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The aim of this thesis is to investigate the possibilities to extend the use of artificial
sound in the GAMER Combat Training System. This in order to enhance the
experience based learning, which in turn will result in a better preparation for live
missions and also increase the commercial value of the training system.
The study is executed through a use case analysis of a set of basic urban combat
training exercises to establish which sounds are desired to reproduce a realistic
training environment. The result of the use case analysis is then compared with the
present audio functionality of the system in order to determine which functions are in
need of improvement or to be added.
To create optimal conditions for the implementation of an enhanced audio
functionality, further an actor-network theory based analysis was conducted on the
socio-technical network surrounding the GAMER system. By doing this, not only the
technical aspects was taken account for, but also factors s such as customer needs,
internal interests and competing companies which all are certain to have an impact of
the developmental process and thereby the success of the outcome.
Finally an outline is presented for the continued development, which is compiled from
the explicit and implicit requirements identified in the empirical analysis. The
proposed solution is a dynamic audio control system which uses already existing input
functions in order to project artificial sound sources on arbitrary positions within the
training area. The projections are produced from static audio channels placed on
strategic positions, using well-recognized theories for spatial sound restoration. The
proposition also includes a further development of the stereo panning theory to
enable realistic sound projections for multiple mobile exercise participants.
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Populärvetenskaplig beskrivning
Saab Training Systems är ett företag i Saab-koncernen som utvecklar, tillverkar och
marknadsför produkter för militär utbildning. Ett av de centrala systemen i företagets
produktportfölj är det instrumenterade stridsträningskonceptet GAMER, i vilket soldater
kan öva dubbelsidig träning samtidigt som övningsledningen via ett centralt styrsystem
kan övervaka och interagera i övningsförloppet.
I och med den övergång som skett i många av världens försvarsmakter, från ett tungt
territorialförsvar till ett välutbildat insatsförsvar har kraven på den enskilda soldatens
förmågor höjts avsevärt. Samtidigt har det även skett en övergång gällande den
generella hotbilden, från att tidigare ha utgjorts av en annan militärmakt, till
paramilitära grupperingar som ofta bedriver en gerillaliknande krigsföring. Dessa två
faktorer innebär att även förutsättningarna för soldatutbildningen har förändrats.
Som ett led i anpassningen till dessa förändringar utreds i denna rapport möjligheterna
att utveckla soldaternas audiella upplevelse i GAMER. Detta för att skapa ökade
förutsättningar för en komplett upplevelsebaserad inlärning, som inte bara övar
soldatens förmåga att använda sig av den taktiska information som ljudbilden
förmedlar, utan även förbereder soldaterna på bästa sätt för den främmande miljö som
dagens militära insatser ofta innebär.
Inledningsvis genomförs en ljudcentrerad användningsfallsanalys av en uppsättning
grundläggande övningsscenarion. Genom denna analys skapas en uppfattning om vilka
ljud som är önskvärt att kunna reproducera i ett träningssystem. Detta jämförs sedan
med de ljudåtergivningsfunktioner som redan finns i GAMER för att därmed kunna
utröna vilka kompletterande ljudåtergivningsfunktioner som skulle vara önskvärt att
införa i systemet. För att skapa maximala förutsättningar för en sådan vidareutveckling
genomförs även en aktör-nätverksanalys på det sociotekniska nätverk som GAMER är
en del av. Detta ökar möjligheten att framställa en produkt som inte bara är en
teknikdeterministisk härledning, utan även tar hänsyn till faktorer som utvecklings- och
produktionskostnad, intern know-how, kundkrav och konkurrenssituationen.
Slutligen presenteras ett förslag för den fortsatta utvecklingen, som tagits fram utifrån
de explicita och implicita krav som identifierats i analysprocessen. Lösningen som
förordas är ett dynamiskt ljudstyrsystem som med indata från redan existerande
funktioner i GAMER kan projicera artificiella ljudkällor på övningsområdet. Detta
åstadkoms med ljudkanaler på fasta positioner på övningsområdet från vilka
ljudkällorna reproduceras genom användning av vedertagen ljudåtergivningsteori. I
förslaget ingår även en egenkonstruerad vidareutveckling av stereopanoreringstekniken
vilken möjliggör ljudåtergivning för multipla rörliga övningsdeltagare.

Förord
Det är inte utan en smula eftertänksamhet som jag skriver de här orden. För det är inte
bara det sista som återstår i slutförandet av detta examensarbete, utan markerar även
slutet på hela min akademiska karriär. Men bortsett från denna gnutta av
separationsångest skall det bli så himla skönt att äntligen påbörja ett liv bortom
föreläsningar, tentor och CSN (eller ja, CSN får jag väl dras med i 50 år till ungefär).
Innan jag är klar är det dock några personer som förtjänar ett omnämnande för att ha
hjälpt mig att ta detta sista steg ut i friheten.
Jag skulle vilja tacka Saab Training Systems som gav mig möjligheten att genomföra
mitt examensarbete på ett riktigt spännande företag och tack även alla trevliga och
hjälpsamma personer som jag kom i kontakt med under arbetets gång. Speciellt vill jag
tacka Anders Modén som tog sig tid att handleda mig, trots sitt späckade arbetsschema.
Jag hoppas för er skull att världssituationen inte ordar upp sig allt för mycket, i alla fall
inte innan ni har hunnit säkra er pension.
Jag vill även tacka min ämnesgranskare Bengt Carlsson som har bistått med idel nyttig
kritik, framför allt gällande mina teoretiska härledningar och trots att ämnet
kontinuerligt gled allt längre från det reglertekniska området. Förhoppningsvis håller sig
dina framtida examensarbetare inom ramarna mer än vad jag gjorde.
Slutligen vill jag passa på att skänka en hälsning till alla de personer jag lärt känna i
Uppsala och som gjorde studietiden till den härliga tid det var. Till alla er jag inte lärde
känna – bättre lycka nästa gång.

Birkastan, Stockholm, maj 2011
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1 Inledning
Allt fler länder har övergett den personaltunga territorialförsvarsprincipen och övergått
till ett yrkesmilitärt insatsförsvar uppbyggt kring små men välutbildade styrkor. Det
militärstrategiska motivet bakom detta paradigmskifte är att ökad rörlighet och mobilitet
möjliggör bemötandet och bekämpandet av ett hot innan det når det egna territoriet. Ett
talande exempel för detta är det nyligen införda kravet på att samtliga anställda vid
Sveriges Försvarsmakt skall vara beredda att genomföra utlandstjänst, vilket tydligt
visar att Sveriges miltära intressesfär i dagsläget sträcker sig längt utanför det egna
landets gränser.
Samtidigt har även hotbilden genomgått en transition från att utgöras av en annan
militärmakt, vilket varit fallet under större delen av efterkrigstidens öst-västuppdelning,
till att i dagsläget främst utgöras av paramilitära grupperingar likt de som verkar i
konfliktområden som Afghanistan, Irak och Somalia. De paramilitära gruppernas
underlägsna materiella tillgångar kompenseras istället med ickekonventionella
krigsföringsmetoder som ofta riktar in sig på att bekämpa civila mål för att på sikt
underminera motståndarens moral och påverka opinionens stöd för insatsen. Detta har
flyttat kriget från det öppna slagfältet in i en komplex urban miljö.
I och med de förändringar som lett fram till dagens förutsättningar för krigsföring,
måste även den militära utbildningen omdanas för att matcha de nya behoven.
Utbildningsnivån per enskild soldat förväntas öka, samtidigt som ekonomiska
begränsningar ofta gör att kostnaden per enskild soldat snarare förväntas minska. På den
strategiska nivån sker en omläggning mot allt mer fokus på träning av militära
operationer i urban terräng (förkortat MOUT), vilket dels innebär övning av strid i
bebyggelse, men också övning i hur interaktionen med civila skall hanteras eller hur
hotet från improviserade sprängmedel eller IED (från engelska improvised explosive
device) kan motverkas.

1.1 Problembeskrivning
Saab Training Systems är en affärsenhet inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab
AB. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för militär utbildning, så
som stridsträningssystem, instrumenterade träningsanläggningar och målmateriel.
I Saab Training Systems produktutbud finns ett instrumenterat stridsträningssystem
kallat GAMER. Systemet erbjuder lasersimulering av direkt eldgivning för att
möjliggöra dubbelsidig träning för mekaniserade och avsuttna förband. Genom det
datoriserade,
radiokommunikationsbaserade
styrsystemet
WinEXCON
kan
övningsledningen dessutom både övervaka de övande enheterna för att utvärdera deras
agerande samt aktivt påverka övningsförloppet genom att till exempel simulera effekten
av indirekt eld på övningsområdet.
För att bibehålla konkurrenskraften i GAMER måste systemet anpassas efter de nya
krav som ställs på militär stridsträning. Ett delmål i den processen är att bredda den
inlärning som träning i GAMER förmedlar, från att i nuläget fokusera på övning av
taktiska kunskaper och färdigheter till att bli en helhetslösning som inte bara lär
övningsdeltagarna att bli pricksäkra skyttar utan även erbjuder bästa möjliga
förberedelse för den annorlunda, påfrestande och även direkt skrämmande situation det
innebär att befinna sig i en krigszon.
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Ett område som fortfarande är relativt outvecklat i stridsträningssammanhang (och så
även i GAMER) är tillämpningen av artificiellt ljud i syfte att förhöja realismen i
övningsmiljön och därmed närma sig ett mer upplevelsebaserat inlärningskoncept. Detta
dels för att vänja soldaterna vid den fientliga ljudbild som de kan mötas av vid en insats,
men också lära soldaterna att utnyttja den taktiska information som ljudet bär. Något
som kan visa sig extremt viktigt i en urban miljö där sikten ofta är begränsad till ett
tiotal meter, men ljud fortfarande kan höras över flera kilometer (Scharine, Letowski, &
Sampson, 2009).

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med det här examensarbetet är att genomföra en övergripande analys av hur Saab
Training Systems kan utveckla bruket av artificiellt ljud i stridsträningssystemet
GAMER. Incitamenten för en sådan vidareutveckling är att ökad realism leder till
förbättrad inlärning hos övningsdeltagarna och därmed ökar även systemets
kommersiella konkurrenskraft. Men ökad konkurrenskraft är inte obetingat beroende av
realismen i systemet, utan hänsyn måste även tas till andra faktorer som inverkar på
produktens framgång, så som kostnad och komplexitet.
För att tillgodose alla aspekter kommer frågan att utredas i tre steg. Först genomförs en
användningsfallsanalys på ett antal olika övningsscenarion för att identifiera vilka
audiella behov som finns för att uppfylla de utbildningsmässiga kraven. Sedan
appliceras aktör-nätverksteori på GAMER för att se vilka yttre faktorer som påverkar
utvecklingen av systemet, för att på så vis kunna skapa ett system som även
tillfredsställer de icke-tekniska behoven. Slutligen görs en utvärdering av vilka tekniska
lösningar som finns att tillgå, samt vilka eventuella hinder som måste överkommas vid
en
implementering
av
den
föreslagna
utvecklingen
av
GAMER:s
ljudåtergivningsmöjligheter.
För att konkretisera avsikten med detta examensarbete har syftesbeskrivningen även
omsatts i följande frågeställning:
Hur kan Saab Training Systems vidareutveckla användningen av artificiellt ljud i
GAMER för att förbättra övningsdeltagarnas inlärning och samtidigt öka systemets
kommersiella värde?

1.3 Avgränsning
Att ha som målsättning att göra en allomfattande utredning av GAMER-systemets
utvecklingsmöjligheter inom ljudanvändningen med endast 20 veckor till förfogande
skulle helt klart vara ett övermäktigt åtagande. GAMER är ett koncept som integrerar
flertalet i sig redan komplexa system. Därtill finns det bara på ljudområdet flera olika
sätt där användare interagerar med systemet, till exempel övningsdeltagaren som får
artificiellt ljud presenterat för sig som en del av övningen, övningsledningen som delges
ljudsignaler när systemet administreras, eller användandet av ljudeffekter vid den
efterkommande genomgången av övningsförloppet (After Action Review). Av denna
anledning har omfånget på uppsatsen avgränsats.

4

Arbetet kommer i huvudsak inrikta sig på användningen av artificiellt ljud på
övningsområdet, det vill säga där ljudeffekter används i syfte att förbättra inlärningen
hos övningsdeltagarna under själva övningsmomenten. Analysen kommer därför att
behandla övningsdeltagarna som systemets primära användare och deras enda
möjligheter till interaktion med systemet är deras handlingar under övningens gång.
Systemets sekundära användare (övningsledning och systemoperatörer) har möjlighet
att styra med systemet genom kommandon via ett grafiskt användargränssnitt, men den
interaktionen kommer i den här rapporten att i största mån behandlas som en del av
systemets beteende. Premisserna utgörs således av en situation där multipla användare
interagerar med ett system, där användargränssnittet är användarnas agerande på ett
militärt övningsområde och där respons ges via olika stimuli (främst visuell och audiell
sådan).
Vidare ämnar den här rapporten svara på vad som kan och bör göras, snarare än hur den
tekniska lösningen på detta skall utformas. Att börja i denna ände ter sig naturligt då det
först måste fastställas vilket resultat som är önskvärt att uppnå innan själva
implementeringen påbörjas. Därför kommer i första hand pedagogiska, ekonomiska
samt organisatoriska faktorer att analyseras för att se hur dessa påverkar systemkrav och
utvecklingsmöjligheter. Men den tekniska sidan av systemutformningen kommer hela
tiden att bejakas för att säkerställa att de krav och önskemål som identifieras faktiskt är
möjliga att realisera även praktiskt.
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2 Metodologiskt genomförande
Det här examensarbetet är i sin enklaste beskrivning en första ansats till
vidareutveckling av en produkt. Produkten det gäller är Saabs stridsträningssystem
GAMER och fokus ligger på utveckling av systemets användning av ljudeffekter. En
mer omfattande beskrivning av stridsträningssystemet kommer i kapitel 4 Ljudcentrerad
användningsfallsanalys av GAMER, där relevanta delar av systemet analyseras för att
kunna avgöra om och var ett behov av förbättring finns. I det här kapitlet skall det först
redogöras för vilka metoder som använts för att genomföra systemanalysen och
framtagandet av de utvecklingsåtgärder som i slutändan förordas.

2.1 Litteraturstudie
I motsats till upplägget för många andra examensarbeten fanns i detta fall från början
inte något klarlagt syfte. Examensarbetets upprinnelse var inte ett av Saab Training
Systems utannonserat uppdrag, utan idén kom istället från examensarbetaren som hade
en idé om att göra ett arbete om nyttan av surroundljud i militär utbildning. Men för att
konkretisera visionen behövdes inledningsvis en omfattande litteraturstudie för att
klargöra vad som var ett lämpligt syfte med arbetet, samt utröna vad som faktiskt kunde
vara möjligt att åstadkomma på området.
Således inleddes arbetet med en studie av militära träningssystem för att klargöra hur
forsknings- och utvecklingsläget såg ut på området. Detta innebar mestadels att studera
den litteratur som fanns tillgänglig om GAMER, samt utföra en analys av konkurerande
system för att se vad som fanns tillgängligt på marknaden. Av naturliga skäl var det
tekniska djupet i princip obefintligt i den information som fanns tillgänglig om
konkurrenternas stridsträningssystem. Men de förmågor och funktioner som
presenterades gav i alla fall en någorlunda tydlig bild av vad systemen presterade, om
än inte hur detta åstadkoms.
För att få grepp om de tekniska möjligheterna på området genomfördes även en studie
på området akustik och mer specifikt metoder och tekniker för att reproducera spatialt
ljud (det vill säga ljud med rums- eller riktningskänsla). Genom den grundläggande
kunskap som uppnåtts på områdena militära stridsträningssystem samt spatial
ljudreproduktion kunde sedan ett tydligare syfte med arbetet ställas upp.

2.2 Intervjuer
För att få en djupare förståelse för det analyserade området, utökades den inledande
litteraturstudien med en serie intervjuer. Intervjuerna genomfördes med personer på
Saab Training Systems med anknytning till GAMER. Då den systemspecifika
dokumentationen upplevdes som relativt begränsad, fyllde intervjuerna inledningsvis
huvudsakligen syftet att utöka kunskapen om systemets tekniska och funktionella
förskaffning. Då syftet med uppsatsen till en början var något svävande hjälpte den
första omgången intervjuer även till med att få en uppfattning om hur man internt ansåg
att det kunde vara givande att utveckla ljudanvändningen i GAMER.
Intervjuer användes även i användningsfallsanalysen där de scenarier som analyseras till
stor del bygger på intervjuer med en tidigare yrkesofficer som nu jobbar på Saab
Training Systems med bland annat marknadsföringen och support av GAMER. På så vis
kunde övningsscenarierna konstrueras med stor hänsyn till det militära förfarandet,
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samtidigt som informanten även visste vilka övningar som var aktuella för den
analyserade GAMER-miljön.
Vidare var det givande att utföra intervjuer som underlag när aktör-nätverksteorin skulle
appliceras på affärsnätverket kring GAMER. På det här viset var möjligheten större att
få kännedom om mer implicita kopplingar i nätverket, vilka ändå kan ha nog så stor
inverkan på utvecklingen av GAMER.
Eftersom intervjuerna delvis adresserade ett ämnesområde som jag inledningsvis hade
begränsad kunskap inom, kändes det lämpligt att låta intervjuförfarandet följa ett
semistrukturerat angreppssätt (Teorell & Svensson, 2007). Detta för att inte bli
begränsad av intervjufrågor konstruerade med otillräcklig kunskap på området. Istället
förbereddes varje intervju med ett antal bredare frågeställningar. På detta vis kunde
intervjuerna utvecklas i den riktning som diskussionen kring ämnena ledde. Den här
intervjumetoden ställer självklart högre krav på förmågan att kunna improvisera
följdfrågor beroende på respondentens svar, men gav i slutändan troligtvis ändå mer
kvalitativ information än om strikta frågeformulär hade använts.
Inför de semistrukturerade intervjutillfällena informerades den intervjuade om vilka
frågeställningar som skulle diskuteras för att därmed ges möjlighet att förbereda sig och
ge mer innehållsrika svar. Under intervjuns gång antecknades stödord av den
information som framkom. De intervjuade har i efterhand delgetts resultatet av
intervjuerna för att kunna korrigera eventuella missuppfattningar eller felaktigheter.
Det skall även tilläggas att muntlig information har förskaffats under mindre
strukturerade former som till exempel fikaraster och liknande. Både genomförandet och
utkomsten av dessa ”intervjutillfällen” är av naturliga skäl tyvärr något svårredovisade.

2.3 Användningsfall
Eftersom huvudsyftet med GAMER är att öva soldater i stridsföring, kommer analysen
att utgå ifrån de upplevelser och intryck som den enskilde soldaten får under övning.
Förhoppningen är att, genom att anta ett användarperspektiv, tydligare kunna identifiera
hur en förbättrad audiell upplevelse skulle kunna bidra till en bättre inlärning. För
användaranalysen kommer en metod kallad användningsfall (på engelska use case) att
användas.
Användningsfall utvecklades ursprungligen som en del av Unified Modeling Language
(UML), vilket är ett objektorienterat generellt språk för modellering av olika typer av
system (Alhir, 2000). Användningsfall i sin tur är en metod för att, som en del i
modelleringen av det övergripande systemet, anta perspektivet av en systemanvändare
(aktör) och på så vis identifiera hur denne i olika situationer skall kunna interagera med
systemet för att uppnå ett visst mål. Härigenom kan det beskrivas vilka funktioner
systemet behöver för att kunna uppfylla dessa mål (Kruchten, 2003). Det blir även
enklare att se likheter och skillnader mellan olika funktioner i systemet, vilket är extra
användbart vid objektorienterad systemutveckling då vissa klasser och metoder kan
återanvändas, delvis eller i sin helhet.
Metoden kan kritiseras då den inte tar hänsyn till så kallade icke-funktionella kriterier
som användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet (Kruchten, 2003). Men
då detta examensarbete syftar till att analysera den audiella funktionaliteten i Saabs
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GAMER-system lämpar sig metoden med användningsfall ändå väl för ändamålet. Vid
en realisering av resultatet av detta arbete får analysen i så fall kompletteras med ickefunktionella specifikationer.
Användningsfallsanalysen tar sin början i identifieringen av systemets aktörer. Genom
att urskilja de olika aktörerna skapas en översikt av vilkas behov som systemet skall
tillgodose. För att identifiera de olika aktörerna kan det hjälpa att besvara några
kontrollfrågor. Följande uppsättning frågor har valts ut med hänsyn till deras relevans i
sammanhanget (Eriksson & Penker, 1998) (Hunt, 2003)






Vem är i behov av systemets huvudsakliga funktionalitet?
Vem drar nytta av systemet?
Vem kommer att förse systemet med information?
Vem kommer att ta emot information från systemet?
Vem kommer att underhålla systemet?

När aktörerna har klassificerats är nästa steg i processen att identifiera de specifika
användningsfallen. Även här kan det vara praktiskt att ta hjälp av en uppsättning
kontrollfrågor för att säkerställa att alla funktionalitetskrav behandlas. Relevanta
kontrollfrågor i detta sammanhang är (Eriksson & Penker, 1998) (Hunt, 2003)







Vilka är varje aktörs arbetsuppgifter?
Vilka funktioner i systemet behöver aktören för att utföra sina uppgifter?
Behöver aktören läsa/skriva/ändra något i systeminformationen?
Vilka signaler behövs från systemet för att informera aktören om utvändiga
händelser?
Vilka signaler behövs från användaren för att informera systemet om utvändiga
händelser?
Kan automatiserade funktioner tillämpas för att underlätta för aktören?

