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Sammanfattning 
 

Denna rapport undersöker hur realtidsgenererad ljudfysik påverkar spelarens 
lokaliseringsförmåga i virtuella miljöer. Undersökningen grundas i forskning kring 
rumsuppfattning och hörsel.  

För att testa detta har två videoklipp skapats. Ett av videoklippen visar en 3d-miljö 
med realtidsgenererad ljudfysik skapad av mjukvaran GSound (2012). Det andra visar 
samma scen utan ljudeffekter som är realtidsgenererade. Respondenterna har fått ta 
del av dessa videoklipp och därefter intervjuats i semistrukturerade intervjuer.  

Nyckelord: Ljudutbredning, realtid, ljudfysik, objektlokalisering. 
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1 Introduktion 
Förmodligen har de flesta människor någon gång upplevt ett eko; reflektionen av vår röst 
när vi ropat eller klappat händer en bit bort från en bergvägg eller liknande. På samma sätt 
fungerar hörseln när det gäller att uppfatta var objekt befinner sig även när de är så nära att 
ingen uppenbar reflektion från objektet hörs. Det är också vår förmåga att tyda 
rumsreflektioner som gör att vi kan höra ungefär hur stora rum är (Huber & Runstein, 2010, 
s.67-68). 

För att kunna navigera med hjälp av ljud krävs att vi kan lokalisera objekt med hjälp av ljud. 
För de flesta människor med fullgod hörsel sker detta automatiskt; man uppfattar varifrån 
ljud kommer, hur stora rum är och identifierar avstånd till olika ljudkällor (Chion, 1994, 
s.25-28). I virtuella 3d-världar är det däremot inte lika lätt. I en virtuell värld fungerar inte 
ljud som i verkligheten eftersom de fysiska förutsättningarna som påverkar ljudet saknas.  
 
För att ljudsätta virtuella 3d-världar är det mest vanligt att använda något som kallas för 3d-
ljud. Dessa ljud sprids sfäriskt ut från ljudkällan i den virtuella världen. Ljuden kan påverkas 
genom att ljudläggaren använder en så kallad efterklangseffekt, reverb från engelskans 
reverberation, ett digitalt verktyg som simulerar rumsreflektioner. Ljudläggaren kan också 
använda volymkurvor som gör att volymen minskar i samband med avstånd, samt 
frekvenskurvor som gör att vissa frekvenser ebbar ut snabbare än andra i samband med 
avstånd. Detta kan göras i en separat mjukvara. Ett exempel på en sådan mjukvara är FMOD 
Studio (2013). Eftersom spelvärlden saknar fysiska lagar som gör att ljud beter sig som i 
verkligheten kan den inte producera egna rumsreflektioner. Den kan bara producera 
direktljud. Direktljud betyder att spelaren bara kommer höra något ljud om denne befinner 
sig inom 3D-ljudets spridningssfär. Detta betyder att det inte finns någon hörbar skillnad i 
rumsreflektioner, oberoende av var ljudkällan eller lyssnaren befinner sig i rummet. 
 
Ljud i spel kan dock utvecklas vidare. Trots att vi idag kan skapa realistiska rumsklanger, 
ljudeffekter och riktningsparametrar i spelmotorer och mellanprogram medföljer ändå vissa 
negativa aspekter. Ett problem med att använda förinställda rumsklanger är att ljudet blir 
repetitivt och odynamiskt, något som ljudläggare i största möjliga mån försöker undvika.  
Detta problem är nu kanske på väg att försvinna. Genom att använda nya tekniker inom 
ljudutbredning (sound propagation) kan mer realistiska ljudmiljöer uppnås. Med 
ljudutbredning menas hur ljudvågor fortplantas, alltså reflekteras, diffuseras, absorberas, 
diffrakteras och refrakteras när de färdas genom rummet (Everest, 2009, s.95-115, 179-221). 
Ett program som skapats som verktyg inom ljudutbredning och vars syfte är att replikera 
ljudvågors fysiska egenskaper i en virtuell 3d-värld är GSound (2012). GSound (2012) gör 
detta genom att hitta direkta och indirekta vägar mellan lyssnaren och ljudkällan. Genom att 
använda sådana tekniker kan ljud i spel få en mer framträdande roll eftersom ljudet då inte 
bara låter som rummet utan även påverkas aktivt av rummet.  
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2 Bakgrund 

2.1 Fysikens lagar 
För att lättare förstå vad som beskrivs i följande text förklaras här några fysiska lagar, termer 
och akustiska fenomen. Ljudkälla och lyssnare är två av de termer som kommer användas 
ofta och som är viktiga att förstå. Ljudkälla är den punkt i en virtuell 3d-värld varifrån ett 
ljud sänds ut. Ljudkällan är ofta kombinerad med ett objekt. Exempelvis är objektet "bil" 
kombinerat med ljudkällan "motorljud". Det finns också ljudkällor som inte är kombinerade 
med ett objekt. Ett exempel på detta kan vara vind och andra ambienta ljudkällor. Lyssnaren 
är den punkt i spelet som fångar upp ljudet från ljudkällan och beroende på olika faktorer 
såsom avstånd och vinkel så påverkas ljudet i volym och panorering. Lyssnaren i en 3d-värld 
sitter oftast på eller nära spelkaraktären beroende på kameraperspektiv. De akustiska 
fenomen som simuleras med mjukvaran är diffraktion, reflektion och absorption.  

2.1.1 Diffraktion 
Diffraktion sker när en ljudvåg färdas nära en kant som är liten i jämförelse med ljudvågen 
(Figur 1). Detta följer regeln: om d>λ uppstår skugga bakom objektet. Om däremot d<λ så 
böjs ljudet runt objektet. Om ljudet skulle färdas genom en öppning gäller: om öppning<<λ 
så uppstår en sfärisk våg efter öppningen. Och: om öppning>>λ så uppstår en plan våg efter 
öppningen (Figur 2). I exemplen står d för objektets bredd och λ står för våglängden. 
Tecknen < och > står för mer än och mindre än. Exempelvis betyder A<B att A är mindre än 
B. Om tecknet används två gånger i följd betyder det mycket mer eller mycket mindre. Ett 
ljud som färdas i en riktning kan, ifall det diffrakteras, böjas och spridas vidare i andra 
riktningar. Dessa fysiska lagar är anledningen till att vi kan höra och identifiera ljudkällor 
bakom objekt. 

