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Abstract

User Centered Development of a Sound Quality Tool

Rikard Strömmer

The company Sound Precision has developed a new Line Array loudspeaker system
(VHA-40). When using this system, their customers need computer aid to get the
best possible sound-quality and control of sound levels for the whole audience. The
aim of this thesis is to develop a truly useful sound quality simulator for the VHA-40.
The system will help the sound engineers to position the loudspeakers for optimal
sound by simulating loudspeaker configurations and visualizing the resulting sound
quality and quantity. To solve this a human-centered design (HCD) approach is taken
to implement a system that is truly useful for the users, meaning that they will use it
more and hence deliver better sound for the audience. The employed HCD process
is a custom adaption of user centered agile software development and
Human-centered design for interactive systems ISO 9241-210. The result is a working
sound simulator (SP-Soft Line Array Simulator) that is used today by sound
technicians to deliver better sound quality and quantity for their audience.
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1 Inledning 

1.1 Undersökningsområdet 
Sedan tidigt 1930-tal har högtalare använts för att leverera ljud i publika sammanhang. Till att 
börja med användes enskilda högtalare men på 60-talet ökade kraven på ljudstyrka p.g.a. allt 
större pop och rockkonserter, man ökade då antalet högtalare horisontellt placerade bredvid 
varandra på varje sida om scenen (Webb & Baird, 2003). Då uppstod problem med 
ljudkvaliteten p.g.a. interferenser mellan högtalarna och de högre frekvenserna försvann redan 
på måttligt avstånd från högtalarna. Kvaliteten på ljudet är viktigt för att varje deltagares 
upplevelse ska bli bra. Ju bättre ljud, desto bättre kan varje person i publiken höra vad som 
händer på scenen, känna sig delaktig och njuta av utförandet, vilket ger en mer minnesvärd 
upplevelse och ett högre upplevt värde för varje kund. 
 
För ett ljuduthyrningsföretag är det därför viktigt att leverera bästa möjliga ljud. Ett bra ljud 
vid musikutförandet ger en nöjdare publik, vilket i framtiden ger en större publik, mer intäkter 
och fler uppdrag. 
 
Högtalare enligt Line Array principen, som utvecklades på 1980 och 90-talet, gör det möjligt 
att bättre styra spridningen av ljudet och därmed bättre styra ljudets kvalitet och kvantitet till 
varje person i publiken. Ljudspridningen beror på högtalarna, deras antal, vinklar och 
placering. Att utan hjälpmedel snabbt hitta optimal lösning för bästa ljud i hela lyssningsarean 
har visat sig vara en alltför svår uppgift för en människa, även för en expert inom området. 
Vid de flesta evenemang arbetar ljudteknikern under tidspress, vilket innebär att denne inte 
har tid att testa olika konfigurationer innan musikevenemanget. Behovet av stöd för att hitta 
optimal konfiguration är därför stort och på marknaden finns ett antal ljudsimulatorer. De har 
gåtts igenom, men de ger inget stöd för några av de viktiga parametrarna för ljudkvaliteten 
och de är inte optimerade för ljudteknikernas arbetsflöde. De är heller inte lämpliga lämpliga 
att anpassa för den nya högtalarmodell (VHA40) som Sound Precision AB utvecklat. Därför 
vill jag utveckla en ny ljudsimulator kallad SP-Soft Line Array Simulator. 

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

Syfte 
Syftet med detta arbete är alltså att få fram en ljudsimulator som hjälper ljudtekniker att 
konfigurera linjehögtalare av modell VHA40 optimalt, så att ljudteknikerna får till bättre 
ljudkvalitet och ljuddistribution för publiken som helhet. Med en ljudsimulator kan 
ljudteknikern göra arbetet i förväg på sitt kontor, och hitta en bra konfigurering utan att på 
plats flytta omkring högtalare. Arbete som kan ta flera timmar (enligt Kurt Strömmer 
ljudutvecklare och VD för SoundPrecision AB), kan med en simulator utföras på några 
minuter utan att ens besöka arenan. För att användas måste en sådan simulator vara 
tidseffektiv, enkel, och bör starkt bidra till en förbättrad ljudkvalitet, samt visualisera det 
resulterande ljudet på ett sätt som är bekant för användaren. 
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Mål 
Målet är en användarvänlig ljudsimulator så att ljudteknikern får ett pedagogiskt hjälpmedel 
som visualiserar problemet, en funktionell visualisering av ljudkvantitet och tonal balans för 
publiken som resultat av högtalarplacering och böjning av diskantlinjen, så att ljudteknikern 
lättare uppnår bästa möjliga ljud.  
 