För att kunna besvara dessa frågor är det viktigt tillgå såväl skriftliga som muntliga
källor, i form av till exempel kravspecifikationer och intervjuer med de tilltänkta
användarna. I fallet med GAMER finns det en mängd individer och enheter involverade
i utvecklingen av produkten. Det är därför viktigt att identifiera dessa intressenter för att
kunna få en fullständig bild av systemet.
Det slutgiltiga steget i framtagandet av användningsfallen är att i olika scenarier steg för
steg beskriva varje händelse där system och användare interagerar. Genom att på detta
sätt bryta ner händelseförloppet ges en tydlig bild av vad som krävs för att systemet i
varje steg skall motsvara de krav på funktionaliteten som ställs.

2.4 Aktör-nätverksanalys
Även om ett systems utformning och funktionalitet är designat med en specifik
användare i åtanke är det sällan så att användaren själv är involverad i
utvecklingsprocessen. Istället är det andra aktörer länkade till systemet som direkt, eller
indirekt påverkar hur utvecklingen ser ut. Av denna anledning kommer den så kallade
aktör-nätverksteorin (ANT) att appliceras på det sociotekniska nätverk som omger
GAMER för att därigenom identifiera vilka aktörer som inverkar på systemets
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utveckling. Förhoppningen är att genom att identifiera dessa aktörer och deras agendor,
därmed även kunna härleda vilka ljudåtergivningsfunktioner som bör införlivas i
stridsträningssystemet för att skapa en produkt som på bästa sätt tillgodoser både
marknadens och Saab Training Systems krav och önskemål.
Metoden förkastar den typiska uppdelningen mellan aktiva (till exempel människor) och
passiva (till exempel en teknisk artefakt) aktörer och menar istället att alla faktorer i
nätverket kan ha en egen agenda och därmed påverka innovationsprocessen. Istället
länkas en händelse till de aktörer som påverkar händelsen, som i sin tur påverkas av en
händelse och så vidare, vilket skapar ett nätverk av aktörer sammankopplade via olika
interaktionsvägar. Således blir alla aktörer jämställda i fråga om förmåga att inverka på
teknikutvecklingen, oavsett om det rör sig om en människa, ett företag eller, en produkt
eller en abstrakt teknologi (Grimheden, 2004).
ANT erbjuder ingen konkret metod för att identifiera de relevanta aktörerna i ett
närverk, utan är mer ett konceptuellt ramverk för utforskandet av sociotekniska
processer inom framför allt teknikutveckling. Fördelen med att nyttja den här teorin är
att det ger en ökad möjlighet att identifiera implicita faktorer utan direkt inverkan på
GAMER, men som ändå via bakomliggande interaktioner påverkar utvecklingen. Detta
innebär att den bästa lösningen inte alltid är en deterministisk härledning av de
teknologiska möjligheterna, utan hänsyn måste även tas till hur sociala faktorer så som
regelverk, ekonomi, utvecklingsmetodik, och det mänskliga kontaktnätet ser ut och
vilken lösning som bäst tillfredsställer alla dessa aktörers agendor.
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3 Ljud, hörande och ljudspatialisering
Detta examensarbete behandlar ett ämne som involverar ljud och då framförallt
återskapandet av naturliga ljudmiljöer. Inledningsvis kommer analysen främst att
behandla ljudet som med prefixet vad. Till exempel, vad finns det för ljud i den miljö
som ska återskapas? Vad vill vi åstadkomma med den ljudbild som återskapas? Och så
vidare.
Att definiera dessa vad är en viktig del av arbetet, men arbetet blir bara halvvägs
genomförbart om det inte även presenteras en lösning på hur dessa vad skall
åstadkommas. Hur ska ljudbilden egentligen återskapas? Hur kan vi återskapa
ljudbilden på bästa sätt? I och med dessa hur blir det avgörande för arbetets framgång
att även göra en översiktlig granskning av tillgångliga tekniker för återskapandet av
ljud. Härigenom kommer den inledande behovsrelaterade analysen att omgärdas och
avgränsas av naturvetenskapens möjligheter och begränsningar, vilket borgar för ett
praktiskt genomförbart resultat. Därtill kommer även en djupare teknisk analys att
genomföras i slutet av rapporten för att därigenom kunna ge ett konkret förslag på en
tekniklösning som lämpar väl för de behov som identifierats.
Ljud, eller rättare sagt hur vi människor uppfattar ljud, behandlas av två skiljda men tätt
sammankopplade vetenskapsområden, nämligen akustik och psykoakustik. Akustik är
läran om ljud och behandlar därmed bland annat ljudets fysikaliska egenskaper.
Psykoakustik däremot beskriver istället människans subjektiva uppfattning av ljud,
alltså den auditiva perceptionen. Båda dessa kunskapsområden är av stor vikt när en
ljudbild skall återskapas på artificiell väg.

3.1 Akustikteori
Ljud i sin enklaste beskrivning är vågrörelser i ett medium. För att dessa vågrörelser
skall vara hörbara för det mänskliga örat skall de ligga i frekvensintervallet 20 – 20000
Hz. Ljud med en frekvens under detta intervall kallas för infraljud och kan uppfattas av
människan vid extremt kraftiga nivåer i form av vibrationer. Ljudvågor med en frekvens
över cirka 20 kHz har benämningen ultraljud och kan inte uppfattas av människan.
Ett centralt begrepp i ljudåtergivningssammanhang är ljudnivån L som är ett mått på
ljudets styrka uttryckt i decibel (dB). Ljudnivån är ett logaritmiskt mått där en
fördubbling av ljudtrycket p mätt i Pascal (Pa) innebär en ljudnivåökning på 6 dB och
en fördubbling av ljudintensiteten I (W/m2) medför att ljudnivån höjs med 3 dB. Själva
anledningen till att ljudstyrka ofta uttrycks i decibel är att skalan på ett bra vis avspeglar
hur det mänskliga hörsinnet upplever förändringar i ljudstyrkan.
Ljudnivån Lp för ett visst ljudtryck p fås genom ekvationen (Vorländer, 2008)
(1)

där
är ett referensvärde som motsvarar hörtröskeln, det vill säga den
lägsta ljudstyrka en människa kan uppfatta.
På samma vis uttrycks ljudnivån LI för en viss ljudintensitet som (Vorländer, 2008)
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(2)

där

är referensvärdet som motsvarar

.

Den upplevda ljudnivån är beroende av lyssnarens avstånd från ljudkällan. Ljudtrycket
p är omvänt proportionellt mot avståndet. Förutsatt att ljudtrycker på ett referensavstånd
är känt, följer då att ljudtrycket på ett visst avstånd från en ljudkälla kan beräknas enligt
(3)

där är ljudtrycket vid avståndet från ljudkällan och är ljudtrycket på avståndet
från ljudkällan. Då ljudintensiteten är proportionell mot ljudtrycket i kvadrat (se
kvoterna i ekvation 1 och ekvation 2), blir ljudintensiteten därmed kvadratiskt omvänt
proportionell mot avståndet från en (punktformad) ljudkälla då ljudeffekten (W) fördelas
på en yta ( ) som växter kvadratiskt med avståndet från ljudkällan (i enlighet med en
sfärs yta som funktion av radien
)

3.2 Psykoakustik
Införlivandet av artificiellt ljud i en stridsövningssituation skulle fylla två funktioner,
dels att öka upplevelsen för övningsdeltagarna, dels vara en bärare av taktisk
information. Den taktiska informationen kan i sin tur beskrivas med frågorna: vad är det
som hörs? Och varifrån hörs det? Att avgöra vad det är som hörs är till största del en
fråga av erfarenhet. Att avgöra varifrån ljudet kommer är upp till det mänskliga auditiva
perceptionen att avgöra.
På samma sätt som vårt binokulära seende (två ögon) ger oss förmågan att bedöma
avståndet till någonting vi ser, ger det binaurala hörandet (två öron) oss förmågan att
göra en kvalificerad bedömning av riktningen till någonting vi hör. Och samtidigt som
två ögon ger möjligheten att lura synen att se djup i tvådimensionell bild (återigen
populariserat via den senaste trenden med 3D-TV), medför dubbla öron möjligheten att
lura hörseln att tro att ett ljud kommer från en annan rikting än vad som är fallet.
3.2.1 Interaural nivå- och tidsskillnad
Det mänskliga hörandet använder en mängd olika mekanismer för att lokalisera
riktningen till en ljudkälla. De två viktigaste i ljudspatialiseringssammanhang är båda
kopplade till det binaurala hörandet. Dessa mekanismer är interaural nivåskillnad ILD
(engelska interaural level difference) som bygger på amplitudskillnaden mellan öronen,
samt interaural tidsskillnad ITD (engelska interaural time difference) som bygger på
tidsskillnaden (eller fasskillnaden) mellan öronen för en viss ljudsignal (Vorländer,
2008). ILD används huvudsakligen för ljud med frekvenser överstigande 1500 Hz då
dessa våglängder effektivt dämpas av huvudet och därmed reducerar amplituden för de
ljud som når det kontralaterala örat. ITD å andra sidan fungerar bäst för frekvenser
under 1500 Hz (optimalt under 600 Hz), då kortare våglängder ger en fasskillnad på
över 360 (då våglängden därmed understiger avståndet mellan öronen) vilket ger ett
svårtolkat resultat.
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3.2.2 Ytterörats färgning av ljudet
ILD och ITD är utmärkta för att positionsbestämma ljudriktningen i horisontalplanet,
men om ljudet även har en vinkling i medianplanet, det vill säga om ljudkällan befinner
sig ovanför eller nedanför lyssnaren, blir detta svårare att avgöra binauralt då öronen
befinner sig på samma position längs vertikalaxeln. För att bestämma elevationsvinkeln
använder sig hörsystemet då istället av den färgning av ljudet som passagen genom
ytterörat medför (och även axlar och huvud vid lägre frekvenser). Genom ytterörats
utformning med olika flikar och kanaler i olika tjocklekar sker en frekvensfiltrering av
ljudet beroende på dess infallsvinkel. Denna färgning av ljudet tolkas sedan av hörsinnet
som då kan avgöra varifrån ljudet kommer. Överföringsfunktionen från den råa
ljudsignalen som träffar lyssnaren till den filtrerade signalen brukar benämnas Head
Related Transfer Function (HRTF) (Vorländer, 2008).
Den kritiske läsaren inser att amplitud- och tidsskillnaden för ILD respektive ITD blir
den samma för ett ljud som speglas i den laterala axeln. På så vis borde det vara
problematiskt att avgöra ifall en ljudkälla befinner sig bakom eller framför lyssnaren.
Men även i detta fall används ytterörats färgning av ljudet för att komplettera de
binaurala signalerna och på så vis tydliggöra ljudkällans position. Ytterligare ett knep
som kan användas är en lätt vridning av huvudet för att på så vis ”triangulera in” den
korrekta riktningen (Wightman & Kistler, 1999).
På grund av att öronen är relativt små fungerar färgningen av ljudet bäst för högre
frekvenser. Detta leder till att förmågan att riktningsbestämma ett ljud generellt sett är
sämre i höjdled än i sidled, då hörsystemet endast kan använda HRTF i höjdled och
denna teknik som endast är gångbar i ett begränsat frekvensspektrum. Dessutom medför
ytterörats oförmåga att färga ljud av lägre frekvenser att vi har svårt för
riktingsbestämning av dova ljud (ljud med låg frekvens).
3.2.3 Avståndsbedömning
Till skillnad från synen, så är hörseln ganska begränsad i sin förmåga att göra precisa
avståndsbedömningar. Speciellt om det rör sig om ljud som inte har sin upprinnelse i
lyssnarens direkta närhet. Det här beror till stor del på att ljudet från ett objekt på ett
godtyckligt avstånd från en lyssnare kan uppfattas olika beroende på en mängd mer eller
mindre svårbedömda faktorer. Om till exempel ljudkällan och lyssnaren befinner sig i
ett rum eller liknande kommer ljudkällan att uppfattas som mer närbelägen då ljudnivån
inte avtar lika snabbt som om de hade befunnit sig utomhus. Vidare så kan även till
exempel luftfuktighet och temperatur påverka ljudets färgning och självklart påverkas
även ljudet om området mellan ljudkällan och lyssnaren avskärmas av en vägg, ett hus,
en skog eller liknande. Således är varje ljudupplevelse en unik produkt av dessa
faktorer, vilket gör att det blir väldigt svårt att dra några exakta slutsatser om avståndet
till ljudkällan.
Det finns dock en del ledtrådar som hörsystemet använder sig av för att försöka bedöma
avståndet till ljudkällan. Dessa ledtrådar är (Wikipedia, 2011)



Ljudets frekvensspektrum: Högre frekvenser dämpas snabbare än lägre
frekvenser när ljudet fortplantar sig i luften. Således kommer en avlägsen
ljudkälla sakna ”skärpan” i ljudet som tillförs av de högre frekvenserna.
Loudness: Den upplevda ljudstyrkan för en specifik ljudnivå (dB) är inte
konstant, utan är beroende av ljudets frekvens, bandbredd och varaktighet.
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Denna upplevda ljudstyrka benämns Loudness. Då högre frekvenser även har en
(generellt sett) högre Loudness, kommer avlägsna ljudkällor att ha en lägre
Loudness på grund av dämpningen av de högre frekvenserna på långa avstånd.
Rörelse: En ljudkälla som rör sig relativt lyssnaren kommer att verka ha en
långsammare horisontell förflyttningshastighet ju längre ifrån lyssnaren den
befinner sig. Detta fenomen (kallat parallax) kan även upplevas visuellt, till
exempel när man tittar ut genom sidorutan från en bil som rör sig och fjärran
objekt passerar långsammare än de som befinner sig i närheten av bilen.
Reflektioner: Tidsskillnaden mellan det direkta ljudet och ljudreflektioner kan
ge en indikation på avståndet till ljudkällan. Detta gäller framför allt i
avgränsade utrymmen där ljudet har ytor att reflekteras emot.

3.3 Metoder för spatialisering av ljud
Spatialt ljud är den typen av ljud som ger oss en audiell rumslig uppfattning. Egentligen
är allt ljud vi hör i det vardagliga livet spatialt, då det ger oss en möjlighet att via
informationen i ljudet tolka vår omgivnings beskaffenhet, olika händelser och objekts
rumsliga placering med mera.
Ljudspatialisering är den process som innebär att man på konstgjord väg ger ett ljud
(eller en hel ljudbild) rumskänsla. Tillämpningarna för spatialt ljud är många, men
används framförallt för att skapa ökad upplevelse av närvaro i virtuella miljöer. Det
låter kanske vid första anblick som ett väldigt avancerat och snävt område, men rör allt
mellan att lyssna på musik och därmed faktiskt få en (något begränsad, men ändå)
artificiell upplevelse av att musikartisten befinner sig i rummet, via hemmabio som
använder surroundhögtalare för att förstärka den artificiella upplevelsen av att
händelserna i filmen utspelar sig överallt i rummet, till avancerade virtual reality-system
som anpassar den artificiella miljön efter användarens agerande. Gemensamt för alla
exempel är att de på artificiell väg ger ljudet en rumslig karaktär.
I detta kapitel kommer en presentation att göras av de tekniker som senare används för
att skapa en modell för ljudspatialisering i GAMER. Dessa ljudspatialiseringstekniker
har valts utifrån de krav och förutsättningar som den kommande behovsanalysen
identifierat. Det skall påpekas att även andra tekniker för spatialisering av ljud
utvärderades under arbetes gång. Men då de av endera anledningen inte ansågs vara
lämpade att bruka vid en implementation av det utökade ljudåtergivningssystem som
föreslås, ter det sig onödigt att i fulla drag redogöra för dessa teknikers utformning. För
att upprätthålla graden av genomskinlighet i arbetet kommer dock de förkastade
teknikerna att i korthet presenteras i slutet av detta kapitel, tillsammans med en
förklaring till varför de ansågs vara olämpliga.
3.3.1 Grundläggande amplitudpanorering
Amplitudpanorering är den mest grundläggande tekniken för att skapa en artificiell
ljudkälla (ett virtuellt objekt eller händelse som ger upphov till ett ljud) i rummet.
Grunden för amplitudpanorering är två ljudkanaler placerade på ett visst avstånd från
varandra och även på ett visst avstånd från en lyssnare som optimalt skall befinna sig på
centrumlinjen mellan ljudkanalerna (på samma avstånd från varje ljudkanal). Detta är
vad som vanligtvis brukar benämnas stereofoniskt ljud, eller kort och gott stereo och
beskrevs i ett patent redan 1931 (Blumlein, 1931). Upplägget visas i Figur 1:
Principskiss för amplitudpanorering med stereofonisk högtalarkonfiguration. Vinkeln 
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till den artificiella ljudkällan (streckade pansarfordonet) kan bestämmas från
amplituddifferensen mellan vänster och höger ljudkanal via lagen om
tangentpanorering.Figur 1 nedan.
Ljudkanalerna (utmärkta som L respektive R i figuren) matas med samma grundsignal,
men genom att reglera den relativa amplituddifferensen (volymskillnaden) mellan
kanalerna kan den artificiella ljudkällan (den streckade cirkeln) fås att verka befinna sig
på en godtycklig position någonstans mellan ljudkanalerna. Vid exakt samma amplitud
upplevs ljudkällan befinna sig mitt emellan ljudkanalerna, medan en relativ förstärkning
av endera ljudsignalen flyttar ljudkällan i riktning mot den starkare ljudkanalen.

Figur 1: Principskiss för amplitudpanorering med stereofonisk högtalarkonfiguration. Vinkeln 
till den artificiella ljudkällan (streckade pansarfordonet) kan bestämmas från amplituddifferensen
mellan vänster och höger ljudkanal via lagen om tangentpanorering.

Distinktionen mellan ljudkanal och ljudkälla kan kanske vara svår att greppa till en
början. Dessutom kan det tyckas konstlat att använda ett annat uttryck än högtalare för
just en högtalare. Det är en befogad åsikt, men det finns ändå en viktig anledning. Till
att börja med skall det klargöras att benämningen ljudkälla i den här rapporten (om inget
annat anges) avser det virtuella objekt eller händelse som ger upphov till den virtuella
ljudbild som lyssnaren uppfattar. Ljudkällan finns således inte på riktigt, utan är en
illusion som skapas genom de ljudsignaler som ljudkanalerna åstadkommer.
Ljudkanalerna i sammanhanget är då de högtalare som används för att åstadkomma den
virtuella ljudbilden. Anledningen till att högtalarna benämns ljudkanaler är att en
ljudkanal är en högtalare som matas med en viss unik ljudsignal. Däremot kan flera
parallellkopplade högtalare dela på en sådan ljudsignal, men varje högtalare blir därmed
inte en unik ljudkanal. För att exemplifiera resonemanget kan tas vanlig stereo som har
två unika ljudkanaler (vänster och höger) och oavsett hur många högtalare som fås att
reproducera vänster och höger ljudsignal, så kommer antalet ljudkanaler fortfarande
förbli två till antalet. Den viktiga insikten som kan härledas från detta resonemang är att
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det inte är antalet högtalare i ett system som begränsar dess förmåga att skapa en
kvalitativ spatial ljudbild, utan hur många unika ljudkanaler som systemet kan
tillhandahålla.
För att beräkna amplituddifferensen mellan ljudkanalerna för en viss önskad vinkel
till ljudkällan, kan lagen om tangentpanorering (engelska tangent panning law)
användas (Rabenstein & Spors, 2007). Tangentpanoreringslagen projicerar den
artificiella ljudkällan i förlängningen av enhetsvektorn , i ett koordinatsystem som
spänns upp av enhetsvektorerna respektive
vilka pekar från lyssnaren i riktning
mot vänster respektive höger ljudkanal. Respektive ljudkanals relativa förstärkning
(engelska gain) erhålles sedan genom att beräkna koefficienterna för en projicering av
ljudkällan i riktningen av vektorn
, där
är en linjärkombination av
enhetsvektorerna och enligt följande
(4)

där
och
är respektive ljudkanals relativa förstärkning. Genom att uttrycka
vektorerna och i deras polära koordinater kan ekvation (4) uttryckas som
(5)

där är vinkeln från centrumlinjen till respektive ljudkanal (se Figur 1). Som visats av
(Bernfeld, 1973) kan förhållandet mellan ljudkanalernas relativa förstärkning i ekvation
(4) förenklas och uttryckas i enlighet med tangentlagen enligt
(6)

(7)
(8)

från vilket förstärkningsfaktorerna och
den önskade vinkeln  från centrumlinjen.

kan beräknas så att ljudkällan uppträder i

Tangentpanoreringslagen ger ingen möjlighet att beräkna förstärkningsfaktorerna i
absolut mening, utan endast förhållandet mellan dessa. För att kunna lösa ut
förstärkningsfaktorerna föreslås att i (Moore, 1990) en ekvation för att hålla den
upplevda loudness-nivån för ljudkällan konstant, vilket medför möjligheten lösa ut
förstärkningsfaktorerna i absoluta tal enligt
(9)

där N är antalet aktiva ljudkällor i systemet (två vid stereofonisk konfiguration). Faktorn
p kan väljas beroende på omgivningen, där
lämpar sig för ekofria miljöer
(utomhus) och
passar bra för inomhussituationer.
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Genom att utöka antalet ljudkällor till att omsluta lyssnaren (motsvarande ett
surroundsystem för hemmabio) kan tekniken användas till att simulera spatialt ljud i alla
riktningar i horisontalplanet. Tangentpanorering förutsätter att lyssnaren alltid befinner
sig på samma avstånd från samtliga ljudkanaler, samt att vinkeln till varje ljudkanal är
densamma. Detta är en stor olägenhet i sammanhanget, då GAMER förutsätter en
situation med multipla lyssnare som rör sig fritt över övningsområdet.
3.3.2 Vektorbaserad amplitudpanorering
Vektorbaserad amplitudpanorering (VBAP)
är en vidareutveckling av
tangentpanorering beskriven i (Pulkki, 2001). VBAB går fullt ut i användningen av
vektorer som representation för ljudkanalernas position i förhållande till lyssnaren och
varje ljudkanals förstärkning. Härigenom möjliggörs förekomsten av olika vinklar
mellan centrumlinjen och respektive högtalare.
I VBAP representeras lyssningssituationen av en uppsättning vektorer. En kartesisk
enhetsvektor
med utgångspunkt i lyssnarpositionen pekar i riktning mot
en godtycklig ljudkanal i. Riktningsvektorn mot den artificiella ljudkällan kan då
uttryckas som en linjärkombination av enhetsvektorerna för de ljudkanaler mellan vilka
ljudkällan önskas uppenbara sig enligt följande matrisekvation
( 10 )
( 11 )

där

och

är förstärkningsfaktorerna för respektive ljudkanal,
och
. För att beräkna förstärkningen för respektive ljudkanal kan vektorn
lösas ut enligt följande
( 12 )

Elementen i vektor g användas sedan för att justera den relativa signalstyrkan till
respektive ljudkanal så att den artificiella ljudkällan uppträder i den önskade riktningen
beskriven av riktingsvektorn p. Ett grafiskt tydliggörande av tillämpningen i
horisontalplanet kan ses nedan i.
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Figur 2: Vektorbaserad amplitudpanorering i två dimensioner, där riktningsvektorn p beskrivs som
linjärkombinationen av enhetsvektorerna ln och lm multiplicerade med respektive förstärkning gn och
gm från vilket signalförstärkningen sedan kan beräknas för att placera ljudkällan i rätt riktning.