 

Figur 1 Ljudskugga bakom objekt och diffraktion. 
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Figur 2 Diffraktion genom öppning. 

 

2.1.2 Reflektion och absorption 
Reflektion uppstår när ett ljud studsar på ett material innan det når lyssnaren och följer 
regeln utfallsvinkeln = infallsvinkeln (se figur 3). Motsatsen till reflektion är absorption men 
de båda begreppen är i en direkt relation och är båda viktiga för vår rumsuppfattning. 
Absorption är en viktig komponent i ett ljuds decay-tid, alltså den tid den tar för ett ljuds 
energi ett minska till en ohörbar nivå. Ett rum med väggar med mycket låg absorption, 
exempelvis stenväggar, har lång reflektionstid och fler reflektioner kommer nå lyssnaren. 
Om vi istället tänker oss ett rum med väggar som är skumvadderade och extremt 
ljudabsorberande, tas energin i ljudvågorna upp av skummaterialet och övergår i bl.a. 
värmeenergi vilket resulterar i att färre reflektioner kommer nå lyssnaren. Olika material 
absorberar olika frekvenser vilket innebär att ett rum med ett visst väggmaterial kan 
reflektera andra frekvenser än ett likadant rum med annat väggmaterial (Egan, 2007, s.38-
80). 
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Figur 3 Regeln för reflektion 

 

2.1.3 Refraktion och diffusion 
Refraktion och diffusion simuleras inte i GSound (2012). Refraktion är hur ljudvågor 
påverkas av lufttryck, något som inte finns i virtuella 3d-världar. Diffusion liknar reflektion 
men avser ljudets spridning från ojämna ytor; diffusion sprider ljudet i alla möjliga vinklar 
och är för tillfället för krävande för att kunna användas i realtid i mjukvaran GSound (2012). 
I Paul D. Lehrmans artikel (2007) citeras f.d. designern Jason Booth angående hur mycket 
plats ljud i spel faktiskt tar och hur mycket plats det får. 
 
 "In a typical game, the sound designer usually gets five to 10 percent of the system 
 resources (...) On PlayStation 2, you have two megs of RAM for audio. All of the 
 sound for wherever you are in the game has to reside in that memory.".  
 
Med tanke på hur mycket plats och prestanda ljud generellt tillåts använda kan man förstå 
att man väljer att inte simulera några av de fysiska lagarna. Refraktion påverkar t.ex. endast 
märkbart påverkar ljud på långa avstånd och diffusion tar upp mycket prestanda och 
dessutom bidrar med ökad brusnivå. 
 

2.1.4 Ljudkategorier 
Enligt Huber och Runstein (2010, s.69) kan vi dela upp hörbara ljud i tre kategorier: 
direktljud, tidiga reflektioner och sena reverb. Direktljud är sådana ljud som kan uppfattas 
direkt från ljudkällan, d.v.s. ljud som färdas raka vägen från ljudkällan till våra öron utan att 
möta några hinder. Tidiga reflektioner är ljud som reflekterats en eller ett par gånger och 
som når lyssnaren mindre än 50 millisekunder efter direktljudet. Det är dessa tidiga 
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reflektioner som hjälper oss att, med hörseln, jämföra direktljudet och de tidiga 
reflektionerna. På så sätt kan vi bilda en uppfattning om hur stort rummet är och dess 
allmänna utformning. Det sena reverbet är ljudet av tusentals reflektioner i olika frekvenser 
vilket hjälper oss att förstå rumsstorlek, avstånd och att knyta ihop de tidiga ljuden till en 
komplett ljudbild.  

2.2 Lokalisering och navigation 
För att vi inte ska vandra planlöst när vi tar oss fram genom rum använder vi våra sinnen till 
att lokalisera var i rummet vi befinner oss. Det är först när vi lokaliserat vår nuvarande 
position som vi kan navigera till en annan position. När synsinnet är hämmat av exempelvis 
mörker förlitar vi oss till större grad på hörseln. Hörseln är också viktig i inomhusmiljöer där 
stor del av vår rumsuppfattning påverkas av rumsljudet. Vi kan exempelvis höra skillnad på 
när vi är i en kyrka eller hemma i köket beroende på de rummens specifika ljudreflektioner 
(Huber & Runstein, 2010, s.71). Vår lokaliseringsförmåga påverkas också av var i rummet vi 
befinner oss. Om vi står nära en vägg kan vi höra reflektionerna tidigare från den väggen 
vilket gör att vi förstår att vi står nära en vägg, om vi står nära ett absorberande material 
såsom en gardin kommer ljudet vara svagare därifrån eftersom färre frekvenser reflekteras. 
Lokalisering är förmågan att höra var i rummet vi befinner oss. 

När vi ska ta steget och börja navigera genom rummet blir hörseln ännu viktigare. Chion 
(1994, s.25-28) skriver angående kausalt lyssnande att hörseln är till stor hjälp när vi ska 
identifiera objekt i vår närhet. När vi hör ett ljud vill vi undersöka vilken källan till det är. 
Här följer ett exempel på hur viktigt kausalt lyssnande är: visualisera ett scenario i en 
stadsmiljö där du går genom en korsning. Du trycker på knappen vid övergångsstället och 
när det blir grönt börjar det ticka. Du hör att bilarna som stannat till höger om dig står på 
tomgång. Du tar ett steg ut i gatan när du plötsligt tittar åt andra hållet för att du hörde 
ljudet av en cykels ringklocka. Du tar ett kliv tillbaka upp på trottoaren och undviker en 
krock med cyklisten. I detta exempel är det vårt kausala lyssnande som för vår 
uppmärksamhet till cyklisten p.g.a. att vi hörde ringklockan. 

2.3 Ljud i virtuella 3d-världar 
Idag använder majoriteten av spelföretag 3d-ljud, även kallat surroundljud, för att simulera 
en realistisk ljudmiljö i spel. 3d-ljud har dock inte alltid varit standarden inom 
spelbranschen. Innan utvecklingen av det första ljudkortet som hade stöd för surroundljud 
var man låst till att använda sig av stereoljud. P.g.a. detta gick det enbart att lokalisera ljud 
framför karaktären i spelmiljön (Collins, 2008, s.64). Det var först vid lansering av detta 
ljudkort, år 1997, som spelföretag kunde börja skapa spel med surroundljud. Detta gjorde 
det möjligt för spelaren att kunna lokalisera ljud bakom spelkaraktären, vilket är en viktig 
egenskap eftersom ljud vanligtvis är det enda som kan avslöja vad som finns bakom oss 
(Miller, 1999).  

