framtiden. Även system som i synnerhet är syntar kan innehålla en del rå ljuddata, 

som granulär syntes och den modala syntesen som presenterats i detta arbete. 

En annan utmaning är utbildning. Procedurell ljuddesign är ett nichat ämne som sällan lärs 

ut och är en del av ljuddesignernas repertoar. De besitter mycket specialiserad kunskap och 

färdigheter med traditionell teknik, och att lära sig något helt nytt kan vara riskabelt eller, 

helt enkelt, jobbigt. Uppgiften görs inte lättare av det faktum att det existerar mycket få 

verktyg för procedurell ljudgenerering, och de som finns är ofta mycket svåra att använda. 

En viss satsning på mer lättillgängliga verktyg bedrivs i skrivande stund av företag som Tsugi 

Studio, Audiokinetic och Audiogaming. Den modala syntesmotorn som skapats för detta 

projekt skulle kunna ingå i denna serie av användarvänliga verktyg för procedurell 

ljuddesign. Detta arbete är viktigt med tanke på den onda cirkeln som beskrevs av Fournel 

(2011), och som togs upp i kap. 2, där avsaknad av modeller och verktyg leder till bristande 

intresse, som i sin tur leder till bristande forskning och till slut tillbaka till avsaknad av 

modeller och verktyg. 

6.3 Framtida arbete 

Naturligtvis är det första som i framtiden kan arbetas vidare med en finslipning av den 

Unitybaserade syntesmotorn. Läsaren kan erinra sig om att denna skrotades efter pilottestet 

eftersom det inte tillförde något till undersökningen, och var svårkontrollerbar med tanke på 

att källkoden är stängd. Projektets syfte är dock rotad i viljan att öka förståelsen för 

procedurella ljudsystem i datorspel, så vidare utveckling av Unitytillägget vore en självklar 

fortsättning av arbetet. Detta skulle kunna bli en kommersiell produkt, då det finns tidigare 

exempel på liknande (Soundseed Impact), men även en gratisprodukt vars syfte är att 

introducera utvecklare till procedurell ljuddesign och modal syntes. 

Ytterligare ett sätt att förbättra ljudmotorn vore att släppa källkoden fritt, under en licens 

som tillåter både kommersiell och ickekommersiell användning. Genom att öppna källkoden 

kan andra utvecklare ta del av den, kopiera den och förbättra den. Som ensam utvecklare 

kan det ibland vara svårt att underhålla mjukvara på ett lika bra sätt som stora företag. Att 

öppna källkoden skulle tillåta en kollektiv insats, vilket förmodligen skulle göra programmet 

bättre än om en enda person drev projektet. Dessutom kan detta ha ett utbildningssyfte: 

andra utvecklare inom branschen kan ta del av kunskap som ibland uppfattas lite som ”svart 

magi”, och förståelsen för realtidssyntes av ljud skulle öka. 

Undersökningen i sig öppnar också möjligheter för framtida arbete. Det finns alltid ett behov 

av att andra forskare bekräftar resultaten hos en undersökning för att det ska få ett större 

vetenskapligt värde. Dessutom fanns det en uppstickare bland de modalt syntetiserade 

ljuden som sänkte identifieringsfrekvensen avsevärt, och ett ytterligare test skulle kunna 

avgöra om det var slumpen, en missbedömning kring ljudets tillgänglighet för modal syntes, 

ett tillförlitligt resultat eller en kombination av dessa möjligheter. Förbättringar och 

extensioner på undersökningen som föreslås är: 

1) Större sampel: även om antalet respondenter för denna undersökning bedömdes som 

tillräcklig, var det fortfarande flera alternativ som uppvisade exakt samma 

svarsfrekvens. Detta är naturligtvis inte ett mått på undersökningens kvalitet, men ju 

flera respondenter, desto mindre sannolikhet att detta upprepar sig. När allt annat är 
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lika, så är undersökningen som involverar en större sampel av befolkningen mer 

tillförlitlig än undersökningen som involverar en mindre sampel. 

2) Större antal ljud: när antalet ljud är så liten som här så är det inte så konstigt att ett 

ljud som är väldigt annorlunda än de andra identifieras oftare. Ett alternativ vore att 

tvinga deltagarna att svara på en fråga i taget och inte tillåta dem att ändra sig. Detta 

är dock endast en symbolisk lösning, då det alltid finns två varianter av samma ljud 

(samplat och syntetiserat), och deltagarna kan på sätt och vis ändra sig mellan de. 

Detta kan resultera i ännu mer missledande data. 

3) Undersökning på plats: som redan påpekats i kap. 5.1.4 var variationen av 

ljudutrustning hos deltagarna inte en påverkande faktor för resultatet. De med sämre 

utrustning svarade på ett liknande sätt som de med bättre utrustning. Däremot är 

nätundersökningar föremål för andra brister som omöjligheten att säkerställa 

respondenternas ärlighet, och påverkan som formulärets grafiska presentation och 

enkelhet har på antalet deltagare och deras svar (Denscombe 2007). 

4) Interaktivitet: till en början var undersökningen tänkt att inkorporera interaktiva 

element. Detta bedömdes överflödigt med tanke på frågeställningen och svårt att 

kontrollera med tanke på Unitys stängda källkod. Det vore dock ett intressant 

föremål för fortsatt undersökning, som möjligtvis hade kunnat utgå från Böttcher och 

Serafins observationer kring uppfattningen av interaktivitet hos olika 

ljudläggningstekniker (2009). 

5) Utgå från en produktionssynvinkel: de flesta undersökningarna i ämnet utgår från 

slutresultatet och konsumentens uppfattning om den. Farnell (2010) påpekar att det 

finns produktionsfördelar hos procedurella ljudtekniker, samt att det råder en brist 

på kunskap och kompetens om dessa bland yrkesmänniskor. Ett möjligt fortsatt 

arbete skulle kunna utgå från yrkesmänniskornas attityd till tekniken. Genom att låta 

de producera ljud med den modala ljudmotorn och på traditionella vis hade man 

kunnat mäta deras produktionspotential. Dessutom hade man kunnat samla 

kvalitativ data kring deras uppfattning om tekniken och med den informationen 

förbättrat gränssnitt. 
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Appendix A -  Frågeformulär. 

Välj föremålet du tror alstrade ljudet. 

1) Objekt n. 1: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

2) Objekt n. 2: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

3) Objekt n. 3: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

4) Objekt n. 4: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

5) Objekt n. 5: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

6) Objekt n. 6: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

7) Objekt n. 7: 

a. Bild A 

b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 

 

8) Objekt n. 8: 

a. Bild A 
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b. Bild B 

c. Bild C 

d. Bild D 