Genom att introducera en faktor
till varje ljudkanalsvektor , som representerar
avståndet från lyssnaren till respektive ljudkanal görs det möjligt att kompensera för
eventuella skillnader i avstånd från lyssnaren till respektive ljudkanal (Pulkki, 2002). På
så vis blir det möjligt för en lyssnare att befinna sig på andra positioner i rummet än på
centrumlinjen. Förstärkningen för respektive ljudkanal kan då uttryckas som
( 13 )

där
är den nya förstärkningen för ljudkanal i med hänsyn taget till ljudkanalens
avstånd från lyssnaren. Ekvation (9) och kan då omformuleras som
( 14 )

och den nya vektorn
uttrycket

innehållande respektive ljudkanals relativa förstärkning, får

( 15 )

För att ta hänsyn till de tidsdifferenser som uppstår i och med de olika avstånden till
respektive ljudkälla kan en metod för att kompensera för dessa tidsdifferenser användas
(Kostadinov, Reiss, & Mladenov, 2009). Detta åstadkoms genom att tillföra en bruklig
tidsfördröjning på signalen till den närmre ljudkanalen. Fördröjningen beräknas i antalet
samplingsenheter beroende på ljudfilens samplingsfrekvens enligt följande ekvation
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( 16 )

där
är fördröjningar i sampels för ljudkanal n, är avståndet till den mest avlägsna
ljudkanalen,
är avståndet till ljudkanal n,
är ljudets hastighet och
är
samplingsfrekvensen. Principen för tids- och nivåkompensering visas i Figur 3 nedan.

Figur 3: Genom dämpning och fördröjning av signalen till den närmre ljudkanalen kan ljudsignalen
från denna fås att verka komma från en ljudkanal längre bort. Den praktiska lyssnarpositionen kan på
detta sätt justeras till att hamna mitt emellan ljudkanalerna och den virtuella ljudkällans position
består även om lyssnaren rör sig.

3.3.3 Distansbaserad amplitudpanorering
I ett försök att kringgå beroendet av lyssnarens position utvecklas i (Lossius, Sound,
Space, Body, Reflections of Artistic Practice, 2007) och (Kostadinov, Reiss, &
Mladenov, 2009) parallellt en metod för ljudspatialisering som lämpar sig för konserter,
scener, museer eller andra former av ljudinstallationer där multipla lyssnare är
normalfallet. Metoden, kallad distansbaserad amplitudpanorering (DBAP), erbjuder i
och med oberoendet av lyssnarpositionen ett intressant alternativ. Dessutom ställer inte
DBAP några krav på antalet ljudkanaler eller deras positionering i rummet, utan
placeringen kan istället anpassas efter de praktiska begränsningar som kan tänkas
finnas.
Metoden förutsätter att positionerna för samtliga ljudkanaler är kända och utmärkta i ett
kartesiskt koordinatsystem. Sedan beräknas avståndet från respektive ljudkanal i till
den simulerade ljudkällan s enligt följande (Lossius, Baltazar, & de la Hogue, 2009)

18

för 1 ≤ i ≤ N

( 17 )

där N är antalet ljudkanaler i systemet.
I likhet med grundläggande amplitudpanorering och VBAP antas först att
ljudkanalernas förstärkning är normaliserad så att systemet blir balanserat med
bibehållen loudness-nivå enligt ekvation (9). I (Kostadinov, Reiss, & Mladenov, 2009)
används normaliseringsekvationen
( 18 )

Sedan antas att alla ljudkanaler är aktiva i varje tidpunkt vilket medför att varje
ljudkanals signalförstärkning är omvänt proportionell mot avståndet till den artificiella
ljudkällan enligt
( 19 )

där c är en viktad koefficient beroende av positionen för ljudkällan och ljudkanalerna,
samt ljudnivåns dämpning i den specifika omgivningen. Men som visas i (Lossius,
Baltazar, & de la Hogue, 2009) kan ekvation (18) och ekvation (19) kombineras så att
signalförstärkningen för ljudkanal n kan uttryckas som
( 20 )

som ger det slutgiltiga uttrycket för beräkningen av ljudkanalernas förstärkning med
hjälp av DBAP. För att divisionen med
i ekvation (20) inte skall resultera i ett
felaktigt uttryck när ljudkällan befinner på samma position som en av ljudkanalerna
(vilket ger
) kompletteras ekvation (17) med en faktor
vilket leder till
avståndsekvationen
för 1 ≤ i ≤ N

( 21 )

DBAP erbjuder alltså en metod för spatialisering av ljud med ett godtyckligt antal
ljudkanaler utplacerade på godtyckliga positioner utan att hänsyn behöver tas till
lyssnarpositionen. Metoden har inte utvärderats fullt ut, men initiala tester har visat att
den spatiala kvalitén på det producerade ljudet i alla fall under vissa omständigheter kan
jämföras med det mer vedertagna VBAP (Kostadinov, Reiss, & Mladenov, 2009).
DBAP framstår således som ett alternativ med stor potential att framgångsrikt kunna
användas i implementeringen av ett förbättrat ljudåtergivningssystem i GAMER.
3.3.4 Övriga metoder för spatialisering av ljud
I den litteraturstudie som genomförts vid valet av de potentiella tekniker som
presenteras ovan, har även en mängd andra metoder för spatialisering av ljud studerats.
Då dessa av endera anledningen inte visade sig vara möjliga att implementera i en
utvidgning av ljudåtergivningsfunktionen i GAMER-systemet har jag av utrymmesskäl
valt att inte presentera dem under en egen rubrik, då den informationen ändå inte skall
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komma att användas. För att redovisa vilka tekniker som övervägts och varför de har
förkastats, kommer här ändå en kort sammanfattning.
Wave Field Synthesis (WFS) är en teknik som går ut på att återskapa den faktiska
ljudvågen i hela rummet och inte bara ljudvågens effekt i en optimal lyssningsposition
(engelska sweet spot) (Vorländer, 2008). WFS skulle således vara ytterst lämplig när
det kommer till multipla rörliga användare eftersom ljudvågens utformning är
oberoende av lyssnarens position i rummet. Tyvärr kräver WFS en så kallad ljudkanalsarray, det vill säga en rad med ljudkanaler som täcker den riktning varifrån ljudvågen är
tänkt att komma. Förutom själva kostnaden för en sådan installation, skulle det även
vara ytterst opraktiskt att behöva fylla övningsområdet med veritabla murar av
högtalare.
Ambisonics är en teknik för ljudspatialisering som utvecklades som ett dynamiskt
alternativ till traditionell surroundljudsteknik för hemmabruk (Vorländer, 2008). Istället
för att som i fallet med vanligt surround hårdkoda signalerna till respektive ljudkanal,
har Ambisonics istället 4 generella signaler innehållande riktningsinformation i 3
dimensioner, som sedan avkodas specifikt för den ljudkanalsuppsättning som finns
tillgänglig. På så sätt undkommer man den begränsning som uppkommer i och med
krav på specifika högtalaruppställningar för olika format, till exempel det vanligt
förekommande 5.1-formatet för hemmabioljud. När det kommer till att använda
Ambisonics i en miljö som GAMER uppstår dock några avgörande begränsningar.
Ljudbildens kvalité är väldigt känslig för lyssnarpositioner utanför den optimala
lyssningspunkten. Därtill innebär upplägget med de 4 generella signalerna att lyssnaren
hela tiden måste vara omgiven av ljudkanaler, vilket begränsar den praktiska
möjligheten att använda Ambisonics på ett övningsområde.
Virtual surround är en teknik för att via artificiell signalbehandling försöka efterlikna
den filtrering av ljudet som görs av det mänskliga hörsystemet (HRTF) (Dodd & OcleeBrown, 2006). Genom att lägga på ett filter som tar bort de frekvenser på samma sätt
som ytterörat gör när ett ljud kommer till exempel bakifrån, kan en virtuell spatial
ljudbild åstadkommas med ett begränsat antal ljudkanaler. Tekniken har omsatts i
praktiken I vissa hemmabiosystem med surroundljud genom stereokonfiguration, dock
med varierande resultat. Den stora nackdelen med den här lösningen är att ljudbilden
låses fast vid lyssnarens huvudriktning, på samma sätt som med ett par hörlurar som
alltid följer med i huvudets rörelser. Detta må fungera i hemmabiosammanhang där
tittriktningen alltid är fram mot bildskärmen, men tekniken lämpar sig däremot inte i ett
system där tittriktningen är 360 grader runt användaren. Värt att notera är dock att
tekniken mycket väl kan användas för att åstadkomma höjdkänsla i en senare
implementation då de upplevda riktningarna uppåt och nedåt ofta sammanfaller med det
faktiska förhållandet av upp och ned.
Positionsoberoende stereo är en av de mer intressanta metoderna i sammanhanget.
Begreppet är dock något vilseledande, då metoden inte är helt positionsoberoende utan
snarare ett utvidgande av det optimala lyssningsområdet. Dessutom är det inte stereo i
ordets rätta bemärkelse då tekniken bygger på två ljudkanalsfält (engelska loud speaker
array) införlivade i var sin högtalare. Tekniken kan således ses som en hybrid mellan
vanligt stereoljud och ovan presenterade WFS. Genom att varje ljudkanal har skilda
men angränsande verkningsområden kan en förskjutning av lyssnarpositionen
kompenseras med olika ljudnivå för olika ljudkanaler (Ródenas & Aarts, Position
Independent Stereophonic Sound Reproduction, 2000). En förflyttning åt vänster
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kompenseras med en lägre ljudnivå från vänster högtalare och en högre ljudnivå från
höger högtalare. Metoden har testats med positiva resultat, men dessa tester utfördes på
ett lyssningsområde med maximal bredd på 2,5 meter (Ródenas, Aarts, & Janssen,
2003). Behovet i GAMER kräver lyssningsområden upp mot tiofalt eller hundrafalt
större än detta och då blir högtalar-arrayerna snabbt ohanterligt stora. Möjligtvis kan
metoden användas där lyssningsområdet är av begränsad storlek, till exempel i ett rum,
eller en snäv gränd.
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4 Ljudcentrerad användningsfallsanalys
Saab Training Systems utvecklar inte krigsmateriel utan utbildningsmateriel. För även
om kunderna i huvudsak utgörs av försvarsmakter världen över, så är produkterna som
marknadsförs inte till för krigsföring utan för träning och utbildning. Detta är en viktig
distinktion att göra, för det poängterar vikten av att leverera ett träningssystem som inte
nödvändigtvis behöver vara så snarlik en riktig stridssituation som möjligt, utan så
förberedande för en riktig stridssituation som möjligt.
Det är således av största vikt att ha en tydlig uppfattning om vilken övningsspecifik
funktion som GAMER skall erbjuda, så att inte en avancerad ljudåtergivningsfunktion
implementeras som sedan inte är till någon egentlig nytta för kunden. Av denna
anledning har ett antal grundläggande övningsscenarion utformats med hjälp av
träningsanalytiker på Saab Training Systems (Träningsanalytiker Saab Training
Systems, 2010) samt med utgångspunkt i Försvarsmaktens utbildningsunderlag
(Markstridsskolan,
2009)
(Hemvärnets
stridsskola,
2009).
Genom
en
användningsfallsanalys erhålles en bra uppfattning om vilka ljudåtergivningsfunktioner
som behövs i GAMER för att kunna skapa en ljudbild som förstärker upplevelsen i
dessa grundläggande moment och i förlängningen därmed i de flesta övningsscenarion.
De övningsscenarier som utformats är
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Framryckning i urban miljö.
Genomsök/rensning av rum.
Inbrytning.
Försvar av tagen terräng.
Patrullering i urban miljö.
C-IED-träning.
Skarpskjutning.

De fyra första övningsscenarierna är exempel på typiska moment som ingår vid träning
av strid i bebyggelse, antingen som enskilda övningsmoment eller som del i ett större
scenario. Samtliga av dessa scenarier ingår grundutbildningen vid träning av strid i
bebyggelse inom den svenska Försvarsmakten.
Övning 5 är lite annorlunda till sin utformning eftersom det inte är ett tydligt
stridsmoment som övas, utan snarare tränar soldaterna i att agera i urban miljö med allt
vad det innebär i form av civilpersoner, civila fordon och en oklar hotbild. Denna typ av
situation är ett vanligt inslag i dagens militära insatser, där interaktionen med
civilbefolkningen är minst lika viktig som att motverka fienden.
Improviserade sprängmedel eller IED (från engelska improvised explosive device) är
benämningen på de hemmagjorda bomber som ofta används av paramilitära
grupperingar. IED:er används i allt större skala och med allt större framgång mot
koalitionstrupperna i Irak och Afghanistan. Faktum är att närmre 60 procent av alla
omkomna ISAF-soldater i Afghanistan de senaste tre åren har förolyckats till följd av
sådana attentat (iCasualties, 2009). Övning 6 syftar därför till att undersöka om en
förbättrad ljudåtergivningsfunktion kan höja realismen och därmed utbildningsnivån vid
C-IED-träning (från engelska counter-improvised explosive device).
Det sista övningsscenariot behandlar fallet med skarpskjutning i urban terräng.
Övningsmomenten här är i princip samma som i de föregående övningarna, men då
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skarp ammunition används kan inte civilbefolkning och fiendetrupp ageras av figuranter
eller B-styrka, utan måste utgöras av målmateriel. Detta medför att all audiell stimulans
bortsett från vapenljud måste tillföras artificiellt.
Övningsinslag som stridsgrupperingsformer eller framryckningssätt är avgörande för
soldatens färdigheter i strid, men har dock marginell inverkan för utformningen av
ljudbilden i övningarna. För att göra rapporten mer lättläst kommer därför endast
väsentliga delar av användningsfallen att behandlas i löptexten. Samtliga
övningsscenarier finns dock beskrivna i sin helhet i Bilaga I: Användningsfall.
GAMER skiljer sig från många andra datorbaserade system i det avseende att
interaktionen med användaren kan ske på en mängd olika vis, jämfört med det
traditionella förfarandet där användaren kanske sitter vid en terminal med tangentbord,
bildskärm och pekdon. I den delen av GAMER som är i fokus i denna analys (det vill
säga övningsdeltagarnas inlärning) påverkas systemet av indata från övningsområdet
(övningsdeltagarnas position, rörelse, eldgivning med mera) eller genom inverkan från
övningsledningen. Det skulle bli en övermäktig uppgift att beskriva varje enskild
möjlighet till interaktion mellan GAMER och användaren, men eftersom
användningsfallsanalysen beskriver ett tillvägagångssätt för att identifiera ett systems
funktionsbehov utifrån ett händelseförlopp kan de händelser som är relevanta för
analysen identifieras (alltså händelser som ger upphov till något ljud) och övriga
händelser kan lämnas därhän.

4.1 Framryckning i urban miljö
Syftet med övning 1, framryckning i urban miljö, är att öva soldatens förmåga att
förflytta sig i bebyggt område. Momenten som övas är passage av öppningar i
byggnader (portar, dörrar, fönster), framryckning över öppna ytor som torg eller
liknande, samt passage av vägkorsningar. Soldaterna skall i momenten även kunna öva
sammanstöt med fiendetrupp samt lösgörning och urdragning ur strid.
Övningsdeltagarna befinner sig under övningens gång hela tiden utomhus, men kan
ändå behöva förhålla sig till ljud eller händelser inifrån byggnaderna. I detta
övningsmoment är ljudbilden således begränsad till utomhusljud samt ljud som härrör
inifrån, men som uppfattas av en lyssnare som befinner sig ute. De ljud som kan vara av
betydelse för inlärningen i detta övningsscenario är informativt ljud vid framryckning
(innan sammanstöt) samt ljud som höjer realismen vid sammanstöt.
Framryckning i bebyggt område anses alltid vara ett högriskmoment på grund av den
höga osäkerheten som uppstår i och med att översiktsmöjligheten begränsas avsevärt i
urbana miljöer. På grund av detta eftersträvas att hålla en så hög beredskapsnivå som
möjligt. Hörselobservation blir då ett viktigt hjälpmedel för informationsinhämtning
eftersom det hörbara området ofta är större än det som kan ses. Här i kan den första
nyttan med artificiellt ljud identifieras.
För att öva soldaterna i vikten av att upprätthålla stridsberedskapen kan det till exempel
vara en övningsmässig tillgång att kunna simulera ljud från en sidogata eller från en
dörröppning. Detta får övningsdeltagaren att inse vikten av att passera dörren eller gatan
på ett regelmässigt vis för att minimera risken att utsättas för eldgivning från en fiende
som eventuellt befinner sig innanför dörren, eller på sidogatan.
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I nästa moment skall soldaterna träna på sammanstöt med fientlig trupp. Det är viktigt
att inse att ljudeffekter inte bör ersätta några väsentliga inslag i träningen eftersom detta
kan skapa förvirring bland övningsdeltagarna om det visuella intrycket inte
överensstämmer med det audiella. Det är därför viktigt att noga överväga vilka
ljudeffekter som kan användas i vilka moment och vilka ljudeffekter som inte lämpar
sig. I det aktuella momentet kan fienden inte ersättas av ljudeffekter, men det skulle
däremot vara möjligt att simulera andra händelser för att öka realismen. Till exempel
skulle ljudet från ett annalkande pansarskyttefordon kunna simuleras för att
uppmärksamma övningsdeltagarna på att det finns risk för sammanstötning med
avsutten skyttetrupp. Detta vore ett ypperligt sätt att höja realismen samtidigt som ett
riktigt pansarskyttefordon inte behöver involveras i övningen. Detta både förenklar för
övningsledningen, samtidigt som det finns ekonomiska incitament för en sådan lösning
då stridfordon är dyra i drift.
Ytterligare en audiell aspekt som bör tas hänsyn till är ljudet från vapen och projektiler.
När vapen avlossas uppstår en rejäl knall. Projektiler (allt från finkalibrig ammunition
till artillerield) ger även ifrån sig ett ljud under sin färd genom luften samt när de träffar
ett objekt. Att kunna simulera eldstridsljud på ett realistiskt sätt har två vinningar. Dels
för att vänja övningsdeltagarna vid själva ljudbilden så att de inte blir onödigt stressade
i en verklig stridssituation. Därtill för att lära övningsdeltagarna att utnyttja ljudbilden
till sin taktiska fördel. Ljudet från skottlossningen talar både om var fienden befinner
sig, samt vart fienden riktar sin eldgivning. Om projektilerna slår ned nära den egna
eldställningen kan det vara läge att byta till sin växeleldställning, men om fienden
däremot riktar sin eld mot en annan plats vet övningsdeltagaren att denne kan titta upp
från sitt skydd och bekämpa fienden.
För att få en mer konkret uppfattning av vilka olika ljud som är kopplade till varje
övningsscenario kan ovan förda resonemang brytas ned i ett antal punkter. På så vis blir
det enklare att se vilka ljudåtergivningsfunktioner som behövs i GAMER för att
reproducera den ljudbild som eftersträvas i varje scenario. Uppspaltning av de olika
momenten i övning 1 redovisas nedan.
Ljud inifrån byggnad
1. Övningsdeltagaren framrycker i urban miljö längs en gata eller liknande.
2. För att upprätthålla övningsdeltagarens uppmärksamhet hörs ett ljud inifrån en
byggnad som passeras.
3. Övningsdeltagaren uppfattar ljudet och riktar uppmärksamhet mot byggnaden.
Ljud från gränd eller tvärgata
1. Övningsdeltagaren framrycker i urban miljö längs en gata eller liknande.
2. Innan eller under passage av en korsning hörs ett ljud från gatan som passeras.
3. Övningsdeltagaren uppfattar ljudet och riktar uppmärksamhet mot tvärgatan.
Ljud av annalkande fordon utomhus
1. Ljudet av ett annalkande fordon hörs.
2. Övningsdeltagaren uppfattar ljudet av det annalkande fordonet.
3. Ljudbilden ändras när fordonet kommer närmre, eller rör sig i sidled så att den
rumsliga upplevelsen upprätthålls.
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4. Övningsdeltagaren vidtar lämpliga åtgärder för att bemöta ett potentiellt hot.
5. Fiendesoldater uppenbarar sig från den riktning fordonet har hörts.
Skottlossning (från övningsdeltagare och fiende)
1. Övningsdeltagaren avfyrar ett vapen.
2. Ljud hörs från vapnet.
3. Ljud hörs från projektilens luftfärd (kan komma senare i ordningen om
projektilen färdas med överljudshastighet).
4. Ljud hörs från projektilens träff på mål eller annat objekt.