GSound (2012) använder också 3d-ljud men har gått ett steg längre när det gäller hur ljudet 
tar sig från ljudkällan till lyssnaren. I de flesta spel används 3d-ljud med reverbzoner som 
påverkar hur ljudet låter i rummet. Detta reverb är statiskt, det ändras alltså inte oavsett var 
i rummet ljudkällan och lyssnaren befinner sig. I GSound (2012) däremot så påverkas ljudet 
genom realtidsgenererade reflektioner som skapas av väggarnas placering i det virtuella 
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rummet. Enligt Schissler och Manocha (2011) ger detta en mer dynamisk och rättvisande 
återspegling av rummet. 
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3 Problemformulering  
I dataspel används förprogrammerade reflektioner, s.k. reverb, för att simulera 
rumsreflektioner i 3d-miljön. Dessa reverb är statiska och ändras inte beroende på var 
ljudkällan eller lyssnaren befinner sig i rummet. Genom att använda metoder som påminner 
spelaren om verkligheten kan vi öka känslan av realism i 3d-miljön (Collins, 2013, s.82). En 
av dessa metoder är mjukvaran GSound (2012) som genererar ljudfysik i realtid.  

Om realtidsgenererad ljudfysik påverkar spelaren att på ett mer effektivt sätt kunna 
lokalisera och navigera genom spelmiljön kan det finnas många användningsområden för 
metoden. Spelmiljöer kan designas utifrån hur de låter. Verkliga miljöer med en rik och 
intressant akustik skulle kunna återskapas grafiskt och låta mer lika verkligheten. 
Spelsekvenser kan göras mer intressanta genom en mer dynamisk ljudläggning. 

Hur viktig är hörseln för att kunna lokalisera objekt? I vilken grad kan spelare med hörseln 
avgöra ocklusion, d.v.s. om det finns hinder mellan ljudkälla och lyssnare? Kan vi se några 
tydliga skillnader i lokaliseringsförmåga i 3d-miljöer med realistisk ljudfysik jämfört med 
förprogrammerade reverb? Kan detta vara nästa steg i utvecklingen för ljud i 3d-miljöer? 
Dessa frågor leder till den huvudsakliga frågeställningen:  

Hur påverkas objektlokalisering av realtidsgenererad ljudfysik? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningen har en videoinspelning av en demoscen av mjukvaran 
GSound (2012) använts. Ytterligare en videoinspelning har gjorts i demoscenen men denna 
gång utan att använda realtidsgenererad ljudfysik. Denna andra videoinspelning är till för att 
skapa en kontrast till GSound (2012). Videoklippen för, ur ett förstapersonsperspektiv, 
respondenterna genom olika rum i vilka ljudkällorna befinner sig. I varje rum har 
respondenterna fått höra ljudkällan förändras beroende på om lyssnaren befinner sig bakom 
objekt, runt hörn eller i direkt linje till ljudkällan. Videoklippen har varit i 
förstapersonsperspektiv då det är nödvändigt att kameran och lyssnaren är bundna till 
samma position för att på bästa sätt efterhärma verkligheten. En viss tid har spenderats i 
varje rum för att ge respondenterna en möjlighet att bilda en uppfattning om förändringar i 
objektlokalisering. Ljudeffekterna i demoscenen har varit egenproducerade för denna 
undersökning. Ljudens karaktär har främst följt IEZA modellens Zone-, Effect- och i viss 
mån Affect-kategorier för att respondenterna ska få höra en så bred demonstration av 
GSound (2012) som möjligt under testtiden (van Tol & Huiberts, 2008). Interfaceljud, d.v.s. 
menyljud och liknande har inte tagits med eftersom de är irrelevanta för undersökningen.  

En kvalitativ forskningsmetod avser att studera arten av något, medan en kvantitativ 
forskningsmetod fokuserar på mängd (Kvale, 1997, s.67). De data som har studerats är 
uppfattningar och tolkningar av ett visst fenomen, och med detta som utgångspunkt blir 
studien av kvalitativ natur. Själva undersökningen har genomförts kvalitativt med 
semistrukturerade intervjuer för att få respondenternas subjektiva åsikt om hur de upplevde 
objektlokalisering i realtidsgenererad ljudfysik (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004). 
Enligt Creswell (2003, s.22) kan en kvalitativ undersökningsmetod vara berättigad ifall det 
finns lite forskning inom ämnet eller om variablerna som krävs för att skapa en kvantitativ 
undersökning är okända. Eftersom undersökningens syfte har varit att ta reda på vad 
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respondenterna upplevde under testet krävdes djupgående intervjuer med öppna frågor 
vilka gav utrymme till respondenterna att svara så utförligt som möjligt. Enligt Østbye, m.fl. 
(2004, s.101-107) kan denna undersökningsmetod användas för att få information som inte 
skulle gå att få tag på via en kvantitativ enkätundersökning, såsom respondenternas åsikter, 
kommentarer och tankeprocesser. Dessutom har detta givit möjlighet att ställa följdfrågor 
och prova hypoteser under intervjuns gång (Østbye, m.fl., 2004, s.101). 

Exempel på frågor som ställts under intervjuerna är följande:  

Vad hörde du för skillnad på video 1 och 2? 

Hur upplevde du objektlokaliseringen? Följdfrågor: bakom objekt? Runt hörn? I direkt linje 
till ljudkällan? 

Hur upplevde du dynamiska ändringar i rumsklang? 

3.2 Validitet och reliabilitet 
För att få hög validitet i undersökningen har respondenter med förkunskaper inom området 
som undersökningen avser valts. Förkunskapen avser begreppsförståelse och erfarenhet av 
aktivt lyssnande. Eliasson (2010, s.14-16) rekommenderar att man för att få hög reliabilitet i 
undersökningen förbereder instruktionerna väl. Information om vad begreppen betyder och 
vad respondenterna ska tänka på och lyssna efter har givits innan undersökningen. Under 
undersökningen har respondenten kunnat, i en lista, kryssa av termer som är viktiga att 
lyssna efter. Exempel på termer respondenten kan lyssna efter är: diffraktion, reflektion, 
ocklusion m.m.  