Ett kompletterande mål är att det ska gå snabbt och enkelt att göra en modell av lokalen som 
en spelning ska ske i och simulera hur ljudet blir för publiken med olika 
högtalarkonfigurationer, så att optimeringsarbetet ljudteknikern gör med hjälp av simulatorn 
kostar lite tid i förhållande till den nytta ljudteknikern får ut. 

Frågeställning 
Kan ljudkvaliteten för en hel publik visualiseras så att en ljudtekniker kan förstå hur ljudet 
kommer att bli för publiken och på så sätt göra det möjligt för ljudteknikern att på förhand 
konfigurera ljudanläggningen? Är en användarcentrerad designprocess lämplig för att skapa 
sådana visualiseringar? 

1.3 Disposition 
Denna rapport är ordnad som följande: 
 

• Ljudteorin används som utgångspunkt för att förstå problemet 
• Genomgång av användarcentrerad utveckling, metoden som säkerställer en 

ändamålsenlig utveckling av tillämpning mot uppsatta mål 
• Resultatet av utvecklingsarbetet beskrivs, slutsatser dras och analyseras 
• Diskussion 
• Slutsats 
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2 Bakgrund 

 
Figur 1  Högtalarlinje VHA40 (foto: Tomas Pettersson, Umeå Scenteknik)  
 
 
Företaget Sound Precision AB har utvecklat ett nytt linjehögtalarsystem som kallas VHA-40 
(se figur 1). Men för att få optimalt ljud genom optimal högtalarkonfiguration har det visat sig 
att datorstöd behövs. Denna rapport handlar om att utveckla ett sådant stöd kallat SP-Soft. I 
det här kapitlet förklaras vad man behöver veta för att förstå problemet. 

2.1 Generell ljudteori 
Läran om ljud, ljudteori, är uråldrig. Redan på de gamla grekernas tid arbetade man med att 
optimera ljudet för arenornas publik. Det var svårt att få ljudet att räcka till en stor publik. De 
grekiska arenorna utvecklades under perioden 2000 f.Kr. till ca. 400 f.Kr. så att både 
ljudnivån och efterklangen ökade (Chourmouziadou & Kang, 2006). 
 
Förutsättningarna har förändrats markant under de senaste hundra åren i och med att högtalare 
börjat användas. Problemet är dock fortfarande det samma: Hur ska man göra för att bästa 
möjliga ljud ska nå lyssnarnas öron? 
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För att förstå det här problemet måste vi förstå egenskaperna som spelar roll för ljud vid ett 
framförande när en publik ska lyssna. Ljud har de egenskaper jag beskriver nedan, jag utgår 
ifrån de här böckerna: (Rossing, 2007; Davis et al., 2013; samt Halliday & Resnick, 2013), 
och intervjuer med Kurt Strömmer och Kjell Strömmer. Med mina ord skulle jag vilja 
beskriva det som följande: 

Vad är det perfekta ljudet? 
Vid en musiktillställning önskar man återge instrument och röster så bra som möjligt oavsett 
om musiken är inspelad eller live. Dessutom önskar man att alla i publiken hör bra oavsett var 
de befinner sig i publikens lyssningsarea. Men oönskad förvrängning kan uppstå i hela 
ljudkedjan, från mikrofon och instrument, via kablar förstärkare och högtalare via luften till 
åhörarens öron, och även inne i örat. I detta kapitel kommer ljudets väg via högtalare och 
omgivande akustik till åhörarnas öron avhandlas. 
 
Om vi antar att en inspelning är perfekt inspelad och spelades upp perfekt, då skulle det låta 
precis som om man var på plats där inspelningen gjordes när man lyssnar på den, T.ex. på ett 
fält under ett åskväder eller på plats i operan vid ett operaframförande. Men när ljudet spelas 
upp blir det reflektioner från golv väggar och tak i lokalen som man sitter och lyssnar i, dessa 
läggs till ljudet från inspelningen när den spelas upp. Men inspelningen har redan reflektioner 
från golv, väggar och tak från inspelningsplatsen, det är dessa reflektioner som gör att man 
kan höra om inspelningen är gjord i ett litet rum eller på ett stort öppet fält. Detta medför att 
man hör både de inspelade reflektionerna och alla de reflektioner som rummet man sitter och 
lyssnar i lägger till (Rossing, 2007). Resultatet blir inte alls som orginalljudet. Med andra ord: 
Förutsatt att man har golv, väggar eller tak och alltså inte svävar fritt i luften utan sitter och 
lyssnar i ett rum, så kommer ljudkaraktären att förändras. När denna efterklang läggs till 
inspelningen av åskan utomhus låter det inte längre lika som om man stod där i åskvädret, det 
samma gäller för en operasals inspelade efterklang. I båda fallen läggs en extra efterklang till 
av lyssningsrummet. I ett vardagsrum är efterklangstiden kort så påverkan är ganska liten men 
i livesammanhang i stora lokaler och arenor försämras ljudkvaliteten i regel mycket påtagligt 
p.g.a. lång efterklangstid. 
 