4.2 Genomsök/rensning av rum
Genomsökning eller rensning av rum är ett av grundmomenten i MOUT-träning. Det är
också ett av de mer kritiska momenten vid en skarp insats, då soldaterna befinner sig i
en extra utsatt position vid inträdet i ett okänt rum. Varje delmoment i förfarandet är
därför noga preciserat för att kunna öva upp soldaternas rutin och snabbhet. Denna
inbyggda förutsägbarhet ger även möjligheten att skräddarsy den artificiella ljudbilden
efter övningsmomentet.
Beroende på vilken hotbild som råder under övningen kan soldaterna antingen öva på
att genomsöka eller rensa rummet. Genomsökande av ett rum sker när inget aktivt hot
har uppfattats, medan rensning av rum inleds med antingen en handgranat genom
dörrhålet eller finkalibrig eld genom väggen. Det skulle här gå att få övningsdeltagaren
att behöva reflektera över val av tillvägagångssätt genom de ljud som hörs inifrån
rummet. Ljudet av civila (till exempel barnskrik) skulle då tillstyrka en genomsökning
av rummet, medan ljudet av fientlig verksamhet (vapen som laddas eller avfyras) skulle
motivera rensning av rummet.
Återigen är det viktigt att ha i åtanke att de artificiella ljuden måste vara korrelerade
med vad som kan uppfattas visuellt. Om övningsdeltagarna äntrar ett rum som de hör
barnskrik ifrån och rummet visar sig ara tomt ger detta motstridiga signaler om
situationen. Övningsdeltagaren kan då bli tvekande till ifall ljudet inom övningens
ramar skall uppfattas som kommande från ett riktigt barn, eller ifall fienden i övningen
spelar upp ljudet av barnskrik som en avledande manöver. I detta specifika fall skulle
problemet kunna lösas genom att en figurant till exempel skulle kunna hålla i ett bylte
eller en barnvagn då riktiga barn lämpligen inte skall vistas på övningsområdet.
De handgranatsattrapper som används i GAMER är en aktiv komponent i övningen på
så sätt att de genererar träff på övningsdeltagare som befinner sig i verkansområdet.
Däremot finns det ingen inbyggd ljudfunktion i attrapperna. Vid rensning med
handgranat räknar alltid kastaren ”ettusen, tvåtusen, tretusen, fyratusen” efter att
handgranaten har kastats för att på så vis säkerställa att granaten hunnit detonera innan
man avancerar in i rummet. Vid övning med en tyst handgranatsattrapp förutsätts
således att granaten hunnit detonera inom säkerhetsintervallet utan att man får en audiell
bekräftelse på att så är fallet.
I en skarp situation borde en soldat däremot aldrig gå in i rummet om denne inte var
säker på att granaten först hade detonerat. Det finns således en risk för felinlärning i
detta moment, då ett beteende inövas som inte är att föredra i en skarp situation.
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Av ovan förda resonemang framgår det att det finns en inlärningsmässig vinning i att
kunna reproducera ljudet av en detonerande handgranat för att förhöja upplevelsen och
därmed inlärningen när momentet rensning av rum övas. Tillsammans med behovet av
att kunna simulera ljudet av mänskliga aktiviteter i ett rum kan det sägas att det finns ett
behov av att simulera olika ljud i ett rum rent generellt. Till skillnad från fallet i första
övningsscenariot, framryckning i bebyggelse, ska inte ljudet bara uppfattas utifrån
rummet utan den audiella illusionen måste upprätthållas även när övningsdeltagarna
förflyttar sig in i rummet.
Ljud från intilliggande rum
1. Övningsdeltagaren befinner sig utanför ett rum.
2. Övningsdeltagaren hör ljud inifrån rummet.
3. Beroende på ljudets karaktär kan övningsdeltagaren välja att agera därefter.
Rensning av rum med handgranat
1. Övningsdeltagaren kastar in en handgranat i intilliggande rum.
2. Övningsdeltagaren räknar in handgranaten.
3. Handgranaten detonerar på utsatt tid med ett explosionsljud som resultat.
Ljud i samma rum
1. Övningsdeltagaren framrycker in i ett rum.
2. Ljudbilden i rummet motsvarar vad som finns i rummet.
3. Ljudbilden ändras beroende på var i rummet övningsdeltagaren befinner sig för
att upprätthålla den rumsliga upplevelsen av ljudbilden.

4.3 Inbrytning
Inbrytning är benämningen på förfarandet att inta en byggnad. Det här momentet bygger
vidare på de två tidigare momenten (framryckning i bebyggelse samt
genomsök/rensning av rum) då trupp framrycker till ett anfallsmål för att där bryta sig
in och sedan genomsöka eller rensa byggnaden. Som en del i taktiken vid en inbrytning
används ofta förbekämpning av målet. Detta innebär att byggnaden beskjuts med
antingen verkande eller nedhållande eld för att decimera fiendens förmåga att hålla
tillbaka framryckningen mot byggnaden.
Här uppstår då behovet av att simulera ljudet av beskjutning av byggnader för att
förmedla känslan av att den nedhållande elden träffar sitt mål. Behovet blir antagligen
större ju grövre ammunition som används, då avsaknaden av träffljud från beskjutning
med handeldvapen kanske inte stör upplevelsen nämnvärt, medan övningsdeltagarna
kan få ett felaktigt intryck av situationen om beskjutning med till exempel granatgevär,
stridsfordon eller artillerield inte resulterar i kraftiga träffljud från den beskjutna
byggnaden. Det är inte omöjligt att detta skulle tolkas som att beskjutningen av målet
har misslyckats vilket i sin tur får konsekvenser för hur beslut om fortsatt framryckning
mot anfallsmålet tas.
När truppen har framryckt till byggnaden och inbrytning skett, sker en genomsökning
eller rensning av byggnaden. Detta förfarande är i princip analogt med genomsök eller
rensning av ett rum, fast i större skala. En detalj som dock kan adderas till detta
övningsmoment är förekomsten av försåtsmineringar. Eftersom pyrotekniska effekter
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innebär en större skaderisk kan det i vissa sammanhang vara att föredra en akustisk
lösning för att simulera ljudet av en försåtsminering. Denna lösning skulle likna
handgranatsfallet till stor del, men med skillnaden att övningsdeltagaren i detta fall
befinner sig i samma rum som den sprängladdning som skall simuleras. Det finns
antagligen även både en praktisk och ekonomisk vinning i att simulera
försåtsmineringar akustiskt istället för pyrotekniskt då momentet kan upprepas utan att
behöva återställa mineringen med kostsamma pyrotekniska laddningar.
Eldunderstöd med artilleri eller granatkastare
1. Övningsdeltagare inväntar framryckning mot ett anfallsmål.
2. Övningsdeltagare begär eldunderstöd från artilleri eller granatkastare.
3. Avlägset ljud hörs från avfyrandet av projektilerna (kan komma senare i
ordningen om projektilen färdas med överljudshastighet).
4. Ljud hörs från projektilens luftfärd (kan komma senare i ordningen om
projektilen färdas med överljudshastighet).
5. Ljud hörs av granatkrevad på nedslagsplats.
6. Övningsdeltagare framrycker mot anfallsmålet.
Eldunderstöd med grovkalibrig direktverkande eld
1. Övningsdeltagare inväntar framryckning mot ett anfallsmål.
2. Övningsdeltagare avfyrar grovkalibrig eld (till exempel stridsvagnskanon eller
granatgevär).
3. Avfyrningsljud från stridsvagn eller grovkalibrigt vapen.
4. Ljud hörs från projektilens luftfärd (kan komma senare i ordningen beroende på
projektilens överljudshastighet).
5. Ljud hörs av projektilträff.
6. Övningsdeltagare framrycker mot anfallsmålet.
Försåtsminering
1. Övningsdeltagare går på en minering.
2. Mineringen detonerar med ett explosionsljud som resultat.

4.4 Försvar av tagen terräng
När ett anfallsmål har tagits och säkrats och order inte är att fortsätta framåt skall
övningsdeltagarna vidta lämpliga åtgärder för att kunna försvara tagen terräng på bästa
sätt. Detta moment innefattar en mängd förberedelser (se Bilaga I: Användningsfall). De
flesta av dessa åtgärder är dock av fältarbeteskaraktär och behöver således inte
förstärkas ljudmässigt.
Vid försvar av tagen terräng bedrivs spaning för att upptäcka eventuella fientliga trupper
som närmar sig. Ett viktigt hjälpmedel för detta är hörselobservation, särskilt om
spaningen bedrivs i mörker. I den här situationen skulle det vara givande att kunna
simulera ljudet av till exempel ett ankommande luft- eller markburet fordon. Om
fienden sitter av eller landsätts utom synhåll bryter inte detta mot regeln att endast
förstärka och inte ersätta visuella intryck med ljud. Samtidigt kan illusionen ges av en
större eller mindre närmande fientlig styrka, utan att riktiga fordon behöver involveras i
övningen. Detta medför både praktisk och ekonomisk vinning för övningsledningen
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samtidigt som övningsdeltagarna kan övas i att hörselobservera mot olika typer av
inkommande hot från olika riktningar.
När en byggnad försvaras skall i första hand indragna eldställningar väljas (det vill säga
positioner som inte är direkt vid ett fönster eller en dörr). På detta vis döljs den egna
silhuetten samtidigt som skyddet förbättras mot ammunition bryter genom väggarna.
Här framträder ett behov av att kunna simulera ljudet av genombrytande ammunition för
att på så vis indikera för övningsdeltagare att rummet är under beskjutning av
genombrytande ammunition. Det finns även ett behov av att simulera för
övningsdeltagare i sekundära rum att ett rum är beskjutet med grovkalibrig ammunition,
då verkan från till exempel ett granatgevär kan sträcka sig in i intilliggande rum.
Ljudet av annalkande fordon inomhus
1.
2.
3.
4.

Övningsdeltagare befinner sig inomhus.
Ljudet hörs av ett fjärran annalkande fordon.
Ljudbilden förändras beroende på fordonets geografiska position.
Ljudbilden beror på byggnadens karaktär (väggars tjocklek, hur högt upp
övningsdeltagaren befinner sig med mera).

Träffljud inuti byggnad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Övningsdeltagare befinner sig inomhus.
Byggnaden beskjuts utifrån.
Byggnadens fasad träffas vilket resulterar i olika ljud beroende på projektiltyp.
Projektilen bryter eventuellt igenom väggen och fortsätter in i byggnaden.
Projektilen träffar vägg inuti byggnaden vilket ger ytterligare ett träffljud.
Övningsdeltagare i annat intilliggande rum hör projektilens träff i angränsande
vägg.

4.5 Patrullering i urban miljö
Hittills har övningsscenarierna varit inriktade på direkta stridssituationer. Men en stor
del av verksamheten vid en militär insats (särskilt en fredsbevarande sådan) består av att
låta soldaterna visa upp sin närvaro i området för att på så vis bygga upp
lokalbefolkningens förtroende och därmed ha en förebyggande verkan mot fientlig
verksamhet. En viktig del av utbildningen är därför att öva upp soldaternas förmåga att
agera i olika situationer som kan uppstår vid interaktionen med civilbefolkningen
(Benedetti, 2008). Genom denna typ av övning får soldaterna möjligheten att även lära
sig hur de kan lösa potentiellt hotfulla situationer på ett verbalt sätt innan de övergår i
en direkt konflikt. Denna förmåga är något som är nödvändigt för att vinna
lokalbefolkningens förtroende.
Den här typen av övningar har mer betoning på ett socialt rollspel än inövningen av
specifika stridstaktiker. För att dessa artificiella erfarenheter skall kunna vara
applicerbara i en skarp situation är det viktigt att övningsmiljön är så realistisk som
möjligt, annars kan övningsdeltagaren lätt gå miste om allvaret i den situation som övas
och därmed tappar erfarenheten i värde.
Eftersom det på en övningsplats kan vara praktiskt svårt att reproducera de förhållanden
som råder i en verklig stad eller by finns det stora ekonomiska och utbildningsmässiga
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vinningar att göra genom att förstärka illusionen med audiella inslag. Många av de
omgivningsljud som skänker liv till en urban miljö, men som kan vara problematiska att
återskapa i en övningssituation, kan med fördel simuleras med artificiellt ljud. Det kan
till exempel vara det specifika ljudet av en välbesökt marknadsplats, böneutrop från en
minaret eller trafikbuller. Ingen av denna typ av ljud har någon entydig källa, utan ligger
som en audiell fond till mer specifika ljud i omgivningen. Detta gör att illusionen inte
störs av att trafiken eller minareten egentligen inte finns på övningsområdet, utan
bakgrundsljudet bidrar endast till att förstärka upplevelsen för övningsdeltagarna.
En annan funktion som sådana miljöljud kan fylla är att träna övningsdeltagarna i så
kallad mönsterigenkänning. Detta begrepp innebär att övningsdeltagarna vid
återkommande övning av samma scenario kan lära sig att känna igen vissa
återkommande företeelser och därmed uppmärksamma ifall någonting i övningsmiljön
har förändrats. I en skarp situation kan denna färdighet ge implicit information om
förestående hot. Till exempel kan lokalbefolkningen ha kännedom om att fientliga
styrkor planerar ett eldöverfall i ett område, vilket då naturligt leder till att de civila
undviker området i fråga. Detta kan till exempel märkas på att en vanligen välbesökt
marknadsplats plötsligt är relativt tom, vilket så klart även påverkar ljudbilden i
området.
Utöver miljöljuden så kan även händelseljud användas i detta övningsscenario för att
låta övningsdeltagarna reagera på olika händelser. Till exempel skulle ljudet från en
bilbomb några kvarter bort kunna simuleras för att låta övningsdeltagarna anlända till en
olycksplats med civila offer och där ta hand om skadade eller desarmera eventuella
ytterligare bomber.
Miljöljud
1.
2.
3.
4.

Övningsdeltagare patrullerar ett område.
Området uppfylls av miljöljud för att skapa en realistisk upplevelse.
Miljöljuden förändras beroende på var i området övningsdeltagaren befinner sig.
Miljöljuden förändras för att samverka med händelser och händelseljud.

Händelseljud
1. Övningsdeltagare patrullerar i ett område.
2. Ljudet av en specifik händelse utom synhåll hörs.
3. Övningsdeltagare agerar på händelseljudet.

4.6 C-IED-träning
Att träna soldater i hur de undviker faran med IED:er blir en allt viktigare del i
soldatutbildningen på grund av den ökande användningen av improviserade
sprängmedel i många av världens oroshärdar. En ökad audiell realism är därför
eftersträvansvärd av flera anledningar. Dels ger det en uppenbar förhöjning av
verklighetskänslan om en IED faktiskt låter när den detonerar. Men förutom själva
upplevelsen ger ljudet även viktig information till övningsdeltagarna.
Till exempel fyller det en uppenbar funktion om det hörs att en IED exploderar när
soldaterna övas i att desarmera eller oskadliggöra sprängmedlen, då explosionsljudet
kanske är den enda indikationen som kan ges av att desarmeringen fungerat. Att då inte
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erbjuda en audiell upplevelse av att desarmeringen lyckats skulle kunna leda till
felinlärning. IED:er skulle även kunna integreras som en del i ett större övningsscenario
vid MOUT-träning. Det vore då bra om Saab Training Systems specifika C-IEDträningssystem var integrerbart med GAMER:s ljudåtergivningsfunktion.
Närutlöst IED
1. Övningsdeltagare utlöser oavsiktligt en IED (snubbeltråd, tryckkänslig).
2. IED:n detonerar med ett explosionsljud som resultat.
Fjärrutlöst IED
1. Fienden (eller övningsledning) fjärrutlöser en IED.
2. IED:n detonerar med ett explosionsljud som resultat.
Kontrollerad detonation av IED
1. Övningsdeltagare oskadliggör IED med kontrollerad detonation.
2. IED:n detonerar med ett explosionsljud som resultat.

4.7 Skarpskjutning
Hittills har endast övningar med lasersimulerad eldgivning diskuterats. Men en annan
fundamental del av soldatutbildningen är träning med skarp ammunition.
Skarpskjutning utövas delvis på en vanlig skjutbana mot en skjutvall. Men det är även
vanligt att MOUT-träningsanläggningar anpassas så att skarpskjutning kan bedrivas
även där.
Vid träning med skarp ammunition representeras fienden av måltavlor, eller fallmål som
det kallas. Fallmålen rör sig med mekanisk hjälp och ger i normalfall inte ifrån sig några
ljud. Detta medför en möjlighet att tillföra simulerat ljud vid skarpskjutning mot fallmål
för att på så vis göra övningen mer trogen verkligheten. Eftersom fallmålen kan
representera allt från infanterisoldater till stridsvagnar eller till och med civila (som
dock inte bör nedkämpas), finns det ett behov av en mängd olika ljudsimuleringar vid
fallmålsträning. Många av dessa behov har dock redan täckts i ovan beskrivna
scenarion, det som tillkommer är förmågan att ljudsätta de objekt som tidigare har
representerats av verkliga övningsdeltagare med egna ljud, men som nu bara är en tyst
måltavla.
Stillastående fallmål
1.
2.
3.
4.
5.

Övningsdeltagare framrycker längs skarpskjutningsslinga.
Stillastående fallmål uppenbarar sig.
Fallmålet ger ifrån sig ett ljud (skottlossning, skrik eller liknande).
Övningsdeltagare bekämpar fallmålet.
Bekämpningen av fallmålet resulterar i lämpligt ljud (projektilträff, explosion
eller liknande).

Rörligt fallmål
1. Övningsdeltagare framrycker längs skarpskjutningsslinga.
2. Ljudet hörs av annalkande fordon.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ljudbilden ändras med fordonets rörelse.
Rörligt fallmål uppenbarar sig.
Fallmålet ger ifrån sig ett ljud (skottlossning, skrik eller liknande).
Övningsdeltagare bekämpar fallmålet.
Bekämpningen av fallmålet resulterar i lämpligt ljud (träff, explosion eller
liknande).

Civilt fallmål
1.
2.
3.
4.

Övningsdeltagare framrycker längs skarpskjutningsslinga.
Civilt fallmål uppenbarar sig.
Fallmålet ger ifrån sig ett ljud (prat, skrik eller liknande).
Övningsdeltagare bekämpar inte civilt fallmål.
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5 Analys av GAMER:s befintliga ljudfunktioner
I föregående kapitel genomfördes en ljudcentrerad användningsfallsanalys av ett antal
grundläggande övningsscenarion för MOUT-träning. Från den stegvisa redovisningen
av de ljudspecifika händelserna kan en generell bild utformas för vilka ljudåtergivningsfunktioner som krävs för att återskapa den önskade ljudmiljön. I detta kapitel skall först
en presentation av de befintliga ljudåtergivningsfunktionerna i GAMER göras. Dessa
funktioner skall sedan jämföras med de ljudåtergivningsbehov som identifierats i den
tidigare användningsfallsanalysen. På detta vis kan en uppfattning fås om hur
ljudfunktionerna i GAMER bör kompletteras för att möjliggöra reproduktionen av den
komplexa ljudbild som eftersträvas.