3.3 Forskningsetik 
En av riskerna med att använda kvalitativ metod för undersökningen är att respondenternas 
svar kan feltolkas. För att undvika detta har mer tid lagts vid intervjuerna och utrymme för 
följdfrågor givits. På så sätt har respondenterna tillåtits förklara sina svar mer utförligt vilket 
leder till ett ökat djup i intervjuerna. För att ytterligare minimera risken för feltolkning har 
respondenterna innan intervjuerna informerats om att det inte finns några svar som är rätt 
eller fel. Syftet med detta var att försöka undvika att respondenterna ger de svar som de tror 
intervjuaren söker.  

Undersökningen har följt forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  Enligt dessa principer finns fyra 
huvudkrav; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Inom dessa huvudkrav finns ett antal regler. Respondenterna ska 
informeras om att undersökningen är frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande utan negativa följder. De ska informeras om vad undersökningen går ut på så att 
de har möjlighet att avgöra ifall de vill delta eller inte. Respondenterna ska ge samtycke till 
deltagande i undersökningen. Eftersom djupgående intervjuer kan avslöja mycket om 
respondenterna har de informerats om att undersökningen är anonym och att endast 
information som är relevant för undersökningen kommer användas. Respondenterna har 
blivit informerade om att inspelade intervjuer kommer raderas efter att de transkriberats 
och att de enbart kommer användas i denna undersökning och inte kommer gå att koppla till 
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någon av respondenterna (Østbye, 2004). Respondenterna har delgivits information om var 
de kan ta del av undersökningsresultatet när det är färdigställt. 

3.4 Urval 
Respondenterna som har ingått i undersökningen har valts utifrån deras förkunskaper. 
Dessa förkunskaper avser ljud i 3d-miljöer samt begreppsförståelse. Förkunskaperna var 
viktiga för undersökningen eftersom respondenterna behövde vara bekväma med de termer 
som beskrev vad de har hört i undersökningen. Det enda, utöver förkunskapskravet, som 
tagits hänsyn till i urvalsprocessen är att respondenterna var myndiga. Respondenterna som 
deltog behövde vara myndiga för att säkerställa att de kunde tillgodogöra sig information 
innan undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Eftersom respondenterna enbart valts 
utifrån dessa två faktorer minimerades risken för diskriminering vad gäller exempelvis kön, 
sexuell läggning, ålder, etnicitet eller kulturell bakgrund.  
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4 Genomförande 

4.1 Artefaktbeskrivning 
Artefakten i undersökningen består av två videoklipp inspelade från mjukvaran GSound 
(2012). Användande av mjukvaran i ickekommersiellt syfte sker med tillåtelse från Carl 
Schissler, mjukvarans skapare. Videoklippen har skapats genom skärminspelning av 
mjukvaran. De två videoklippen använder olika tekniker för att spela upp ljud i 3d-miljön.  

Videoklippen inleds med ett introduktionstal som beskriver för tittaren vad denne kommer 
få se och höra. Under introduktionstalet befinner sig spelkaraktären i en sal med pelare 
runtom. Spelkaraktären rör sig runt om i salen och bakom pelarna i en cirkel runt ljudkällan. 
När introduktionstalet är färdigt rör sig spelkaraktären ut i ett korridorsystem som har ett 
antal rum utmed ena väggen. I dessa rum är ljudkällor placerade. I varje rum tittar 
spelkaraktären åt olika håll innan denne beger sig vidare till nästa rum. När rummet med 
musik i är runt hörnet stannar spelkaraktären och tittar sig om innan denne går runt hörnet 
och fram till rummet. Videoklippen avslutas i sista rummet när spelkaraktären gått ett varv 
runt i korridorsystemet. 

Båda videoklippen ger utrymme för ljudeffekterna att spelas upp flertalet gånger vilket 
tillåter ljudfysiken att visa upp ljudeffekterna ur flera vinklar, detta eftersom spelkaraktären 
samtidigt ser sig omkring och går runt i rummen. 

4.2 Arbetsprocess 

4.2.1 Mjukvara 
Mjukvaran som användes i undersökningen är som tidigare nämnts GSound (2012). När 
mjukvaran testades inför undersökningen upptäcktes att det inte gick att skifta mellan de 
olika sätten som GSound (2012) kan spela upp ljud på. D.v.s. den realtidsgenererade 
ljudfysiken och enkla direktljud. Eftersom respondenterna skulle erbjudas kontrasten mellan 
de olika ljuden i GSound (2012) behövde detta åtgärdas. Avsaknaden av 
programmeringserfarenhet internt gjorde att extern hjälp behövde konsulteras för att ändra 
i programkoden. En professionell programmerare bistod med att göra ändringar i koden för 
att få fram önskat resultat. 

För att förenkla produktionen av de videoklipp som skulle användas i undersökningen 
skapades två olika versioner av programmet. Den första versionen spelar upp 
realtidsgenererad ljudfysik och den andra spelar endast upp direktljud. Detta gjorde det 
enkelt att ändra ljuden som skulle spelas upp i de olika versionerna samt att det underlättade 
när videoklippen väl skulle spelas in. För att spela in videoklippen direkt från skärmen 
användes mjukvaran Quicktime (1991) som har en inbyggd skärminspelare. Dessvärre spelar 
Quicktime (1991) inte in ljud. Eftersom ljudet är vitalt för undersökningen behövdes ett 
program som kunde spela in både video och ljud samtidigt. Därför användes Soundflower 
(2004), ett program som kan spela in ljud direkt från mjukvara och använda det som 
ljudinput för Quicktime (1991). Soundflower (2004) skapar virtuella ljudportar som kan 
användas till att dirigera om ljudsignaler mellan program, exempelvis inspelningsmjukvara 
(figur 4). 
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Figur 4 Soundflower (2004) i listan för ljudinput i Quicktime 

 

När den nya mjukvaran installerats och introduktionstalen spelats in skapades de två 
videoklippen. Ett problem som uppstod var att själva rundturen i videoklippen skulle 
påbörjas efter introduktionstalen, och eftersom inget ljud nu spelades upp i högtalarna gick 
det inte att höra när introduktionstalen var slut. Lösningen blev att ljudklippens längd skrevs 
ned på ett papper och rundturen i videoklippen kunde påbörjas så snart introduktionstalen 
var slut. Arbetet fortsatte med att ljuden i GSound (2012) ersattes med egenskapade ljud, 
vilket gjordes genom att lägga ljudfiler i korrekt mapp och ändra sökvägen som refererade 
till ljuden i koden. 