5.1

Befintliga ljudfunktioner i GAMER

Användandet av artificiellt ljud i GAMER är i sig ingen ny idé. I dagsläget finns ett
flertal ljudenheter integrerade i systemet. Syftet med dessa ljudenheter är att återskapa
de ljud som försvunnit i och med att vissa moment i stridsträningen ersatts av en
simulerad motsvarighet. Det här gäller i första hand eldsstridsspecifika händelser (till
exempel ljudet från vapen som avfyras och projektiler som träffar ett mål) som av
naturliga skäl ersatts av lasersimulerad motsvarighet för att möjliggöra dubbelsidig
träning. Nedan följer en grundlig genomgång av de befintliga ljudåtergivningsfunktionerna i GAMER. Informationen i följande avsnitt är hämtad från
produktspecifikationer samt intervjuer med personal på Saab Training Systems.
5.1.1 Personnel Detection Device
Personnel Detection Device (PDD) är den manburna målenheten som varje
övningsdeltagare utrustas med. PDD:n är en av hörnstenarna i GAMER och är utrustad
med radio och GPS vilket gör att varje övningsdeltagares agerande kan följas i realtid
eller utvärderas i efterhand. Radiolänken möjliggör även för PDD:n att kommunicera
direkt med andra systemenheter i övningen som vapen, handgranater eller andra
PDD:er. Integrerat i PDD:n finns en högtalare som används för att spela upp lokalt
lagrade ljudfiler för att simulera, träff, närträff (det vill säga träffar i närheten av
övningsdeltagaren), artillerinedslag med mera. Enheten används även för att muntligt
förmedla övningsinformation som till exempel riktningen till indirekt eld och skadenivå.
5.1.2

Handeldvapen

Övningsdeltagarens handeldvapen utrustas i övningssammanhang med en så kallad
Small Arms Transmitter (SAT). SAT:en är en lasertransciever för verkighetstrogen
simulering av beskjutning vid övning mellan två motstående parter. SAT:en är även
utrustad med en radiolänk så den kan kommunicera med andra systemenheter, så som
PDD:n, för att till exempel överföra skjutstatistik för den aktuella övningsdeltagaren.
SAT:en aktiveras av rekylen när lösa skott avlossas, således framkallas naturligt ett
realistiskt skjutljud vid användning av handeldvapen.
5.1.3 Grovkalibriga vapen
Som grovkalibriga vapen räknas i denna rapport de vapen som inte kan användas med
en lösskjutningsanordning, utan där vapnen i sig utgörs av attrapper. I Saab Training
Systems produktutbud för tvåsidig träning innebär det deras AT4-trainer, TOW-trainer
samt RPG-7 Tactical Trainer. I och med att inte lösa skott kan användas så uppstår det
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heller inget naturligt skjutljud när vapnen avfyras. Dock har samtliga av dessa
vapensystem integrerade ljudenheter som används såväl som för simuleringen av
vapenljud samt för att förmedla muntlig feedback.
5.1.4 Fordon
Varje fordon som deltar i en övning utrustas med ett så kallat Universal Target System
(UTS), vilket i princip motsvarar soldaternas PDD. Som namnet antyder är UTS:en ett
generiskt, skalbart målsystem som kan anpassas efter det aktuella fordonets storlek och
karaktäristik. Detta innebär att ett specifikt fordon kan utrustas med ett ändamålsenligt
antal reflektorer för att täcka in fordonets storlek och systemet konfigureras därefter för
att motsvara sårbarhet. På ett terrängfordon kanske det räcker med att en reflektor
monteras på taket och att sårbarheten sätts till låg (finkalibrig eld), medan en stridsvagn
behöver ett antal prisman för att täcka in olika delar av vagnen med olika sårbarhet från
en direktträff från en annan stridsvag i fronten till ett raketgevär i baksidan. Till UTS:en
kan det även kopplas externa ljudenheter för att simulera träffljud. Systemet kan även
kopplas till fordonets internkommunikationssystem (om ett sådant finns) för att
simulera träffljud för fordonsbesättningen.
Fordon bestyckade med grovkalibriga vapen (stridsfordon, stridsvagnar och liknande)
utrustas med en fordonsanpassad lasertransciever som monteras i eller ovanpå eldröret.
Eftersom lös ammunition inte används i fordonsmonterade kanoner uppstår heller ingen
naturlig knall. Detta löses i nuläget genom att ett avfyrningsljud kan simuleras i
fordonets internkommunikationssystem samt från de externa ljudenheterna.
5.1.5 Byggnader
UTS kan inte bara användas på fordon, utan systemet kan även monteras på byggnader
för att göra dem till en aktiv del av övningen. På detta vis kan till exempel en bro, eller
en bunker i sig utsättas för eldgivning för att sätta dem ur bruk. Genom att montera
ljudenheter på byggnaderna kan dessa användas för att simulera träffljud i fasader och
liknande, eller för att illustrera att byggnaden utsätts för indirekt eld.
Ett annat alternativ är att varje byggnad kan utrustas med en Structure Information
Device (SID) som tillhandahåller information om byggnadens konstruktion. På så vis
kan systemet ta hänsyn till bland annat byggnadsmaterial i en vägg för att beräkna
sårbarheten för en övningsdeltagare bakom väggen. För att simulera eld genom en
byggnadsvägg används en Structure Effects Simulator (SES) som registrerar var
byggnaden beskjuts, och sedan fördelar eventuella skadeverkningar på övningsdeltagare
innanför väggen beroende på vilket vapen som används och väggens karaktäristik (som
lagras i SID). SES:en har även en integrerad ljudenhet som möjliggör simuleringen av
ljud vid beskjutning av byggnader.
5.1.6

Övriga komponenter

I Saab Training Systems produktutbud för MOUT-träning finns även en uppsättning
tillbehör som handgranater, minor, försåtsmineringar och IED:s. Vissa av dessa, så som
handgranaten är helt ljudlösa. Andra (till exempel försåtsmineringar) kan
effektsimuleras med tryckluft och rökpulver, medan vissa brukar pyrotekniska effekter.
Komponenterna kommunicerar via radio med övningsdeltagarnas PDD, för att förmedla
skadeinformation och liknande, men ingen audiell samverkan sker.
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5.2 Brister i befintliga ljudfunktioner
För att kunna ta steget mot ett förbättrat GAMER måste det först utredas vilka brister
som finns i systemet i nuläget. Hittills i rapporten har en användningsfallsanalys
genomförts av sju grundläggande övningsscenarion. Genom denna analys har det
fastställts vilka ljudåtergivningsfunktioner som krävs för att kunna simulera en
ändamålsenlig ljudmiljö vid MOUT-träning. Vidare har det redogjorts för de
ljudåtergivningsmöjligheter som GAMER-systemet medger i nuläget. Genom att
jämföra dessa två fall kan sedan en bild skapas av vilka funktionskrav som uppfylls och
vilka funktioner som bör tillföras för att uppnå ett ändamålsenligt träningssystem. Som
kompletterande underlag för identifiering och analys av brister i GAMER:s
ljudåtergivningsfunktioner har intervjuer med relevanta produktägare på Saab Training
Systems gjorts ( Produktägare Saab Training Systems, 2010).
De brister som GAMER-systemet har skulle kunna delas upp i två kategorier, dels
avsaknad av en viss funktion, dels befintliga funktioner inte utför sin tilltänkta uppgift.
Den här uppdelningen kan vara fördelaktig att göra då prioritetsordningen borde var att
förbättra det nuvarande systemet innan systemet byggs ut ytterligare. Detta för att inte
riskera att vid en utvidgning av systemet bygga in nya brister som bygger på gamla
tillkortakommanden.
Eftersom projektilerna simuleras med Saabs laserbaserade teknik måste färdljud samt
träffljud tillföras artificiellt. Detta tillämpas till viss del redan idag i och med att
övningsdeltagarnas PDD har en integrerad ljudenhet i form av en enskild högtalare.
Detta medger således simulering av träffljud på enskilda övningsdeltagare. I dagsläget
används PDD:n även till att simulera ljudet från så kallad närträff (det vill säga träffar i
närheten av övningsdeltagaren) för att uppmärksamma övningsdeltagaren om att denne
är under beskjutning. Men eftersom ett ljud som egentligen har sitt ursprung vid sidan
om övningsdeltagaren i nuläget istället härrör direkt från övningsdeltagarens kropp får
denna lösning dock anses vara suboptimal då den simulerade upplevelsen står i konflikt
med den verklighet som skall efterliknas. Detta är ett tydligt exempel på när en verklig
händelse ersätts med en otillräcklig artificiell motsvarighet vilket riskerar att skapa
motstridiga sinnesintryck och därmed förta realismen i upplevelsen.
Ett annat exempel på där en verklig händelse ersätts mer en otillräcklig artificiell
motsvarighet är simuleringen av indirekt eld. I systemets nuvarande utformning
simuleras indirekt eld via ljudenheten på övningsdeltagarens PDD. Dels spelas ljudet
upp av granatnedslagen, dels meddelas övningsdeltagaren muntligt riktning och avstånd
till nedslagsplatsen. Till att börja med får soldaten intrycket av att denne befinner sig på
själva nedslagsplatsen i och med att ljudet härrör direkt ifrån honom eller henne. Sedan
får övningsdeltagaren otillbörlig hjälp med att lokalisera nedslagsplatsens position,
istället för att denne tvingas skapa sig en egen uppfattning om varifrån ljudet kommer.
Slutsatsen av detta är att övningsdeltagaren dels får ett felaktigt intryck av händelsen,
samt dels utsätts för otillräcklig eller rent av felaktig inlärning. Det här är en uppenbar
nödlösning som gjorts för att indirekt eld är en sådan viktig del av träningen att den
måste tillgodoses, men vikten av att göra en ändamålsenlig implementering har ändå
förbisetts.
En återkommande brist, som inte handlar så mycket om funktionalitet som kapacitet, är
själva ljudenheternas oförmåga att leverera en tillfredsställande ljudnivå. Detta grundar
sig delvis i mobilitetskravet som gör att högtalarelementen minimeras vilket i sin tur
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medför att prestandan begränsas. Ytterligare en faktor är säkerhetsaspekten som
förhindrar en allt för hög ljudnivå i systemet. Detta har lett till att de ljudfunktioner som
idag används i GAMER huvudsakligen har karaktären av informationsförmedling
snarare än upplevelseförmedling. Även de effektljud som används (träffljud,
explosioner med mera) är alltså snarare att betrakta som en indikation på en händelse
snarare än en simulering av händelsen då ljudet knappast kan sägas ge en realistisk bild
av den verklighet som reproduceras. Den höga nivån på bakgrundsljudet vid MOUTträning (skottlossning, fordonsmuller med mera) gör att det även kan vara svårt att
uppfatta den audiella informationen som systemet förmedlar, vilket således leder till att
övningsdeltagarna riskerar att missa vitala delar av händelseförloppet. Det säger sig
självt att det medför en risk för felinlärning när övningsdeltagarna inte har möjlighet att
skaffa sig en korrekt uppfattning av övningsförloppet.
Den externa ljudåtergivning som finns på fordonsdelen av det nuvarande systemet anses
även den vara bristfälligt rent ljudnivåmässigt. De högtalare som monteras på fordonen
för att simulera till exempel eldgivning eller fordonsexplosion har inte kapacitet att
leverera en trovärdig effekt, eller ens överrösta motorljudet från fordonet. En förbättring
på detta område är därför önskvärd för att dels höja den audiella upplevelsen, men också
den taktiska realismen då stridsfordon i nuläget i princip kan bekämpa en fiende utan att
riskera att avslöja sin position genom den kraftiga ljudknall som i verkligheten skulle
uppstå vid eldgivning.
Ett affärsområde som tangerar MOUT-träning är ensidig målträning (targetry).
Targetry-träning praktiseras antingen med skarp ammunition eller med lasersystem och
fienden representeras av fallmål som styrs från övningsledningsposition.
Det
ljudsystem som ska utvecklas för MOUT-träning skulle också kunna appliceras på
Targetry-system för att förstärka realismen även här. De ljudfunktioner som i dagsläget
levereras till Targetry-systemen är väldigt enkla till sin karaktär då de endast erbjuder
uppspelningen av förinspelade ljudfiler via ett monosystem. Det skulle därför vara
önskvärt att även här kunna erbjuda en komplex ljudåtergivning för att audiellt kunna
illustrera målens spatiala rörelser på ett trovärdigt vis. Det finns dessutom ett önskemål
att kunna streama mikrofonljud genom högtalarna för att låta övningsledare använda
systemet för övningstekniska meddelanden och liknande.
Som framgår av genomgången av GAMER-systemets ljudfunktioner blir bristerna allt
mer påtagliga ju längre ifrån övningsdeltagarna ljuden uppstår. Det här är ett tydligt
tecken på att systemet inte är komplett, utan fortfarande är under utveckling. Eftersom
övningsdeltagaren står i centrum för systemet har det varit naturligt att utgå ifrån denne
när ljudfunktionerna har utvecklats och sedan arbetat sig utåt. Den enskilda
övningsdeltagaren har därför en mer eller mindre komplett audiell närbild. Men när
olika systemenheter interagerar med varandra uppstår behovet av en ljudbild som är
större än summan av de enskilda komponenterna. Det uppstår ett behov av att kunna
simulera ljud som härrör från en händelse eller objekt på ett visst avstånd från
övningsdeltagaren, men ljudet måste fortfarande vara korrelerat med övningsdeltagarens
agerande. I nuläget projiceras många av de avlägset belägna ljudkällorna genom
övningsdeltagarens PDD (så som artillerinedslag eller närträff). Detta gör att ljudets
rumsliga dimension avlägsnas vilket medför att ljudet snarare uppfattas som en muntlig
information (representerat av ett effektljud) än som en audiell upplevelse, då
övningsdeltagaren gör en rationell tolkning av vad ljudet betyder istället för att
”uppleva” vad det betyder.
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6 GAMER som ett aktörsnätverk
Hittills har analysen av GAMER:s behov av utvecklad ljudåtergivningsmöjlighet haft en
strikt teknisk infallsvinkel. Teoretiskt sett skulle ett realiserande av dessa funktioner
leda till ett system med maximalt användarvärde. Men i verkligheten är en produkt
aldrig värd mer än vad marknaden är beredd att betala för den. Det är därför avgörande
för GAMER:s kommersiella framgångar att utvecklingen av systemet sker i en riktning
som är så attraktiv för kunden som möjligt, samtidigt som Saab Training Systems
försäljningsvinst maximeras. Följaktligen blir det viktigt att försöka avgöra vilka
funktioner som är attraktiva, vilka attraktiva funktioner som går att implementera till ett
kommersiellt gångbart pris, samt vilka funktioner som kan utelämnas på grund av att de
inte tillför någon av kunden eftersökt funktionalitet (hur tekniskt eleganta de än må
vara).
GAMER tillhör en kategori produkter där den initiala investeringskostnaden får anses
vara mycket hög och den förväntade produktlivslängden väldigt lång (~ 15 år). För
kundens del medför detta att man mer eller mindre låser fast sig vid en viss produkt för
en överskådlig framtid. För leverantörens del (Saab Training Systems i detta fall)
innebär det förutom en initial inkomst, även kontinuerliga inkomster till följd av
systemsupport, följdleveranser, uppgraderingar med mera. För att maximera inkomsten
på det levererade systemet gäller det således att produkten inte bara uppfyller de krav
som kunden ställer vid affär, utan även att systemet kan uppfylla de krav som uppstår
inom den förväntade användningstiden. Viktigt här är att inse att systemet vid
försäljning inte behöver, eller ens bör tillgodose mer än de behov som kunden har vid
den tidpunkten. Istället bör systemet vara utformat på ett sådant sätt att kunden via
tilläggsköp efter hand kan uppgradera systemet för att tillgodose de funktionskrav som
uppstår under produktens livslängd.
För att inte famla i blindo i jakten på relevanta faktorer som påverkar utvecklingen av
GAMER kommer den så kallad aktör-nätverksteorin (ANT) att användas som modell
för analysen. Idén med ANT är att inte göra åtskillnad på inverkan från tekniska och
sociala faktorer, utan behandla dessa två som likvärdiga. Denna synvinkel lämpar sig
väl för att analysera utvecklingen av produkt med den sociotekniska komplexitet som
GAMER har. Dels handlar det om ett system som befinner sig i teknikutvecklingens
framkant vilket leder till att teknologisk sakkunskap i stor mån sätter gränser och skapar
möjligheter. Men det handlar lika mycket om ett system var utveckling påverkas av
sociala
faktorer
som
kundpreferenser,
regelverk,
handelsavtal
och
marknadsföringsstrategier. ANT kommer i den här rapporten användas som ett
hjälpmedel för att beskriva det nätverk GAMER-systemet befinner sig i samt lokalisera
de relevanta aktörer som befinner sig i nätverket.
Inledningsvis genomfördes intervjuer med berörda produktansvariga för att karlägga
deras uppfattning om hur utvecklingen av de olika produkterna hanteras. Resultatet
visar på en hög grad av frihet under ansvar för respektive produktägare att tillämpa de
utvecklingsmetoder som passar dem själva bäst. Samtidigt finns en öppen dialog och ett
nära samarbete mellan produktägarna vilket uppmuntrar till ett kreativt
informationsflöde och förenklar systemintegrationen.
Nästa omgång intervjuer genomfördes med personal på Saab Training Systems
marknadsförings- och supportavdelning. Denna avdelning har bland annat till uppgift att
marknadsföra systemet via olika kanaler (demonstrationer, mässor med mera) samt
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administrera systemen när de väl används av kund, vilket innebär att personal
medverkar vid övningar för att utbilda kunden i hur systemet används samt bidra med
den systemtekniska kompetensen. Således har marknadsförings- och supportpersonalen
värdefulla insikter i kundernas behov och bra koll på konkurrerande system.
Enligt de intervjuade kommer incitamenten till produktutveckling huvudsakligen från
tre olika håll. Det i särklass viktigaste utvecklingsincitamentet är de önskemål som kund
uttrycker i en anbudsförfrågan och liknande. En annan viktig faktor är konkurrerande
leverantörers system och vilka funktioner dessa erbjuder. Den tredje faktorn är
internutveckling där de produktansvariga har ett stort ansvar för produkternas
vidareutveckling. Dessutom har Saab Training Systems en egen avdelning för forskning
och utveckling, kallad Innovation Lab.
Varje aktör kommer nedan att analyseras mer grundligt för att försöka utreda vilka
faktorer och sekundära aktörer som påverkar utvecklingen av GAMER.

6.1 Kunder
Marknaden för MOUT-träning är relativt ny, vilket föranlett att ingen enhetlig
uppfattning finns bland kunder och leverantörer av vad exakt ett träningssystem för
MOUT är, än mindre vilka funktioner som systemet skall tillhandahålla. Detta, i
kombination med den höga investeringskostnaden som ett system utgör, har lett till att
kunderna har en något avvaktande inköpsstrategi. Ingen aktör vill gå i täten av
utvecklingen med risken att göra betydande investeringar i en produkt som i slutändan
inte visar sig leva upp till de förväntade resultaten. Detta har även lett till att kundernas
anbudsförfrågningar för dylika system i låg utsträckning innehåller specifika krav på
funktioner som inte redan finns på marknaden och därmed inte är utvärderade. Således
formas kundens funktionskrav i nuläget huvudsakligen av vad branschen redan har att
erbjuda på området.
Branschen i sin tur (som består av Saab Training Systems och ett antal konkurrenter på
området) influeras till stor del av utvecklingen i USA som med sina 40 % av världens
samlade militära utgifter representerar den överlägset största inköparen på området.
USA:s militär har investerat i ett antal anläggningar för MOUT-träning, där den största
består av 1500 byggnader på ett 185000 kvadratmeter stort område som kostade 460
miljoner dollar att uppföra (Defence Industry Daily, 2007). Detta kan jämföras med
svenska försvarsmaktens blivande största MOUT-anläggning på Prästtomta övningsfält
som kommer bestå av ett 40-tal olika byggnader och rymma 150-200 övningsdeltagare
(Fortifikationsverket, 2009). USA:s generösa försvarsbudget tillåter militären att
investera i oprövad teknik för att utvärdera funktionaliteten, utan den överhängande
risken att låsa fast sig i ett system som inte visar sig uppfylla funktionskraven. Därmed
har USA:s militär möjligheten att ”ta ut svängarna” vid sina inköp vilket givetvis
gynnar den tekniska utvecklingen på området.
Genom den kravspecifikation som följer med en aktuell anbudsförfrågan ges en mer
konkret bild av de funktioner som efterfrågas från kunds sida i nuläget (FMV, 2010).
Denna kravspecifikation kommer användas som representant för den generella kundens
nuvarande behovsuppfattning. Sammanfattat kan det sägas att kund kräver en
ljudåtergivningsfunktion som på ett realistiskt vis kan simulera både nära och avlägsna
ljudkällor av händelse- och omvärldskaraktär, där ljudkällorna skall kunna uppfattas
som antingen stillastående eller under förflyttning. Eventuella högtalare som monteras
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på området skall placeras på av kunden förutbestämda platser. Vidare har kund
önskemål om att gränssnittet för ljudåtergivning integreras med gränssnittet för styrning
och övervakning av övningssystemet, samt vissa prestandaönskemål gällande
möjligheten att uppfatta riktningen till en simulerad ljudkälla inom en viss vinkel, eller
möjligheten att avgöra avståndet till densamme. Slutligen önskas möjligheten att kunna
simulera miljöljud inuti byggnader, till exempel att byggnaden i fråga bli beskjuten
utifrån av direkt eller indirekt eld.
Kravspecifikationen är gällande ljudfunktionerna över lag väldigt vagt definierad.
Kunden specificerar vilka funktionskrav som skall uppfyllas genom att ange till
exempel att systemet skall representera effekten av bekämpning av en byggnad genom
en kombination av ljus, ljud och rök. Till vilken grad effekterna skall motsvara en
verklig situation framgår dock ej, utan blir upp till leverantören att själv definiera.
Denna vaghet får ses som ett argument för den påstådda avvaktande inställningen hos
kund. Kunderna låter leverantörerna specificera behoven och lösningar innan en
beställning på ett system görs. Denna osäkerhet gör det svårt för en leverantör att
utveckla ett system som man vet är marknadsmässigt hållbart. Men samtidigt är dörren
fortfarande öppen för att gå i spetsen för utvecklingen vilket gör att konkurrenterna
hamnar på efterkälken och därmed uppnås rejäla marknadsfördelar.
Ytterligare en viktig källa till uppslag för produktutveckling är de erfarenheter och
observationer som supportpersonal gör vid demonstration av systemet eller när de
medverkar vid kunds användande av systemet. Då ges möjligheten att få omedelbar
respons på systemets fördelar och brister från användarna, samtidigt som egna slutsatser
kan drar av hur systemet faktiskt presterar under riktiga användningsförhållanden.
Supportpersonalen utvärderar (på eget initiativ) systemets funktionalitet med
produktutvecklare och produktansvariga på Saab Training Systems för att kunna
förbättra användbarheten. Supportpersonalen har sedan möjlighet att följa med i
utvecklingsprocessen internt, för att kunna bistå produktägaren med synpunkter på vilka
användningskrav som ställs.

6.2 Konkurrenter
Saab Training Systems verkar på en marknad bestående av ett relativt begränsat antal
aktörer som saluför MOUT-träningssystem liknande det Saab Training Systems
erbjuder. De flesta konkurrenter verkar använda ljudeffekter för att förstärka
upplevelsen, men ingen marknadsför explicit ljudsystem som kan leverera artificiellt
spatialt ljud. Mer information om vilka konkurrenterna är och vad de erbjuder gällande
ljud i MOUT-träningssystem finns i Bilaga II: Konkurrenter.
Likt Saab Training Systems ingår även de flesta konkurrenter i större koncerner inom
försvars- och säkerhetsindustrin. Tröskeln för att bryta sig in på marknaden blir i och
med detta mycket hög, då nya aktörer saknar den ekonomiska och tekniska uppbackning
som krävs för att kunna utveckla ett konkurrenskraftigt system från grunden. Å andra
sidan tvingas företag som redan befinner sig branschen till en likriktning av produktoch tjänsteutbudet då kunden ofta efterfrågar en helhetslösning. Detta medför då att en
hel affär kan gå förlorad till en konkurrent med ett över lag sämre system, men som
ändå kan erbjuda den där extra funktionen som möjliggör affären.
Saab Training Systems egen konkurrensanalys sker i huvudsak via två kanaler. Dels på
branschhändelser som mässor och liknande där den sekundära nyttan (förutom att
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marknadsföra sina egna produkter för kunder) är att ta del av och analysera
konkurrenternas produkterbjudanden. Den andra delen är informationsinhämtning via
det inofficiella kontaktnätet. Till exempel kan det vara en personlig kontakt hos en
underleverantör som informerar om att ett konkurrerande företag lagt en beställning på
en viss typ av komponent som används för en viss typ av produkt.
Saab Training Systems har en etablerad tradition av att vid mässor och liknande förevisa
produkterna live, det vill säga med full funktionalitet. Uppfattningen är att Saab
Training Systems är unika på det området då konkurrenterna tenderar att demonstrera
icke-funktionella prototyper, eller en bildpresentation. Av denna anledning kan det
tyckas svårt att analysera konkurrenternas produkter fullt ut, medan Saab Training
Systems själva öppet förevisar sina produkters fulla kapacitet. Men samtidigt kan det
finnas en vinning i detta då detta marknadsför Saab Training Systems som ett företag
med både visioner och fungerande lösningar.
Det är här viktigt att inse att konkurrenterna troligtvis följer en liknande
produktutvecklingskedja och därmed har tillgång till och även använder samma kanaler
som Saab Training Systems gör för att hitta idéer och uppslag för produktinnovation.
Denna insikt ger en viss möjlighet till att bättre förstå konkurrenternas situation och
därmed på bästa sätt kunna agera utefter detta.

6.3 Interna intressen
Den största delen av vidareutvecklingen av GAMER sker till följd av ett komplext
idéutbyte mellan Saab Training Systems och kund, där det inte alltid är lätt att säga
vilken part som kom med det ursprungliga uppslaget. Men Saab Training Systems
arbetar även med interna utvecklingsprojekt med lite större tidsram för att även vara
förberedda på kundens framtida behov.
Innovation Lab är Saab Training Systems avdelning för forskning och utveckling, där
företagets strategiska mål ”Explore the Future in the Business Plan” realiseras.
Innovation Lab utvecklar och utvärderar potentiella teknologier med en mer utforskande
ansats än den målinriktade utveckling som tillämpas när ett specifikt problem skall
lösas. Detta gör att incitamenten till utveckling är mer vaga jämfört med den tillämpade
utvecklingen och ofta handlar det om att försöka skönja trender i branschen innan de
kanske ens har uppstått. Enligt en av de intervjuade handlar det mycket om att följa med
om vad som skrivs i branschtidningar och på e-postlistor. En annan källa till
information är affärsinriktade sociala nätverk som LinkedIn, som kan ge värdefull
information om vilka företag som till exempel är intresserade av vilka teknologier för
tillfället.
I och med att Innovation Lab försöker ligga i framkant av utvecklingen i de
produktsegment som Saab Training Systems marknadsför, kommer incitamenten till
utveckling även från källor utanför tränings- och simuleringsbranschen. Enligt
intervjupersonen handlar det mycket om individers förmåga att intuitivt se hur en extern
teknologi skulle kunna inkorporeras i någon av Saab Training Systems produkter. Av
denna anledning drivs Innovation Lab enligt devisen fritt deltagande och fri tillgång till
resultatet så att anställa på alla nivåer i organisationen skall kunna komma med uppslag
till förbättringar och sedan vid önskan även vara involverade i utvecklingsprocessen.
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6.4 Analys av aktörsnätverket GAMER
Interaktionen mellan aktörer i ett nätverk är vad som håller nätverket samman. En aktör
som inte interagerar med andra aktörer är inte en del av nätverket. Enligt ANT har varje
aktör i ett nätverk en egen agenda som påverkar de andra aktörerna i nätverket. Om inte
påverkanskriteriet uppfylls degraderas aktören till en passiv förmedlare av information.
Den beskrivning av aktörsnätverket som gjorts ovan kan sammanfattas i en principskiss
över relationerna i utvecklingsnätverket kring GAMER, vilket visas i Error! Reference
source not found. nedan.

Figur 4: Principskiss över aktörsnätverket kring GAMER med primära och sekundära aktörer. De
streckade linjerna till de sekundära aktörerna bakom Kunder och Konkurrenter illustrerar att dessa
faktorer endast är vad som får anses troligt, medan de heldragna linjerna till sekundära aktörer
bakom Interna intressen visar att dessa faktorer har kunnat identifieras i analysen.

Den enskilt viktigaste agendan att försöka få insikt om, är den som kunden styrs av.
Hela Saab Training Systems existens (och alla andra kommersiella företag för den
delen) bygger på förmågan att kunna förstå kundens behov och i förlängningen även
tillmötesgå dem. Eftersom Saab Training Systems inte har egentlig insyn i kundens
beslutsprocess är denna process något av en svart låda (black box). Men genom en
analys av troliga bakomliggande aktörer kan en förenklad bild fås av kundens agenda.
Saab Training Systems framhåller sig själva som den aktör som erbjuder hög precision,
hög realism och hög nivå av skalbarhet. Dessa begrepp går inte alltid hand i hand med
en låg kostnad för kund. En av anledningarna (som kom fram vid en intervju) till att
ljudfunktionerna kunde vara lågt prioriterade, var att kund tyckte att den audiella
realismen var någonting som kunde tullas på. Huvudsaken var att övningsdeltagarna i
princip lärde sig att ”skjuta rakt”, något som väl uppfylls med Saab Training Systems
högpresterande lasersystem. Anledningen till detta avkall på realismen var uppenbart av
ekonomiska skäl, då det inte finns något egenvärde i att göra decimera utbildningsnivån.
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Genom att förstå agendan hos den bakomliggande aktörens ekonomi, som är att
minimera kostnaderna, kan anledningen till att i detta läge utöka den audiella
funktionaliteten i GAMER motiveras med just kostnadsreduktion. Kostnaden kommer
initialt att bli högre för kund (vilket därmed bidrar till en ökad inkomst för Saab
Training Systems). Men i längden kommer möjligheten till en högre grad av audiell
simulering bidra till att andra mer kostsamma element (till exempel pyroteknik eller
fordonsanvändning) kan sparas in samtidigt som den övningsmässiga nivån bibehålls
eller till och med förhöjs.
Det är antagligen här som den kritiska punkten finns vid en vidareutveckling av
ljudsystemet. Saab Training Systems skulle med sin tekniska expertis säkerligen kunna
utveckla en ljudsimuleringsfunktion som i det närmaste replikerade verkliga
förhållanden. Men kostnaden för en sådan funktion skulle rimligtvis inte motsvara vad
marknaden är beredd att betala för detta. Utmaningen ligger således i att hitta en lösning
som uppfyller GAMER:s agenda att vara marknadens mest realistiska system, Saab
Training Systems agenda att leverera en konkurrenskraftig produkt samt kundens
agenda att få så bra träning som möjligt till minsta möjliga kostnad.
En annan viktig faktor i sammanhanget är det regelverk som kundens behov styrs av. I
och med att Saab Training Systems kunder i de flesta fall är statliga institutioner är
dessa regelverk ofta tillgängliga. En ytterst viktig politisk fråga på sistone har varit
miljödebatten om framför allt den globala uppvärmningen, vilket lett till att även
försvarsmakter världen över har infört allt från stridsbåtar som går på biobränsle
(International Business Times, 2010) till nedbrytbar ammunition (Moseman, 2009). Den
här trenden kan användas som ytterligare ett argument för utvecklandet av mer
sofistikerade ljudsimuleringsmöjligheter i GAMER. Genom att erbjuda ett system som
kan komplettera eller ersätta miljöbelastande moment som användandet av pyroteknik
eller bränsleförbrukande fordon med effekter som åstadkoms med (miljövänlig)
elektricitet, skapas ett mervärde för kunden gällande både ekonomi och miljö.
Aktörsnätverket GAMER kan delas upp i ett lokalt och ett globalt nätverk. Det lokala
nätverket representeras av de anställda på Saab Training Systems som bidrar till
utvecklingen av GAMER. Det globala nätverket är de externa aktörer som påverkar
GAMER-systemets utveckling, till exempel kunder och konkurrenter samt sekundära
aktörer. Informationsöverföringen mellan det lokala och det globala nätverket sker
genom ett antal aktörer vars individuella nätverk sträcker sig över gränsen mellan det
lokala och det globala nätverket. Dessa aktörer har ett stort ansvar för inhämtning av
information från det globala nätverket. Det är därför viktigt att tillse att dessa kritiska
passagepunkter ges bästa möjlighet och uppmuntran till intern vidarebefordring av den
externt inhämtade kunskapen, samt att dessa aktörers kunskaper används under
utvecklingsprocessen för att säkerställa att en marknadstillvänd produkt utvecklas.
Innovation Labs teknologiutforskande angreppssätt gör det svårt att kartlägga dess
omkringliggande aktörs-nätverk. Medan kundens behov explicit specificeras av kunden
själv och konkurrerande systems funktioner enkelt kan jämföras med de egna är det i
praktiken omöjligt att förutse vilka behov kunden kommer att ha i framtiden, eller vilka
teknologiska investeringar som kommer att ge en långsiktig avkastning. Men genom att
skapa en ökad medvetenhet om vilka forskningsområden som är intressanta samt vilka
angränsande branscher som föregår utvecklingen i tränings- och simuleringsbranschen
kan en plattform utformas som ger ökad möjlighet att tidigt snappa upp relevanta
teknologiska landvinningar.
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Den antagligen viktigaste externa källan till inspiration och prediktion är
nöjesbranschen. Många av de koncept som senare anammats av den militära träningsoch simuleringsindustrin har först använts inom nöjesbranschens film- spel- och
upplevelseproduktion. Den största producenten av militära simuleringar idag är troligen
dator- och TV-spelsbranschen där den populära ”first-person shooter”-genren, med
kända titlar som Call of Duty och Counterstrike, ofta utspelar sig i krigsmiljö. Den här
typen av underhållningsprodukter har satt sitt avtryck i militär träning då liknande
koncept idag även används för att komplettera soldatträningen (Robson, 2008). Ett
annat exempel är den virtuella världen Second Life som bland annat används av det
amerikanska flygvapnet för att marknadsföra sin verksamhet. I framtiden är planen att
även viss utbildning skall ske genom denna plattform (Wright, 2010). Genom att
regelbundet utvärdera relevanta aktörer inom nöjesbranschen, till exempel personer som
prognosmakaren för militär teknik Tom Clancy, eller militärinriktade TV-spel som de
nämnda ovan, kan möjligen en säkrare prediktion av framtida simuleringsbehov göras.
Utan en djupare analys kan man tänka sig att den 3D-hype som nyligen skett inom
mediet för rörliga bilder även kommer få ett genomslag inom försvarsindustrin.
Tillämpningarna för en sådan teknik torde vara i det närmaste oändliga i branschen för
militär utbildning. En annan trend inom nöjesindustrin som kan vara intressant att titta
närmre på är spelkonsoler som mer och mer går mot rörelsebaserade användargränssnitt.
Till exempel skulle PDD:n kunna utrustas med rörelseavläsningsteknik likt den som
används i handkontrollerna på Nintendo Wii eller Playstation Move. På så vis ges
möjligheten till en exaktare positionsbestämning inomhus, samt en möjlighet att avgöra
övningsdeltagarens tittriktning. Ett annat alternativ vore att utrusta utvalda rum med
samma teknik som används i Xbox Kinect, vilket medför möjligheten till exaktare
positionsbestämning utan att behöva uppgradera varje PDD.
Eftersom Saab Training Systems delar vissa underleverantörer med nöjesbranschen
skulle ett effektivt sätt att analysera trenderna vara att även hålla koll på
produktutvecklingen som sker hos underleverantörerna. I och med att dessa aktörer
självklart vill utvidga marknaden för sina produkter är de antagligen generösa med
information om vilka produkter som efterfrågas från nöjesbranschens sida för tillfället
och kan säkert komma med värdefulla insikter om hur dessa skulle kunna användas i
Saab Training Systems verksamhet.
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7 Förslag till utvecklad ljudfunktionalitet
Fokus i rapporten har hittills varit på att utvärdera ljudanvändningen i GAMER för att
få en uppfattning om huruvida det finns ett behov för en vidareutveckling av
funktionaliteten. Genom en användningsfallsanalys har de audiella behov som finns vid
träning och simulering av strid i bebyggelse specificerats. Dessa behov har sedan
jämförts med systemets befintliga ljudåtergivningsfunktioner för att kunna identifiera
vilka brister som finns. Slutligen har en aktör-nätverksanalys genomförts i syfte att
förstå de faktorer som påverkar utvecklingen av GAMER.
Genom den analys som genomförts kan slutsatsen dras att det finns ett behov av att
vidareutveckla den audiella funktionaliteten i GAMER för att motsvara de krav som
ställs på systemet, både i nutid och i framtid. Förstudiens breda fokus gör att ett
förbättringsförslag kan utformas som inte bara tar hänsyn explicita krav direkt kopplade
till den audiella funktionaliteten, utan även med avseende på implicita krav som
uppkommer på grund av till exempel ekonomiska, byråkratiska och sociala faktorer.
I detta kapitel kommer först de övergripande utvecklingsbehov som identifierats att
sammanfattas. Efter detta kommer den tekniska möjligheten att genomföra de
föreslagna åtgärderna att utredas, vilket även resulterar i en egenutformad
vidareutveckling av vedertagna ljudspatialiseringsmetoder för att anpassa dem till
GAMER:s förutsättningar och restriktioner.
Vidareutvecklingen av GAMER:s ljudåtergivningsfunktioner är ett mångfacetterat
projekt, som berör alla hierarkiska nivåer i systemet, från den enskilde
övningsdeltagaren, till de systemövergripande styr- och övervakningsfunktionerna. Det
är utanför detta arbetes omfång att på detaljnivå föreslå förändringar, men däremot kan
en övergripande utvecklingsriktning pekas ut. Utvecklingsbehoven som kan ses i detta
skede kan delas in några specifika områden som bör has i åtanke för det fortsatta
utvecklingsarbetet. Dessa övergripande utvecklingsområden presenteras utförligare
nedan.

7.1 Dynamiskt ljudstyrsystem
Stridsträning i GAMER-miljö är en ytterst komplex aktivitet och det vore därför en
omöjlighet att i minsta detalj specificera varje enskild möjlig händelse. Det får därför
anses vara nödvändigt att skapa någon form av dynamiskt styrsystem som kontrollerar
de audiella effekter som skall åstadkommas.
GAMER har redan styrsystemet WinEXCON, som används för både styrning och
övervakning av övningsförloppet. Men det finns både en utvecklingsmässig och en
marknadsmässig poäng i att initialt utveckla ett fristående audiellt styrsystem. Dels för
att enkelt kunna testa ljudfunktionerna under utvecklingsprocessen utan att behöva ta
hänsyn till det existerande systemet. Dels för att kunna erbjuda den utvidgade
ljudfunktionaliteten en uppgradering för redan levererade GAMER-system, eller som en
extrafunktion till framtida leveranser. I sinom tid bör dock en total integration
övervägas för att maximera användarvänligheten.
Det audiella styrsystemet har till uppgift att koordinera alla ljud som simuleras på
övningsområdet så att en enhetlig ljudbild presenteras för samtliga övningsdeltagare.
Tillsammans med implementerade ljudspatialiseringsmetoder använder ljudsystemet
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information om händelser och övningsenheter för att skapa en ljudbild som projiceras
genom ljudkanaler på övningsområdet. Ljudstyrsystemet kan således användas som en
passiv ljudsättare av övningen, för att förhöja upplevelsen.
Utöver den reaktiva ljudsättningen av händelser på övningsområdet behövs det även ges
möjlighet för övningsledningen att aktivt styra den audiella simuleringen. Till exempel
finns det ingen motsvarighet i WinEXCON till miljöljud, utan detta måste kontrolleras
direkt i ljudstyrsystemet. Det blir därmed uppenbart att ett grafiskt användargränssnitt
måste konstrueras för att medge så enkel och effektiv kontroll av ljudbilden som
möjligt.
Ljudstyrsystemet får styrsignaler antingen direkt från övningsledning eller från
WinEXCON som i sin tur får styrsignaler från antingen övningsledningen eller
GAMER-systemets olika sensorer. En grafisk redovisning av relationerna mellan de
olika aktörerna visas i Figur 5 nedan.

Figur 5: Flödesschema över ljudstyrfunktionen. En händelse på övningsfältet aktiverar behovet av ett
artificiellt ljud. Övningsenheterna vidarebefordrar information om händelsen och sina positioner till
WinEXCON. Ljudstyrenheten uppfattar att det är en händelse som skall ljudsättas och processar
utifrån indata de korrekta ljudsignalerna som skickas till ljudkanalerna som i sin tur projicerar
ljudbilden på övningsfältet. Alternativt kan övningsledningen initiera en ljudsimulering antingen
indirekt via en händelse i WinEXCON, eller direkt i ljudstyrsystemet.

Miljöljudet är i princip oberoende av händelser och övningsdeltagarnas positioner på
övningsområdet, så miljöljudet skulle kunna förmedlas utan någon egentlig information
om övningens fortskridande. Det enda som behövs är då att övningsledningen anpassar
miljöljuden efter det aktuella övningsområdet/övningsscenariot och kör
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miljöljudssimuleringen medan övningen pågår. Vid behov skall miljöljudet även kunna
ändras under övningens gång, för att till exempel öva mönsterigenkänning. Men detta
styrs i så fall aktivt av övningsledningen och behöver således inte påverkas av insignaler
från WinEXCON.
När det kommer till simulering av riktningsljudet blir förfarandet något mer
komplicerat. För att kunna skapa en korrekt ljudbild av händelser och objekt måste
ljudstyrsystemet kontinuerligt få information om vad som händer på övningsområdet
och var i rummet det händer. Eftersom GAMER-systemet redan i nuläget har koll på
vilka händelser som utspelar sig på övningsområdet samt via GPS-sändare håller reda
på var varje enhet befinner sig, skulle ljudstyrsystemet via WinEXCON kunna ta del av
nödvändig information. Dessutom har WinEXCON områdesspecifik information om till
exempel byggnader (via SID och SES), som kan användas av ljudstyrsystemet för att
skapa en korrekt ljudbild inomhus. På detta sätt skulle ljudstyrsystemet agera som ett
gränssnitt mellan WinEXCON och ljudkanalerna på övningsområdet.