4.2.2 Ljud 
Ljuden som används i de olika videoklippen är samma förutom ett: introduktionstalet. Detta 
ändrades p.g.a. att introduktionstalet i versionen med realtidsgenererad ljudfysik beskriver 
att respondenten kommer höra just den sortens ljudfysik, något som potentiellt skulle skapa 
förvirring om samma ljud spelades upp i videoklippet med direktljud. Resten av ljuden är 
samma i båda videoklippen och valdes för att få så stor variation som möjligt vad gäller 
frekvensområde. Små ändringar gjordes i volymkontrollerna, som var inställda för 
exempelljud, för att balansera ljuden som skulle användas i undersökningen.   

4.2.3 Intervju 
Samtliga intervjuer har skett via röstchatprogram för att förenkla undersökningen då 
respondenterna och intervjuaren bor på olika orter. Respondenterna har delgivits en 
nedladdningslänk från vilken de kan ta del av videoklippen. Intervjufrågorna och intervjun 
utformades med hjälp av intervjuguiden i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 
& Brinkmann, 1997, s.150). 

Intervjusessionerna inleddes med att respondenterna ombads använda hörlurar när de såg 
på videoklippen. Detta för att minimera risken att ljuden från GSound (2012) skulle 
påverkas av rummet respondenten satt i, något som i sin tur skulle kunnat påverka 
undersökningsresultatet. Respondenterna ombads svara på frågorna med egna ord och så 
djupgående de kunde. De informerades om att intervjun skulle komma att ha fokus på 
videon med realtidsgenererad ljudfysik och att videon med direktljud endast var till för att 
erbjuda en kontrast.  
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4.3 Pilotstudie 
Eftersom det var viktigt för undersökningen att respondenterna skulle kunna höra skillnad 
på rumsklanger samt att med hörseln kunna lokalisera objekt vid ocklusion, utfördes en 
pilotstudie för att säkerställa att respondenterna uppfyllde dessa kriterier. De skulle alltså ha 
viss erfarenhet av aktivt lyssnande och vara insatta i de termer och beskrivningar som skulle 
komma att användas under intervjun. Fyra respondenter valdes ut till pilotundersökningen 
och samtliga fyra ansågs ha tillräcklig erfarenhet av ljudläggning och aktivt lyssnande.  

Pilotundersökningen gick till på så sätt att respondenterna fick lyssna på ljud inspelade på 
olika platser. Tre av ljuden var inspelade med olika rumsklanger; inomhus, utomhus och i en 
bil och ytterligare ett ljud var till för att testa om de kunde höra att det var inspelat bakom ett 
objekt. Ljudet som spelats in bakom ett objekt spelades in bakom en dörr inomhus. Samtliga 
ljud i pilotstudien är inspelade med de inbyggda mikrofonerna i en Zoom H4n 
(inspelningsapparat) och redigerade i Logic Pro 9 (2009). Redigeringen avser klippning av 
ljudspåren och mindre justeringar av frekvenser. 

En sak som upplevdes förvirrande för två av respondenterna var att ljudet som var inspelat i 
en bil liknade ljudet inspelat bakom en dörr. Detta berodde på att respondenterna 
förväntade sig höra motorljud i inspelningen men bilen var avstängd. Detta reddes ut och 
samtliga respondenter gav svar som pekade på att de kunde höra vilka ljud som var 
inspelade på de olika platserna. Resultatet av undersökningen visade att respondenterna 
kunde urskilja var en ljudkälla befinner sig vid ocklusion samt kunde urskilja i vad för slags 
rum ett ljud är inspelat i. Resultatet visade också att det är viktigt att planera inspelningar 
med tanke på de naturliga kopplingar människor kan göra till objekt. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningen genomfördes med hjälp av fyra respondenter som fått titta på videoklipp 
innehållande ljud som spelats upp med ljudmotorn GSound (2009). Videoklippen laddades 
hem av respondenterna från Dropbox (2008) eller spelades upp direkt i molntjänsten. 
Respondenterna ombads använda hörlurar under visningen vilket även samtliga gjorde. 
Efter visningen har semi-strukturerade intervjuer genomförts med respondenterna via 
röstchatprogram. Frågorna i intervjun fokuserade på vad respondenterna hörde under 
visningen, med speciellt fokus på relationen mellan spelaren och ljudkällan. Varje fråga 
följdes av fördjupande frågor för att få ut så mycket information som möjligt från 
respondenterna. 

Intervjuerna syftade till att ta reda på huruvida respondenterna upplevde att det var enklare 
att lokalisera objekt i 3d-världen med hjälp av ljudmotorn GSound (2009). Efterföljande 
transkriberingar av intervjuresultaten gör det möjligt att på ett överskådligt sätt betrakta 
resultaten och jämföra upplevelser respondenterna emellan. Genom att transkribera 
intervjuerna, och bara använda själva kärnan i deras svar, kan vi lättare utläsa vad deras 
upplevelse av GSound (2009) var (Lantz 2013 s.145). 

5.1.1 Kvalitativ undersökning 
Fyra personer svarade på undersökningen och samtliga var mellan 25 och 30 år med en 
medelålder på 27,2 år. Respondenterna tittade och lyssnade på videoklippen och deltog i 
efterföljande intervjuer. Alla respondenter blev uppmanade att svara så utförligt som möjligt 
och med egna ord beskriva vad de upplevt. För att låta intervjuerna löpa så friktionsfritt som 
möjligt gjordes ljudinspelningar av intervjuerna. Inspelningarna har sedan transkriberats 
och parafraserats nedan för att förmedla andemeningen i respondenternas svar.  

Respondent 1, man, 29 år – Respondenten upplevde att det var tydliga skillnader i ljudet 
mellan de två videoklippen. Han beskriver hur han hör att ljudet studsar på väggarna och 
hur han tycker att det var lite svårare än vanligt att uppfatta ut varifrån ljudet kom. 
Respondenten säger vid flera tillfällen att han upplever ljudet desorienterande och att hans 
hjärna måste arbeta mer för att förstå var ljudkällan befinner sig. Detta kan bero, säger han, 
på att han är så van med hur ljud beter sig i spel men att detta är annorlunda.  

Respondenten valde att spela upp videoklippen en gång till, denna gång blundade han. Hans 
uppfattning då var att det var betydligt mindre desorienterande och att han kunde förstå hur 
rummet var utformat bättre än innan. 

På frågan om vad respondenten kan se för användningsområden för realtidsgenererad 
ljudfysik svarar han att det stora användningsområdet förmodligen kan bli virtual reality 
(VR). Han säger att precis som VR ska härma att se som en människa ser kommer den här 
sortens ljud säkert spela en stor roll i VR för att även ge möjlighet till att höra ljud som är 
mer realistiska. 

Sammanfattat så upplevde respondenten ljudet desorienterande men säger att det 
förmodligen skulle fungera väldigt väl i VR-sammanhang. 
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Respondent 2, man, 28 år – Respondent 2 upplevde att han tydligt kunde höra hur 
rummet var utformat och vad för typ av rum spelaren befann sig i. Han upplevde att det 
hjälpte honom navigera runt i 3d-världen och att hans rumsuppfattning inte förändrades av 
att han blundade. Respondenten hörde även tydliga skillnader i ljuden beroende på om 
spelaren befann sig bakom objekt eller runt hörn, främst genom reflektioner på väggarna. 
Han beskriver hur han upplevde att ocklusion framställdes naturligt och att man kunde höra 
när ett objekt fanns mellan ljudkällan och lyssnaren. 

På frågan om vad respondenten kan se för framtida användningsområden svarade han att 
han kan se användningsområden inom alla spel där man tjänar på att ha bättre ljud och gav 
som exempel first person shooter-spel (FPS-spel). Vidare beskrev han att man då inte bara 
har fördelen att höra om en fiende är bakom spelaren utan även att fienden är bakom en 
pelare. Respondenten säger att detta kan användas som en strategisk aspekt i ett spel. 

Respondenten ombads tala fritt om upplevelsen och svarade att det var en otrolig 
stämningshöjare och att det var det närmsta han tror att man kan komma hur ljud fungerar i 
verkligheten. Respondenten säger att om man kan bygga upp en rumsbild på det här sättet 
så är det guld värt. Då kan man måla en bild enbart med ljud. 

Sammanfattat så upplevde respondenten att ljudet hjälpte honom navigera i 3d-världen och 
att ljudfysiken gjorde det tydligt om ljudkällor befann sig bakom objekt. 

Respondent 3, man, 26 år – Respondent 3 upplevde skillnaderna mellan video 1 och 2 
som natt och dag. Han beskrev utförligt skillnaderna han hörde i hur ljudet färdades i 
rummet. Respondenten säger att det verkligen ger en realistisk rumskänsla och att det låter 
så som det fungerar på riktigt. Han svarade att det gör stor stillnad när spelaren rör sig från 
ett rum till ett annat och att det var extra tydligt i trånga utrymmen så som dörröppningar. 
Han hörde även tydligt var ljudkällan befann sig även när han blundade. 

På frågan om hur han upplevde ljudreflektioner svarade han att man hör att ljudet studsar 
till skillnad från vanliga reverb som inte interagerar med rummet på något sätt. Han tyckte 
att ljudet fungerade realistiskt när man rörde sig. Respondenten uppmanades att jämföra 
med verkligheten och svarade att det låter mer realistiskt än någonting han hört hittills. Han 
fortsätter med att säga att han tycker att det känns som att man är på platsen mer än med 
andra ljudmotorer, och att det gav en mer övertygande upplevelse samt mer immersion. 

Sammanfattat så upplevde respondenten att ljudet var mer realistiskt än vad han hittills hört 
i spel och att det var lätt att identifiera var ljudkällor befann sig med hjälp av rummet och 
ljudfysiken. 

Respondent 4, man, 26 år – Respondent 4 reagerade på mängden rumsljud i video 1 
jämfört med video 2 och uppfattade en påtaglig skillnad när spelaren rörde sig nära väggar 
och rundar hörn, vilket gör mer upplevelsen mer realistisk. Han uppfattade tydliga 
ljudändringar i panorering och avstånd när spelaren rörde sig. Han upplevde att det var 
enklare att lokalisera ljudkällor i video 1 och att video 2 var lite förvirrande. Dock upplevde 
han att ljudet fick rummet att låta större än det faktiskt var. Respondenten upplevde 
gitarrljudet i video 1 som naturligt i hur det ändrades beroende på avstånd. 

På frågan om vad han ser för användningsområden för den här sortens ljudfysik svarade han 
att han främst ser en användning för det i spel. Han säger att han kan se sådan här ljudfysik 
bli aktuell för VR eftersom det finns en framtid för ljud som kan ge mer immersion. När 
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respondenten ombads tala fritt påpekade han att ljudfilerna var anpassade till ett brett 
register men att enstaka ljud var svårare att uppfatta än andra. Han påpekade även att det 
var lättare att identifiera dessa ljudkällor efter en andra genomgång av videoklippet. 

Sammanfattat upplevde respondenten ljudfysiken realistisk men påpekade att synintrycket 
och ljudintrycket av rumsstorleken inte alltid stämde överens för honom. 

5.2 Analys 
Respondent 1 upplevde att ljudfysiken som demonstrerats var desorienterande. Det kan, 
enligt respondenten själv, ha att göra med att han främst spelar spel i 2d-miljö. Han 
förklarar att 2d-spel av naturliga skäl inte har 3d-ljud och det kan vara därför den här 
sortens ljud gav honom för många intryck att ta hänsyn till, vilket i sin tur upplevdes som 
förvirrande eller desorienterande. Han förtydligar genom att förklara att eftersom han inte 
lever i en 2d-världs så krockar upplevelserna. Att höra realistisk ljudåtergivning på ett 2d-
plan blev lite desorienterande. Respondenten förklarar dock att ljudfysiken var logisk om 
man jämför med verkligheten och att han hörde reflektioner studsa från väggar och andra 
ytor i spelvärlden. Respondenten tror att det kan finnas en framtid för realtidsgenererad 
ljudfysik inom VR och simulatorer. Han nämner även muséer som ett alternativt 
användningsområde. 