7.2 Oberoende ljudkanaler
För att möjliggöra en realistisk återgivning av spatiala ljud måste det finnas en
möjlighet att skapa ljudbilden med hjälp av ljudkanaler som inte är associerade med
övningsenheterna. Med det tillvägagångssätt som tillämpas i nuläget där till exempel
ljudenheterna på övningsdeltagarnas PDD:er används för att simulera ljud som härrör
från en händelse på ett visst avstånd från övningsdeltagaren skapas en ljudbild som inte
överensstämmer med händelseförloppet.
Det finns två utvägar för att kringgå denna problematik. Antingen utrustas
övningsområdet med ett antal ljudkanaler utplacerade på strategiska positioner. Genom
att använda dessa ljudkanaler för ovan nämnda flerkanaliga ljudåtergivning ges
möjligheten att skapa en ljudbild med spatial känsla oberoende av övningsdeltagarnas
position på övningsområdet. Det andra alternativet är att istället utrusta användarna med
surroundljudskompatibla hörlurar. På detta kan varje övningsdeltagare få en individuellt
anpassad ljudbild presenterad för sig i alla lägen.
Den grundläggande skillnaden är att högtalare å ena sidan har en fast position i
förhållande till rummet, medan hörlurar å andra sidan har en fast position i förhållande
till lyssnaren. För att åskådliggöra hur detta påverkar ljudbilden i en familjär situation
kan vanligt filmtittande tas som exempel. Om filmljudet förmedlas via TV-högtalarna
(eller ett externt surroundsystem) kommer ljudbilden alltid att stämma överens med de
visuella stimuli som fås. Oavsett i vilken riktning åskådaren tittar, kommer ljudets
riktningskänsla alltid vara synkroniserat med bilden.
Om filmljudet däremot förmedlas via hörlurar kommer ljudbilden följa med i
åskådarens huvudvridningar, så att ljud som är ämnat att komma framifrån (från
bildriktningen) istället verkar komma från sidan om åskådaren vrider på huvudet. Å
andra sidan kommer den individuella ljudupplevelsen att försämras något i händelse av
flera åskådare om ljudet förmedlas via ett fast högtalarsystem eftersom det bara finns en
optimal lyssnarposition i rummet. Om åskådarna istället har var sitt par hörlurar
kommer däremot den individuella ljudupplevelsen förbli oförsämrad (förutsatt att alla
tittar i rätt riktning) då varje individ får en egen optimal lyssnarposition.
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Ingen av teknikerna kan sägas vara överlägsen den andra, utan båda har sina för- och
nackdelar beroende på i vilket sammanhang de tillämpas. Men vilken typ av ljudkällor
som ska användas får fundamentala konsekvenser för systemutformningen, vilket gör
ett val nödvändigt för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Tekniken för att skapa surroundljud via hörlurar är väl utforskad och tillämpas för
kommersiella ändamål. Hårddraget kan det sägas att det finns två tillvägagångssätt för
att skapa surroundljud i hörlurar. Antingen utrustas varje lur med multipla
högtalarelement så att ljudvågen faktiskt kan nå örat från flera olika riktningar, eller så
används ett högtalarmembran för varje öra och istället används HRTF-filtrering så att
ljudet fås att verka komma från olika riktningar.
Så långt skulle det tekniskt sett vara möjligt att uppfylla alla krav på ljudspatialisering
(med reservation för trovärdigheten i lågfrekventa ljud som är svåra att reproducera med
de små högtalarelementen som finns i hörlurar). Problemet med hörlurslösningen är
svårigheten att synkronisera ljudbilden med soldatens visuella intryck. För att göra detta
måste systemet inte bara veta var i rummet soldaten befinner sig, utan även
kontinuerligt veta i vilken riktning denne har sin observationsriktning. Detta skulle gå
att lösa på individnivå genom att till exempel utrusta varje PDD med en
tröghetsnavigeringsfunktion. Tekniken har fått ett kommersiellt genomslag nyligen
genom den senaste trenden med rörelsebaserad interaktion inom spelkonsolsindustrin.
Möjligheterna till integration i PDD:n borde därför vara goda.
Tyvärr har hörlursalternativet även en del systembundna nackdelar.
Positionsuppdateringen för övningsdeltagande enheter görs via GPS med frekvensen 1
gång per sekund. Den uppdateringshastigheten är inte i närheten av vad som skulle
behövas för att säkerställa att ljudbilden skulle vara synkroniserad med
övningsdeltagarnas visuella intryck. International Telecommunications Union (ITU)
redovisar i en rapport från 1998 att det går att uppfatta osynkat ljud vid 125
millisekunders eftersläpning och att 185 millisekunder är den absolut högsta gränsen
som kan tolereras (Linear Acoustics, 2004).
Ytterligare ett infrastrukturellt problem som skulle uppstå är distributionen av
ljudsignalerna. Eftersom varje övningsdeltagare befinner sig på en unik position skulle
en unik ljudbild behöva produceras efter varje övningsdeltagares förutsättningar.
Alternativen blir då antingen att utföra all ljudprocessning lokalt (det vill säga i PDD:ns
integrerade elektronik), eller ha en centraliserad lösning och i realtid strömma
ljudsignalen till varje övningsenhet. Den komplexa ljudprocessning som skulle behövas
i varje enskilt fall skulle medföra att PDD:n måste utrustas med både en kraftfull
processor och stor datalagringskapacitet för att kunna lagra råkopior av alla de ljud som
skulle behövas. Om ljudprocessningen skulle ske centralt skulle det däremot behövas en
kraftigt ökad bandbredd i systemet för att kunna strömma ljudet till varje enskild
övningsdeltagare.
Alternativet till ett hörlursbaserat system är att sköta ljudförmedlingen med fasta
högtalare. Tekniken som skulle användas vid ett högtalarbaserat ljudsystem är pålitlig
och beprövad och används i olika avancerad grad i allt från vanligt stereoljud i TV och
musikanläggningar, via mer sofistikerade hemmabiosystem och datorspel, till
avancerade VR-system. Det som behövs är i så fall en anpassning av tekniken till
multipla användare som rör sig fritt i ljudfältet.
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Med ett högtalarbaserat system skulle ljudkanalernas referenspunkter vara fixerade
gällande både position och riktning då högtalarna monteras på fasta positioner på
övningsområdet. Ljudbildens utformning kan därmed beräknas utifrån hur
övningsdeltagarna är positionerade på övningsområdet utan att behöva ta hänsyn till
individuella övningsdeltagares huvudriktning. Eftersom varje PDD redan är utrustad
med GPS är GAMER redan i stor utsträckning förberett för en högtalarbaserad lösning,
vilket gör att lösningen torde vara relativt enkel att implementera.
Detta kan jämföras med hörlursalternativet där varje övningsdeltagare måste tilldelas ett
par hörselkåpor med integrerat ljudsystem, PDD:n måste utrustas med en funktion för
att avgöra observationsriktningen, samt behovet av mer processorkraft,
lagringsutrymme och överföringshastighet. Det ekonomiska incitamentet för kundens
del blir därför större om ett tilläggspaket kan köpas utan att redan investerad utrustning
måste bytas ut. På detta vis kan redan levererade system medföra ytterligare
affärsmöjligheter för Saab Training Systems.
Vidare medför en högtalarlösning möjligheten till en centraliserad ljudprocessning, där
ljudet kan distribueras trådbundet till ett relativt begränsat antal högtalare i jämförelse
med hörlurssystemet där varje övningsdeltagare kräver en individanpassad ljudbild. På
detta vis ökar inte behovet av ljudprocessning nämnvärt med fler övningsdeltagare, då
antalet fasta ljudkanaler förblir det samma.
Även om det inte finns ett självklart alternativ i valet mellan de olika
ljudåtergivningsalternativen, får ändå det högtalarbaserade systemet under rådande
omständigheter ses som den bästa kandidaten att satsa på för den fortsatta
systemutvecklingen.

7.3 Spatialt ljud för multipla rörliga lyssnare
I dagsläget används endast en kanal för att återge de ljudeffekter som används i Saab
Training Systems stridsträningssystem. Detta medför att ljudkällans upplevda position
sammanfaller med ljudkanalens verkliga position. Således måste det i nuläget finnas en
ljudkanal i varje position som man önskar kunna simulera ett ljud ifrån. Detta innebär i
sin tur antingen att övningsområdet fullkomligen måste belamras med ljudkanaler för att
uppfylla de krav som ställs på möjligheten att leverera en trovärdig simulering av
händelser på olika platser på övningsområdet, eller så kommer stora brister att uppstå i
möjligheten att skapa en trovärdig audiell upplevelse.
Den självklara lösningen på detta dilemma är att använda sig av någon form av
ljudspatialiseringsteknik för att få möjligheten att placera en ljudkälla i en godtycklig
riktning i rummet men för den sakens skull inte behöva ha en ljudkälla i varje riktning.
Tekniken används dagligen i allt från vanlig kompaktstereo, hemmabioanläggningar,
mobiltelefoner, biografer med mera, vilket torde göra det relativt enkelt att dra nytta av
det även i detta sammanhang. Kortfattat kan det sägas att ljudspatialisering innebär att
genom akustiska principer skapa möjligheten att simulera en ljudkälla som befinner sig
i rummet mellan två eller flera ljudkanaler. På så vis undviks problemet med de många
högtalarna i monoalternativet.
Som redovisades i teoriavsnittet så finns det ett antal tekniker för att framställa spatialt
ljud, särskilt om vi har en enskild lyssnare på en fast position. Om lyssnaren börjar röra
på sig blir förhållandena något svårare, men det finns fortfarande möjlighet att anpassa
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spatialiseringstekniken efter
amplitudpanorering (VBAP).

detta

som

visades

i

teorin

för

vektorbaserad

Distansbaserad amplitudpanorering (DBAP) är i sitt grundutförande oberoende av
lyssnarpositionen och behöver därmed ingen anpassning för att tillgodose kravet på
användarmobilitet. Själva tanken med DBAP var från början att möjliggöra för publik
att kunna röra sig fritt i till exempel ett upplevelsebaserat museum, eller en liknande
miljö. Men då användarpositionerna i GAMER erhålles via GPS, skulle det ändå
möjligen gå att förbättra DBAP genom att kompensera för tidsfördröjning genom
samma förfarande som beskrivs i ekvation (16) för VBAP. Ljudsignalen skulle således
nå användaren från alla ljudkällor unisont vilket borde förbättra ljudbilden genom att
förhindra upplevda ekon vid större avstånd mellan ljudkanalerna.
Nästa problem som måste övervinnas är det faktum att GAMER-världen befolkas av
multipla användare. Om flera användare befinner sig i ljudfältet från en uppsättning
ljudkanaler kan inte positionsanpassningen användas för att framkalla en optimal
ljudbild för samtliga lyssnare. Det skulle innebära att flera olika ljudsignaler med olika
tidsfördröjning och nivåförstärkning skulle projiceras genom samma ljudkanaler vilket
självklart enbart skulle leda till ett gytter av oljud.
Den enklaste och kanske mest tillämpbara lösningen är att försöka göra en optimal
approximering av den optimala lyssningspunkten för multipla lyssnare. Med kunskap
om samtliga övningsdeltagares position kan en optimal kompensering av fördröjning
och amplitudnivå beräknas som resulterar i en så bra riktningsuppfattning som möjligt
sett till alla övningsdeltagare sammanlagt. När denna optimerade lyssningspositionen
har beräknats kan den positionen sedan användas i metoden för
positionskompenserande VBAP.
7.3.1 Optimering av tidsfördröjning för multipla lyssnare
Då ljudets förflyttning i rummet är linjärt proportionell mot tiden, kan den optimala
lyssnarpositionen sett till interaural time difference (ITD) enkelt fås fram genom att
beräkna den positionen som minimerar avståndet till samtliga lyssnare. Det kan
likställas med att beräkna den geografiska jämviktspunkten för lyssnarnas positioner, se
Error! Reference source not found..
För att beräkna tyngdpunkten av en tvådimensionell struktur uppbyggd av ett antal
punktmassor används följande ekvationer för att få fram respektive koordinat enligt
för 1 ≤ i ≤ N

( 22 )

för 1 ≤ i ≤ N

( 23 )

där
och
är koordinaterna för den beräknade jämviktspunkten,
och
är
koordinaterna för punkten ,
är punkten :s vikt, är summan av alla punktvikter
och är antalet punkter.
Då vinkeln mellan ljudkanalerna avtar ju längre ifrån högtalarna en lyssnare befinner
sig, kommer därmed även den största möjliga felvinkeln för den upplevda ljudkällan att
avta med avståndet från ljudkällorna. Det blir således viktigare att korrelera för lyssnare
närmre ljudkällorna än för lyssnare längre ifrån. Detta kan åstadkommas genom att
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vikta lyssnarpositionerna beroende på vinkeln mellan de två ljudkanalerna. Enligt
sinussatsen blir vinkeln omvänt proportionell mot avståndet enligt följande
( 24 )

där
är vinkeln mellan en lyssnare och två ljudkanaler,
är avståndet mellan
ljudkanalerna, är avståndet från ena ljudkanalen till lyssnaren och är vinkeln mellan
motstående ljudkanal och lyssnaren.
Faktorn i ekvation (22) och (23) kan då användas för att vikta en specifik punkt
beroende på dess avstånd från centrumpunkten enligt
för 1 ≤ i ≤ N

( 25 )

för 1 ≤ i ≤ N

( 26 )

vilket alltså utgör koordinaterna för den optimerade lyssningspunkten i det aktuella
ljudfältet med avseende på ITD. Ljudsignalen till högtalarna fördröjs sedan enligt
förfarandet beskrivit tidigare för att anpassas till en tänkt lyssnare som befinner sig i
denna punkt.
7.3.2 Optimering av nivåkompensering för multipla lyssnare
Med utgångspunkt i VBAP kan en modell utvecklas för hur vinkeln till det virtuella
objektet förändras när lyssnaren befinner sig bortom den optimala lyssnarpositionen i
ljudfältet. Genom att ställa upp en ekvation för hur felvinkeln ändras när lyssnaren
flyttar sig bort från den optimala lyssningspunkten kan denna ekvation användas för att
hitta det förstärkningsförhållande mellan ljudkanalerna som minimerar summan av
felvinklarna för de lyssnare som befinner sig i ljudfältet.
Genom att beräkna nya riktningsvektorer för respektive ljudkanal när lyssnaren
förflyttar sig från den optimala positionen
till den förskjutna positionen
, samt beräkna hur positionsförändringen påverkar den upplevda ljudnivån från
respektive ljudkanal, kan en linjärkombination av de nya ljudkanalsvektorerna visa var
den virtuella ljudkällan kommer att uppträda för lyssnaren på den förskjutna
lyssnarpositionen. Vinkeln mellan den tilltänkta och den upplevda ljudkällan får sedan
representera felet som uppstått av positionsförskjutningen. Genom att sedan beräkna
den position som minimerar vinkelfelet för samtliga lyssnare i ljudfältet kan slutligen de
optimala approximerade förstärkningsfaktorerna för de två ljudkanalerna erhållas. Se
Figur 6 nedan för en schematisk skiss över förfarandet.
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Figur 6: Genom att beräkna felvinkeln α mellan den förskjutna riktningsvektorn p* och
referensvektorn pr* fås ett mått på hur en förskjutning av lyssnarpositionen påverkar den upplevda
riktningen till den simulerade ljudkällan. Härigenom kan de förstärkningsfaktorer beräknas vilka
minimerar felvinkeln för samtliga lyssnare.

Först kan vi konstatera att förstärkningsfaktorerna
och
ger upphov till
ljudtrycken
och
från respektive ljudkanal i en lyssnarposition position. Då
ljudtrycket enligt ekvation (3) i teoriavsnittet avtar omvänt proportionellt mot avståndet
kan det sägas att respektive ljudkanal i en förskjuten lyssnarposition har en upplevd
försträkningsnivå som också är omvänt proportionell mot avståndsförändringen. I
enlighet med ekvation (13) kan då en upplevd förstärkningsfaktor beräknas för den
förskjutna positionen beroende av förhållandet mellan det optimala och det förskjutna
avståndet till ljudkanalen enligt
( 27 )

där
och
är avståndet från till ljudkanal för den ursprungliga respektive den
förskjutna lyssnarpositionen.
Genom förstärkningsfaktorerna
och
kan sedan riktningsvektorn för den
upplevda riktningen till ljudkällan från den förskjutna positionen beräknas på sedvanligt
vis
( 28 )

Därefter konstrueras riktningsvektorn
som får representera riktningen från den
förskjutna lyssnarpositionen till den tilltänkta positionen för den simulerade ljudkällan.
Således utgör vinkeln mellan vektorerna
och
felet som uppstår i och med
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lyssnarens förskjutning från den optimala lyssnarpositionen. Vinkeln mellan de båda
vektorerna kan fås genom från formeln för beräkning av skalärprodukten av två vektorer


( 29 )

vilken kan omformuleras för att ge oss vinkeln mellan vektorerna enligt
( 30 )

Slutligen kvadreras och summeras samtliga felvinklar för respektive lyssnare i ljudfältet
och den optimala approximerade lyssnarpositionen med avseende på ILD är då de
förstärkningsfaktorer som minimerar summan av alla felvinklar
. Kvadreringen av
felvinklarna sker för att undvika problemet att positiva och negativa felvinklar
kancellerar varandra (analogt med förfarandet i minsta kvadratmetoden). Summan
kan ses som en funktion av förstärkningsfaktorerna
och
så att
för 1 ≤ i ≤ N

( 31 )

där N är antalet lyssnare i ljudfältet.
Eftersom förstärkningsnivåerna i systemet skall normaliseras enligt ekvation (9) är de
beroende av varandra enligt
( 32 )

Det går därför att utveckla ekvation (31) så att
blir en funktion av endast en av
ljudkanalernas förstärkningsfaktor, låt säga
. Genom att då derivera
med
avseende på gm och med övriga parametrar kända, kan minimivärdet för
fås för
varje godtycklig distribution av lyssnare i ljudfältet och därmed även de
förstärkningsfaktorer
och
som minimerar värdet av
.
Genom ovan förda resonemang kan alltså en approximativ lösning göras på problemet
med multipla användare, så att en optimal ljudbild kan skapas för användarna i ett
ljudfält.

7.4 Ljudsektorer
Ovan har en teoretisk härledning gjorts för hur ljudsignalerna till en stereofonisk
ljudkanalskonfiguration kan styras för att optimera den sammanlagda ljudupplevelsen
för multipla rörliga lyssnare som befinner sig i ljudfältet. För att möjliggöra
simuleringen av ljudkällor i alla riktningar måste konceptet utvidgas till en
multikanalskonfiguration som omsluter lyssnarna. Den enklaste utformningen är en
triangulär konfiguration med ljudkanaler i triangelns hörn med verkansområde i
triangelns yta. Den här utformningen får utgöra den elementära ljudsektorn.
Konceptets utvidgning till tre (eller fler) ljudkanaler innebär inga komplikationer för
den teoretiskt härledda modellen för stereofonisk ljudåtergivning för multipla rörliga
lyssnare, då antalet ljudkanaler som används för att simulera en ljudkälla i en godtycklig
riktning ändå aldrig är fler än två. För användarna i en godtycklig ljudsektor används
helt enkelt de två ljudkanaler som befinner sig närmst den position där den tänkta
ljudkällan skall simuleras.
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Eftersom en simulerad ljudkälla aldrig kan uppfattas som varande i en riktning utanför
det område som begränsas av de två aktiva ljudkällorna kan det maximala felet
reduceras genom att utvidga ljudsektorn med ett önskat antal ljudkällor. På så vis
minskar vinkelfelet, men givetvis mot en ökad kostnad. Denna egenskap svarar bra mot
kraven på skalbarhet, då kunden på en relativt steglös skala kan bestämma vilket
prestanda-kostnadsförhållande som är optimal för denne. Dessutom ger den här
dynamiska utformningen av en ljudsektor möjligheten att öka systemets prestanda på
strategiskt viktiga platser på övningsområdet (som ett torg eller ett byggnadskluster)
medan övningsområdets utkanter kanske inte behöver vara fullt så utrustade.
Vidare kan precisionen i riktningsljudet förbättras genom att dela upp övningsområdet i
ett önskat antal angränsande ljudsektorer. På så vis kan verkansområdet för varje
ljudsektor reduceras vilket minskar antalet lyssnare i varje sektor vars position skall tas
hänsyn till. Detta minskar i sin tur felvinkeln, vilket självklart är eftersträvansvärt.
Ljudsektorerna bör med fördel utformas i enlighet med områdets geografiska
förskaffning så att till exempel ett torg utgör en ljudsektor, ett fält en annan och ett rum
ytterligare en. På så vis kan en naturlig innestängning av de återskapade ljuden
åstadkommas för att så mycket som möjligt förhindra läckage till angränsande
ljudsektorer.
En möjlighet som kan vara värd att utforska är att låta gränserna för ljudsektorerna vara
dynamiska, så att de går att anpassa på bästa möjliga sätt efter den rådande
distributionen av övningsdeltagare på området. Tanken kan förtydligas genom att ta
hjälp av en karta med 11 möjliga ljudkanalspositioner som visas i Figur 7.

Figur 7: Karta över ett övningsområde med möjliga ljudkanalspositioner 1 till 11 utmärkta. Genom
dynamisk ljudsektorindelning kan den konfiguration som lämpar sig bäst för stunden användas.

Låt säga att en grupp övningsdeltagare befinner sig i området som innesluts av
ljudkanalerna 4, 5 och 7. Naturligt blir då att låta dessa tre ljudkanaler utgöra en
ljudsektor i denna stund. Men om övningsdeltagarna rör sig mot den linje som går
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mellan ljudkanalerna 4 och 7 så kommer den möjliga felvinkeln att öka. Då kan det vara
lämpligt att utöka ljudsektorn genom att även inkludera ljudkanal 6 för att på så vis på
ett bättre sätt kunna simulera ljud som kommer från riktningen mellan ljudkanal 4 och 6
eller mellan ljudkanal 6 och 7.