Respondent 2 upplevde att han tydligt kunde höra hur rummen var utformade och om det 
fanns objekt utplacerade mellan lyssnaren och ljudkällan samt vilken riktning spelaren stod. 
Respondenten upplevde att ljudfysiken hjälpte honom navigera i spelvärlden gav en 
uppfattning av rummet även när han blundade. Han kände att objektlokalisering vid 
ocklusion inte var något problem och han beskriver hur han kunde höra ljuden reflekteras på 
väggar när han stod bakom objekt eller runt hörn. Han ser användningsområden i FPS-spel 
och andra spel där man an använda ljuden som en strategisk aspekt för att lättare höra 
motståndare. Han beskriver ljudfysiken som en stämningshöjare och ser potentiellt nya sätt 
att utforma spelvärldar efter hur de låter. 

Respondent 3 beskrev hur han hörde flera av de fysiska lagarna som gäller ljudutbredning 
i videon. Han hörde hur ljudet reflekterades från väggar och vek sig runt hörn. Han hörde 
också små skillnader i ljudet när spelaren passerar genom trånga utrymmen. Han beskriver 
ljudfysiken som att det fungerar som på riktigt. Han lade märke till att ljudet ändrades 
dynamiskt med var lyssnaren befann sig i relation till ljudkällan och poängterade skillnaden 
mot vanligt reverb som är statiskt och inte ändras beroende på var lyssnaren befinner sig i 
rummet. Respondenten upplevde att ljudfysiken var realistisk fast han hörde även 
ljudartefakter såsom fasning när spelaren vände sig. Han beskriver hur han verkligen kunde 
placera var i rummet en ljudkälla befann sig och jämför med andra ljudfysikmotorer där man 
endast kan avgöra avstånd och riktning med hjälp av volym och panorering. Respondenten 
ser användningsområden inom VR och beskriver det som ett krav för att få en övertygande 
spelvärld och ökad immersion. Han beskriver ljudfysiken GSound (2009) i videoklippet som 
mer realistisk än någonting han hört hittills i spelvärldar. 

Respondent 4 upplevde tydligt de dynamiska ändringarna i rumsklangen när spelaren 
rörde sig genom spelvärlden. Han påpekar att delen av videon där spelaren rör sig kring en 
ljudkälla som spelar upp ett gitarrljud känns speciellt realistisk med de dynamiska 
ändringarna i åtanke. Han beskriver dock hur han upplever att den grafiska återgivningen 



 
 

16 

och ljudåtergivningen inte alltid stämmer, vissa rum ser mindre ut än vad ljudet får det att 
verka.  

Alla respondenter har alltså uppfattat skillnader mellan video 1 och video 2 och de har även 
hört hur ljuden i video 1 påverkas av rummen och spelmiljön.  

Respondent 1 är den enda som upplevde ljudfysiken som desorienterande men gav också en 
förklaring till varför han tror att det var så. Respondent 3 beskriver att han hör fasning eller 
fasfel när spelaren rör sig. Orsaken till dessa är oklar och skulle behöva ytterligare arbete 
med koden för att identifiera. Dock ligger detta utanför undersökningens fokusområde. 

Undersökningen hade kunnat göras bättre genom att använda fler respondenter. Bristen i 
antal respondenter kan påverka resultatet av undersökningen. Dessutom hade det varit 
önskvärt med en större demografisk spridning i respondentgruppen för att få tillgång till fler 
åsikter. Det hade även varit lämpligt att ha en grupp som inte hade de erfarenheter inom ljud 
som respondenterna hade för att se om det finns skillnader i hur den gruppen upplever 
ljudfysiken.  

I intervjuerna kunde mer fokus lagts på hur respondenterna upplevde objektlokalisering i 
spelvärlden. Detta begränsades dock av de stationära ljudkällorna i GSounds (2009) 
testvärld. 

5.3 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras av respondenternas svar är att objektlokalisering i virtuella världar 
med realtidsgenererad ljudfysik upplevs förbättrad, dock inte utan undantag. Trots att 
majoriteten av respondenterna svarade att de upplevde att deras förmåga att lokalisera 
objekt i 3d-världen förbättrades svarade en respondent att han upplevde ljudfysiken 
desorienterande. Han utvecklade sitt svar genom att berätta att han vanligtvis spelar 2d-spel 
och då är ljuden enklare att förstå. Samtliga respondenter upplevde ljudfysiken som 
realistisk och logisk.  

Vissa av respondenterna upplevde att deras förmåga att lokalisera objekt enbart med hjälp 
av hörseln förbättrades när spelaren befann sig bakom objekt i spelvärlden samt när 
spelaren inte såg ljudkällan. Samtliga respondenter uppfattade även dynamiska ändringar i 
rumsklang beroende på spelarens position i relation till ljudkällan. 

Det är alltså tydligt att respondenterna kunde urskilja detaljer i GSounds (2009) ljudfysik 
som skiljer sig från andra ljudmotorer. 

Det skulle dock vara nödvändigt att göra större undersökningar i mer avancerade 3d-miljöer, 
exempelvis med rörliga ljudkällor, för att kunna utvinna något hållbart resultat av 
undersökningen. För att ytterligare stärka en sådan undersökning skulle även fler 
respondenter behövas. Antalet respondenter i denna undersökning är få och kan därmed 
inte ge ett helt tillförlitligt resultat. Respondenterna bör även värvas från fler demografiska 
kategorier än denna undersökning lyckats med. Även personer utan erfarenhet inom aktivt 
lyssnande och kunskap om de termer som används bör få delta i undersökningen. Dock 
måste i sådana fall intervjuformatet och/eller undersökningsmetoden förändras för att 
respondenterna ska lyckas förmedla det de upplever. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Arbetet som presenteras i den här rapporten har som syfte att undersöka hur 
realtidsgenererad ljudfysik påverkar objektlokalisering i virtuella 3d-världar. För att 
undersöka detta användes mjukvaran GSound (2009) för att skapa två videoklipp, det ena 
med realtidsgenererad ljudfysik och det andra med ljudeffekter utan rumsbearbetning. I 
videoklippen leds respondenten genom en serie rum och i varje rum finns en ljudkälla. 
Respondenterna fick instruktionen att lyssna på hur ljudet betedde sig i de olika rummen. 
Samma ljudfiler användes i båda klippen och det enda som skapar rumsklang i första videon 
är ljudmotorn. Undersökningen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer med 4 
respondenter. 

Resultatet av undersökningen är svårt att tyda p.g.a. det låga antalet respondenter. De data 
som tagits fram visar är att realtidsgenererad ljudfysik i en majoritet av fallen hjälpte 
spelaren att lokalisera objekt både i riktning, avstånd och när ljudkällan befinner sig bakom 
fysiska hinder. Dock upplevde en minoritet av respondenterna att ljudfysiken både var 
förvirrande och desorienterande. Flera respondenter upplevde att det var enklare att bara 
lyssna på ljudet och utesluta videon när de skulle beskriva ljudet. Det kan vara så att både 
ljud- och synintryck ger en alltför komplex upplevelse att bearbeta. För att komma fram till 
mer konkreta slutsatser gällande detta krävs vidare studier. 

6.2 Diskussion 
Allt eftersom undersökningen utvecklats har en bortglömd fråga blivit mer och mer tydlig; 
hur många intryck klarar vi som spelare av att bearbeta samtidigt? Det är möjligt att det 
finns en gräns för hur många audiovisuella intryck vi kan bearbeta. Om så är fallet begränsas 
realtidsgenererad ljudfysik inte bara av uppspelningsenhetens prestanda utan även av 
spelaren. För att täcka in de problem som uppdagades i undersökningen, gällande att en 
respondent upplevde ljudfysiken desorienterande, skulle frågan om hur många intryck vi 
kan bearbeta undersökts i litteraturstudien.  

Undersökningen använder sig enbart av stationära ljudkällor. Kanske hade det varit 
intressant att även använda en stationär lyssnare och mobila ljudkällor. På så sätt ändras 
inte lyssnarens relation till rummet och reflektionsvägarna och kanske hade andra resultat 
kunnat utvinnas. Möjliga resultat i en sådan studie hade kunnat visa att spelare upplevde en 
betydligt förbättrad objektlokaliseringsförmåga. 

För att ytterligare säkra resultatet i studien skulle blindtest eller dubbelblindtest kunnat 
göras. P.g.a. att respondenterna har varit medvetna om vilken video som var intressant för 
undersökning är det möjligt att resultatet har påverkats av att de svarat så som de tror 
förväntas av dem. Ett blindtest skulle kräva att video 2 i undersökningen utvecklades mer 
ljudmässigt för att inte göra det alltför uppenbart vilken video som undersökningen 
omfattade. På så vis skulle ett blindtest kunna göra undersökning mer trovärdig och ge högre 
reliabilitet. 
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Om antalet respondenter var högre skulle en kombinerad utvärderingsmetod som innefattar 
både intervjuer och kvantitativa data kunnat användas. Detta skulle ha kunnat ge 
undersökningen stabilare resultat. Dessutom skulle blindtest ha kunnat genomföras med en 
grupp respondenter medan en annan grupp genomför undersökningen som den gjorts i 
denna studie. På så vis kunde även undersökningens reliabilitet prövas. 

Om respondenterna själva hade fått styra spelkaraktären genom den virtuella miljön kunde 
det ha varit intressant att använda sig av eye tracking, ett sätt att mäta ögats rörelsemönster, 
för att se hur respondenterna hade kopplat realtidsgenererad ljudfysik till visuella impulser. 
För detta krävs en större undersökning och mer förarbete än vad som utförts i den här 
undersökningen. Om en sådan undersökning skulle göras kan det vara intressant att spela 
upp ljud vid specifika platser där ljudet och lyssnaren inte är i direkt linje till varandra. På så 
sätt skulle det kunna utläsas var respondentens ögon rör sig, vilket sedan kan kopplas till 
huruvida den realtidsgenererade ljudfysiken faktiskt påverkar objektlokalisering i virtuella 
miljöer och även ge kvantifierbara data. 

6.3 Framtida forskning 
En av de största begränsningar den här undersökningen har arbetat runt har varit att 
respondenterna inte har kunnat spela spelet själva utan enbart sett en videoinspelning av 
spelet. I en framtida studie hade det varit önskvärt att respondenterna själv får styra 
spelaren runt i 3d-världen. På så sätt har respondenten en intuitiv föraning om varifrån 
ljudet kommer att komma ifrån och behöver inte först uppfatta att spelaren byter riktning 
eller dylikt. 

Några av respondenternas svar har varit särskilt framträdande när det gäller framtida 
möjligheter för realtidsgenererad ljudfysik, nämligen deras svar gällande användning inom 
VR och som strategisk möjlighet inom FPS-spel. Framtida forskning inom realtidsgenererad 
ljudfysik skulle kunna innefatta speltester med mobila ljudkällor och ett primärt syfte. Med 
ett primärt syfte menas att spelaren i första hand ska utföra ett uppdrag utöver att lyssna på 
ljud. Då skulle man kunna mäta om realtidsgenererad ljudfysik påverkar spelaren i en mer 
verklighetsförankrad miljö.   

Här följer några förslag till frågor för framtida forskning. 

En fråga är om vissa typer av ljud påverkar objektlokalisering mer än andra. Påverkar t.ex. 
ljud med hög amplitud spelaren gynnsamt i en realtidsgenererad ljudfysik? Eller är det 
kanske så att ambienta ljud såsom ventilation bara bidrar till att göra det svårare för 
spelaren att uppfatta mer intressanta ljud? Kan människor undermedvetet sålla bort ljud 
som inte är omedelbart intressanta?  

Kan vi använda eye tracking för att få kvantifierbara data om objektlokalisering när vi 
använder realtidsgenererad ljudfysik? 

Finns det vissa sorters ljudkällor som lämpar sig bättre än andra i realtidsgenererad 
ljudfysik? Kan vissa ljudkällor försämra spelarens förmåga till objektlokalisering med en 
realtidsgenererad ljudfysik? 
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7 Appendix 

7.1 Intervjufrågor 
Frågor markerade med - före är följdfrågor på tidigare ställd fråga. 

Hör du skillnad på video 1 och 2?  
-Vad? 
 
Upplevde du att ljudet ändrades beroende på var i rummet du befann dig?  
-Hur? 
 
Upplevde du att det var enklare att lokalisera ljudkällan i något av videoklippen? 
-Hur upplevde du ljudreflektioner? 
 
-Hur upplevde du objektlokalisering vid ocklusion? (objekt mellan källan och lyssnaren) 
 
-Hur upplevde du dynamiska ändringar i rumsklang, alltså när lyssnaren rörde på sig?  
 
Vad ser du för användningsområden för realtidsgenererad ljudfysik? 
-Utveckla. 
 
Jämför med verkligheten 
 
Tala fritt 
 
 