7.5 Miljöljud
Definitionen av ett miljöljud kan sägas vara ett ljud som saknar riktning. Ett miljöljud är
alltså motsatsen till spatialt ljud. Genom att ta de mekanismer som används i VBAP och
DBAP för att skapa ljud med riktningskänsla och neutralisera deras verkningar borde
ljud utan riktningskänsla (alltså miljöljud) kunna åstadkommas.
I VBAP justeras förstärkningsfaktorerna för ett stereofoniskt ljudkanalspar så att den
simulerade ljudkällan uppstår någonstans i rummet mellan ljudkanalerna. Denna effekt
kan inte lika enkelt upphävas, då samma förstärkning för de båda ljudkanalerna leder till
att ljudkällan hamnar mitt emellan de båda ljudkanalerna. Men i och med utformningen
av ljudsektorn tillkommer ytterligare (minst) en ljudkanal. Teoretiskt sett borde en
tredje ljudkälla någonstans i området motstående de två första ljudkällorna ge upphov
till ytterligare en enhetsvektor i riktning mot den tredje ljudkanalen. Genom att vikta de
tre ljudkällornas förstärkningar så att riktningsvektorerna istället tar ut varandra i
lyssnarpositionen borde, i enlighet med VBAP-teorin, ett ljud utan riktning uppstå.
Riktningsvektorn skall således neutraliseras vilket ger oss följande ekvation för
förhållandet mellan de tre enhetsvektorerna
( 33 )

varifrån de tre ljudkanalernas förstärkningar kan beräknas. Vid förekomsten av multipla
användare i ljudsektorn, borde det gå att tillämpa ovan härledda metoder för
kompensering av ITD och ILD även i detta fall.
I DBAP åstadkoms riktningskänsla på ljudet genom att vikta respektive ljudkanals
förstärkning efter dess avstånd till den simulerade ljudkällan. Genom att istället
applicera samma förstärkning på samtliga ljudkanaler i ljudsektorn borde
riktningskänslan kunna upphävas och upplevelsen av ett miljöljud skapas.
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8 Diskussion
Innan slutsatserna presenteras kan det vara på sin plats med en lite bredare diskussion
kring rapportens genomförande och resultat. Detta i syfte att syna de brister och
felkällor som kan ha inverkat på de slutsatser som dras, samt ge möjlighet till en mer
allmän reflektion kring det behandlade ämnesområdet och rapportens relevans för det
fortsatta arbetet med förbättringen av ljudmiljön i GAMER.
Premisserna för arbetets inriktning och avgränsning var initialt relativt obestämda.
Härmed följde att det i arbetets genomförande även inkluderades att så att säga utreda
vad som behövde utredas. Omfånget på arbetet blev därmed något brett, medan djupet å
andra sidan kan anses vara något grunt. Den största behållningen av denna rapport fås
därför troligtvis om den läses som en förstudie av möjligheterna och svårigheterna vid
en vidareutveckling av ljudåtergivningsfunktionen i GAMER, och inte som en
instruktion hur implementeringen faktiskt skall genomföras.
De lösningsförslag som presenterats är teoretiskt härledda och kan såldes inte med
säkerhet sägas vara tillämpbara i praktiken. Särskilt inte då psykoakustiska effekter är
notoriskt svåra att förutsäga. Utifall att rapporten används som underlag för en
utvidgning av ljudåtergivningen i GAMER, är det viktigt att understyrka att de
härledningar som gjorts för att anpassa de psykoakustiska teorierna till ett system med
multipla rörliga användare först måste utvärderas praktiskt innan de används. Om det
skulle visa sig att härledningen av den akustiska anpassningen faktiskt är funktionell så
får det ses som ett plus i kanten för rapportens validitet.
Innehållet i den här rapporten baseras till stor del på en omfattande litteraturstudie om
ljudspatialisering och vilka möjligheter som finns för att återskapa realistiska ljudbilder
i interaktiva system med virtuell eller förstärkt verklighet 1 . Utvärderingen av de
tekniska möjligheter som finns på området får därför ses som relativt komplett.
Intervjuer med berörda parter inom Saab Training Systems, samt fortlöpande
granskning av rapporten, borgar även för att företagets intressen och synpunkter har
tillgodosetts. En synvinkel som däremot kunde ha åskådliggjorts tydligare är kundens,
och då framförallt övningsdeltagarnas. En uppsättning intervjuer med utvalda
användare, eller ännu hellre en pedagogisk utvärdering av användningsfallen i form av
en jämförelse mellan det nuvarande systemet och ett testsystem med utökad
ljudåtergivningsfunktion hade självklart varit mycket värdefullt. På så vis hade det
kunnat verifieras huruvida en utökad ljudåtergivningsfunktion kan tillföra ett mervärde
och i så fall hur en sådan utvidgning på bästa sätt utformas. Av praktiska skäl har detta
inte kunnat genomföras inom ramen för detta examensarbete, men är återigen någonting
som rekommenderas för fortsatt arbete på området för att därmed säkerställa
utformningen av ett funktionellt system som utför vad det är tänkt att utföra.
Konkurrensanalysen som genomförts inom ramen för examensarbetet har visat på
konkurrerande stridsträningssystem med utökad ljudåtergivningsfunktion sett till antalet
Watt som kan produceras, där installationen på Zussman Urban Combat Training
Center (Technomad, 2010) troligtvis är det mest avancerade som hittills åstadkommits i
1

Förstärkt verklighet (engelska augmented reality) är benämningen på ett system som blandar
sinnesintryck från användarens fysiska verklighet med artificiella inslag. Att jämföra med begreppet
virtuell verklighet (engelska virtual reality) där användaren enbart presenteras artificiella sinnesintryck.
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stridsträningsväg. Men inget av de ljudsystem som analyserats verkar använda någon
form av avancerad ljudprocessning med hänsyn till övningsenheternas position. Över
huvud taget verkar det inte finnas några faktiska realiseringar av artificiellt åstadkomna
spatiala ljudmiljöer för den geografiska storlek som är aktuell i detta fall. Det finns
således ingen ljudspatialiseringsteknik som kan garanteras vara funktionell för de
geografiska behov som finns i GAMER. Av denna anledning måste ett moment i
utvecklingen mot en förbättrad ljudåtergivningsfunktion vara att först undersöka vilka
metoder som är realiserbara. En praktisk utvärdering, motsvarande den teoretiska
jämförelse som ovan genomfördes mellan en hörlursbaserad eller högtalarbaserad
lösning, kan därför vara ett lämpligt första steg i den fortsatta processen. En dylik
utvärdering bör lämpligtvis kompletteras med en undersökning av det inlärningsmässiga
värdet av respektive teknik för att inte riskera att implementera en funktion som inte
tillför något mervärde för kunden. Det finns givetvis en icke försumbar möjlighet att
övningsdeltagarna faktiskt inte drar någon nytta av den riktingsspecifika informationen i
ljudbilden och det vore då onödigt att spendera resurser på att förse ljudbilden med
spatial komplexitet.
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9 Slutsats
Syftet med detta examensarbete har varit att utvärdera behovet av och möjligheten till
en förbättrad artificiellt åstadkommen ljudmiljö i Saab Training Systems
stridsträningssystem GAMER, i syfte att förhöja möjligheten till inlärning för
övningsdeltagarna.
Från det empiriska underlaget kan det fastslås att den nuvarande
ljudåtergivningsfunktionen varken når de krav som ställs på produkten från kunds sida,
eller Saab Training Systems egen ambitionsnivå att tillhandahålla en komplett
träningslösning. Av denna anledning blir slutsatsen att ljudåtergivningsfunktionen i
GAMER bör vidareutvecklas för att dels förbättra den tillhandahållna utbildningsnivån,
men också för att inte riskera att hamna på efterkälken i den anpassning mot en allt mer
upplevelsebaserad inlärningsmetodik som kan skönjas inom branschen.
Utifrån de förutsättningar som råder och de möjligheter som erbjuds har ett förslag
utarbetats för hur en vidareutveckling av ljudåtergivningsfunktionen skulle kunna
utföras för att tillgodose de krav som finns på bästa sätt. Detta förslag innebär att ett
ljudstyrsystem utvecklas som kompletterar det existerande styrsystemet WinEXCON
genom att agera som en ljudsättare för de händelser som sker på övningsområdet.
Genom att avknoppa ljudkanalerna från övningsenheterna och istället använda
fristående ljudkanaler på övningsområdet kan ljudstyrsystemet via lämpliga
ljudspatialiseringstekniker framkalla illusionen av artificiella ljudkällor och audiella
händelser på övningsområdet. Dessa fristående ljudkanaler kan även användas för att ge
liv åt övningsområdet genom användningen av olika miljö- och bakgrundsljud. På så vis
kan verklighetskänslan i träningsmomenten förstärkas avsevärt och därmed förbättras
även övningsdeltagarnas möjlighet till inlärning.
Då psykoakustiska effekter är notoriskt svåra att förutsäga teoretiskt är det viktigt att
påpeka att vidareutvecklingen av ljudåtergivningsfunktionen i GAMER måste åtföljas
av kontinuerlig utvärdering av funktionaliteten för att säkerställa att det tilltänkta
resultatet uppnås.
Då användningen av artificiella ljud i stridsträningssammanhang fortfarande får anses
vara ett relativt outforskat område, kommer vidareutvecklingen av ljudfunktionen i
GAMER ställe höga krav på Saab Training Systems kreativitet och förmåga att förutse
framtida behov. Men samtidigt öppnar denna osäkerhet även upp för möjligheten att
skaffa sig ett förekomma konkurrenterna genom att redan nu våga satsa på ett område
som säkerligen bara kommer bli allt viktigare. I och med den solida grund som redan
finns att bygga på i GAMER är förutsättningarna goda för att i framtiden även kunna
erbjuda en marknadsledande ljudåtergivningsfunktion.
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Bilaga I: Användningsfall
Användningsfall 1: Framryckning i urban miljö
Mål

Soldaterna skall efter genomförd övning ha kunskap
(grundlagd förmåga) om hur man framrycker i bebyggelse.
Gruppen skall kunna framrycka med god observation och hög
eldberedskap samt vid sammanstöt kunna lösgöra sig med
metoderna ”Gata bakåt” och "Blixtlås”
Grupperna skall kunna framrycka i plutons ram. Härvid skall
gruppen med sidogrupp kunna samordna passage av korsning
och riktningsändring, samt kunna vidtaga åtgärder vid
sammanstöt på egen grupp i plutonens ram.
Plutonen skall kunna framrycka längs en väg och kunna
lösgöra vid sammanstöt.

Aktörer

Övningsdeltagare, fiende.

Steg






Gruppens stridsgrupperingsformer, framryckningssätt,
observationsområden, riktningsförändringar.
Plutonens stridsgrupperingsformer, framryckningssätt,
riktningsförändringar.
Passage av öppningar (portar, dörrar, fönster), öppna
ytor.
Passage av korsning.
Sammanstöt, urdragning.

Varianter





Truppstorlek: stridspar, grupp, pluton, kompani osv.
Med fordon, utan fordon.
Dag, natt.

Icke-funktionella
krav

Ljudnivån måste vara icke-skadlig.

Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.




Ljud utan figuranter vilseledande. Bara förstärka, inte ersätta.
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Användningsfall 2: Genomsök/rensning av rum.
Mål

Övningsdeltagarna skall efter övningen, som del i ett
stridspar/grupp/pluton, kunna ta och rensa ett eller flera rum.
Härvid skall gruppchefen/soldaten kunna ge de order och
kommandon som används vid rensning av rum. Soldaten skall
kunna utnyttja handgranater för rensning, kunna samordnat
framrycka in i ett rum som del i ett stridspar, kunna inta
eldställningar och nedkämpa fientliga mål i rummet, samt ge
rapport när rummet är rensat.
Åtgärder för genomsök
rensningsförfarande.

Aktörer

av

rum

i

samband

med

Övningsdeltagare, fiende, civila.

Steg






Stridsformering, framryckningssätt
Problem, fånge, civil, förgrening, annat
Kommandon vid rensning
Rensning med handgranat.

Varianter





Truppstorlek: stridspar, grupp, pluton.
Genomsök/rensning.
Dag, natt.

Icke-funktionella
krav

Ljudnivån måste vara icke-skadlig.

Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.
Ljud utan figuranter vilseledande. Bara förstärka, inte ersätta.
Olika ljud från rummen förutsätter olika beteende.
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Användningsfall 3: Inbrytning
Mål

Efter övningen skall övningsdeltagarna kunna genomföra
inbrytning och genomsök av objekt samt försvara tagen
terräng.
Övningsdeltagarna skall kunna vidtaga åtgärder för att dra sig
ur vid sammanstöt med mindre fiende.
Övningsdeltagarna skall få förståelse för hur plutonen löser
uppgifterna isolera och genomsök av objekt.

Aktörer

Övningsdeltagare, fiende, civila.

Steg








Framryckning mot objekt.
Inbrytning.
Genomsök.
Sammanstöt vid genomsök.
Försvar av tagen terräng.
Hålla strategiska positioner.

Varianter











Truppstorlek: stridspar, grupp, pluton, kompani osv.
Dag, natt.
Antalet motståndare.
Objektets storlek.
Känt, okänt objekt.
Öppet, blockerat.
Bomb/Sprängladdning i objekt.
Skadade.
Reagera på ljud från fordon, artilleri med mera.

Icke-funktionella
krav

Ljudnivån måste vara icke-skadlig.

Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.
Ljudet talar om riktning till artilleri i kombination med visuell
stimuli.
Ljud utan figuranter vilseledande. Bara förstärka, inte ersätta.
Olika ljud från rummen förutsätter olika beteende.
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Användningsfall 4: Försvar av tagen terräng
Mål

Dessa åtgärder vidtas när gruppen har tagit ett anfallsmål och
inte omedelbart får order att fortsätta framåt utan blir kvar på
platsen.
Efter övningen skall övningsdeltagarna kunna vidta lämpliga
åtgärder för att kunna försvara terräng/objekt på bästa sätt.
Övningsdeltagarna skall kunna vidtaga åtgärder för att dra sig
ur vid sammanstöt med mindre fiende.

Aktörer
Steg

Övningsdeltagare, fiende.














Varianter









Gruppera tunga vapen i eldställning.
Förbättra/flytta eldställningar, även vagnen vid behov.
Sektorsindelning. Eldområden.
Närskydda vagnen med 1-2 man.
Utse ordonnanser, låt dessa öva in ordonnansvägar till
högre chefs ledningsplats.
Hämta och fyll på ammunition.
Drick! Ät! Fyll på fältflaskor.
Utse en ledningsplats och tillse att alla vet var den är.
Rekognosera en växelstridsställning och gör en snabb
stridsplan och delge den för försvaret av platsen.
Snabbminera vid behov. Skall även gå att ta bort
snabbt.
Avtransport fångar/civila.
Sökpatrull.
Stf GrpCh kontrollerar uppmärkning av
framryckningsvägar.
Truppstorlek: stridspar, grupp, pluton, kompani osv.
Dag, natt.
Antalet motståndare.
Objektets storlek.
Skadade.
Reagera på ljud från fordon, artilleri med mera.
Luftlandsättning av fiende med helikopter, avlägset
fordon. Vilket håll kommer fienden ifrån?

Icke-funktionella
krav

Ljudnivån måste vara icke-skadlig.

Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.
Ljudet talar om riktning till artilleri i kombination med visuell
stimuli.
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Ljud utan figuranter vilseledande. Bara förstärka, inte ersätta.
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Användningsfall 5: Rekognosering och patrullering
Mål

Efter övningen skall övningsdeltagarna kunna patrullera ett
område eller en slinga för att inhämta information eller
upprätthålla säkerheten.
Övningsdeltagarna skall kunna vidtaga åtgärder beroende på
de olika situationer som kan uppstå.

Aktörer

Övningsdeltagare, civila.

Steg







Patrullera område.
Bemöta civila.
Reagera på olika situationer.
Reagera på ljud.
Mönsterigenkänning. Har något förändrats sen senast?
Ljudbild?

Varianter










Truppstorlek: stridspar, grupp, pluton, kompani osv.
Med eller utan fordon.
Dag, natt.
Antalet fiender.
Antalet civila.
Oprovocerad attack.
Explosion.
Reagera på ljud från fordon, artilleri med mera.

Icke-funktionella
krav

Ljudnivån måste vara icke-skadlig.

Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.
Ljudet talar om riktning till artilleri i kombination med visuell
stimuli.
Ljud utan figuranter vilseledande. Bara förstärka, inte ersätta.
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Användningsfall 6: Träning C-IED
Mål

Efter övningen skall övningsdeltagarna kunna patrullera agera
på ett sätt som minimerar risken för IED, samt kunna agera
vid händelse av utlöst IED:
Övningsdeltagarna skall kunna vidtaga åtgärder för att
undvika IED, samt vidtaga åtgärder om IED utlöses.

Aktörer

Övningsdeltagare.

Steg





Genomsökning av område/vägsträcka.
Något fordon i kolonn exploderar.
Smäller en IED till när personer är vid olycksplats?

Varianter








Truppstorlek: stridspar, grupp, pluton, kompani osv.
Med eller utan fordon.
Dag, natt.
Antalet fiender.
Antalet civila.
Explosion.

Icke-funktionella
krav

Ljudnivån måste vara icke-skadlig.

Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.
Säkerhetsaspekt med ljud istället för pyroteknik.
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Användningsfall 7: Skarpskjutning MOUT
Mål

Övningsdeltagarna skall efter övningen, som del i ett
stridspar/grupp/pluton kunna agera med krävd säkerhet vid
skarp övning av MOUT.

Aktörer

Övningsdeltagare.

Steg



Samma som i övrig MOUT-träning fast mot
målmateriel.

Varianter



Samma som i övrig MOUT-träning fast mot
målmateriel.

Icke-funktionella krav Ljudnivån måste vara icke-skadlig.
Problem, övrigt

Ekonomisk vinning med ljudeffekter istället för pyrotekniska
effekter.
Ljudet talar om riktning till artilleri i kombination med visuell
stimuli.
Stor vinnig på att kunna ljudsätta målmaterielen eftersom de
inte skapar en genuin ljudbild på samma sätt som figuranter
kan göra.
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Bilaga II: Konkurrenter
Nedan följer utdrag ur funna beskrivningar av ljudfunktionerna i konkurrerande
stridsträningssystem.

Lockheed Martin
“The high-fidelity simulator provides realism in battle effects training exercises. Two
or four independent audio channels and amplifiers allow for different sounds to be
played simultaneously at different volume settings up to 115 decibels. Digitally
recorded sounds can be downloaded through the simulator and become part of the sound
library. The simulator features reliable solid-state design with no tape, hard drive or
moving parts, and can also be used as a public address system.” 2

Cubic
“The Audio Simulation & Monitoring (ASM) subsystem provides for the insertion of
realistic audio effects into the training environment. This could include artillery barrage,
helo over flight, crowd noises, lightning, wind, local explosions, house noises, etc. This
dramatically increases the realism and stress factors on trainees, fully taxing their senses
to comprehend the tactical picture. The ASM also includes the audio monitoring and
time tagging of tactical voice nets and open air audio within the training complex to
support AAR debriefings.”3

NSC Training Systems
“The P.A.S is a personal radio that provides communication between the player and
EXCON. It monitors voice communications from the player and provides audible
advisories of player status (dead, wounded etc). The person-to-person voice
communications are recorded on the sound server in the EXCON for use in the AAR.” 4

General Dynamics
” Communication network for audio, video and data.”5
“General Dynamics IT’s I2 instrumentation creates a realistic battlefield environment
for a training unit, records weapon engagement and all audio/video actions of the unit,
and then enables a professional after-action review”6
2

Lockheed Martin, Live Training Capabilities, sid. 7,
http://www.lockheedmartin.com/data/assets/sts/ProductCards/LiveTraining.pdf
3

Cubic, Urban Operations Training, sid. 2,
http://www.cubic.com/cda1/pdf/2008_june/9836Urban_Operations.pdf
4

NSC Training Systems, Urban Warfare Training System, http://www.nscts.se/uwts.html

5

General Dynamics, Military Operations on Urban Terrain,
http://www.gdit.com/capabilities/capabilities.aspx?id=4780&ekmensel=e2f22c9a_244_300_4780_4
6

General Dynamics IT, Combat Training with COTS, sid. 5,
http://www.gdit.com/assets/0/390/7960705C-103D-44F8-BD08-10E99B682B5D.pdf
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Ljudeffekter styrda från kontrollmiljö I realtid. Ett antal ljudeffekter som kan spelas på
enskild ljudkälla eller över hela övningsområdet.7

Rheinmetall Defence
Har ett MOUT Training System, men hittar inget explicit om systemets
ljudåtergivningsfunktioner. 8

RUAG Electronics
Har ett MOUT Training System, men hittar inget explicit om systemets
ljudåtergivningsfunktioner. 9

Presagis
Erbjuder mjukvarulösningar för MOUT Training. 10

7

General Dynamics IT, C2IT product video.

8

Rheinmetall Defence, MOUT Training Systems, http://www.rheinmetalldefence.com/index.php?fid=1685&lang=3&pdb=1
9

RUAG Electronics, Training on Built-Up Terrain,
http://www.ruag.com/en/Electronics/Products_services/Live_Training/Training_on_built-up_terrain
10

Presagis, Urban/MOUT Training and Mission Rehearsal,
http://www.presagis.com/solutions/urbanmout_training_and_mission_rehearsal
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