Det finns dock stora lokaler som under vissa förutsättningar kan bidra till att ljud återges bra. 
Under århundraden har lagom stora salar optimerats tillsammans med de instrument 
(inklusive mänskliga röster) som använts. Man har då erhållit lagom mängd reflekterat ljud 
som kommer i rätt tid så att ljudet blir fylligare och bär längre. Man kan säga att lokalen och 
de akustiska instrumenten är i symbios. 
 
Med dagens arenor och musik som återges via högtalare är förutsättningarna och problemen 
annorlunda. Man kan spela tillräckligt högt, men har stora problem med reflekterat ljud och 
rumsresonanser vilket gör att ljudet blir otydligt och får stora styrkevariationer och ojämn 
tonal karaktär i lyssningsytan (Webb & Baird, 2003). 

Direktljud, reflekterat ljud och eko 
En högtalare i ett rum sprider sin energi i alla riktningar. En lyssnare i detta rum nås först av 
den ljudvåg som går den kortaste vägen från högtalaren till örat, vilket kallas direktljudet. 
Därefter nås lyssnaren av de ljud som först har reflekterats en eller flera gånger mot golv, 
väggar och tak. Efter en kort stund har rummet fyllts av reflexer som ligger så nära varandra i 
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tid att de uppfattas som en jämn ”ljudmatta”, i rummet har det alltså bildats ett efterklangsfält 
(Rossing, 2007). 
 
För att musiken ska vara tydlig och njutbar måste energiförhållandet (energikvoten) mellan 
energin i direktljudet från högtalaren till lyssnaren och den rådande efterklangsenergin vara 
hög. Efterklangsenergin i rummet vid en given tidpunkt är lika hög i alla punkter i rummet 
oberoende av avståndet till högtalaren. Direktljudets energi avtar i styrka enligt avståndslagen 
vilket innebär att ju längre bort en lyssnare befinner sig från högtalaren, desto lägre blir 
energikvoten och därmed tydligheten. På ett visst avstånd från högtalaren är direktljudet och 
efterklangsljudet lika starkt, denna linje kallas rumsradie. Efter denna linje och på längre 
avstånd från högtalaren kan inte tydligheten ökas genom att högtalarens ljudnivå ökas. Ekon 
är så fördröjda reflexer att de uppfattas som två eller flera separata ljudkällor, till skillnad mot 
efterklang som man uppfattar som en kontinuerlig ljudbild från väldigt många ljudkällor. 
Direktljud och tidiga reflexer som anländer till örat från samma ljudkälla inom 20ms kommer 
att uppfattas som ett och samma ljud. Kommer reflexerna 20-100ms senare än direktljudet 
försämras tydligheten markant och om tidsskillnaden är över 100ms uppfattas reflektionerna 
som ekon d.v.s. varje eko kan uppfattas som en egen ljudkälla. Enligt Rossing (2007) är 
gränsen 50-80 ms i stället för 20 ms, men gränsen är subjektiv, och kan nog bero på om man 
är ute efter tydlighet i tal, eller finare tydlighet i musik. Rossing talar även om tidigt och sent 
stöd när en musiker försöker skapa en ton med sitt instrument, och säger att tidiga reflektioner 
kring 20 ms kallas tidigt stöd, och sena runt 100 ms för sent stöd. Andelen tidigt stöd 
korrelerar t.ex. med hur lätt en orkester har att spela tillsammans på platsen. 
 
Om man spelar ett komplext ljud som musik på en viss ljudnivå och lägger till ett antal sena 
reflexer som har 20 dB lägre nivå än direktljud (vilket kan inträffa när lyssnaren är nära 
högtalarna) så struntar lyssnarens hjärna i reflexerna. Men är samma sena reflexer lika starka 
som direktljudet (dvs. lyssnaren befinner sig en bit från högtalarna vid vad som kallas för 
rumsradien), så blir hjärnan förvirrad – man upplever en lägre uppfattbarhetsgrad. Om man 
slutligen höjer nivån på de sena reflexerna 10 dB eller mer över direktljudets nivå (vilket kan 
inträffa när lyssnaren befinner sig långt bort från högtalarna) så kommer hjärnan att tolka 
reflexerna som det ”rätta” primärljudet med den otydlighet det innebär (Hagberg, 1980). 

Rumsresonans och pulssvar 
 
Om rummet har lång efterklang och har en resonans som förstärker vid 80 Hz kan man med 
ett filter sänka ljudnivån vid 80 Hz och få neutral frekvensåtergivning. Men man förändrar då 
det tidiga ljudets frekvensgång och därmed pulsresponsen, och det kommer inte att låta rätt 
längre. Vid det första ögonblicket kommer ljudet av en blixt att dämpas av filtret vid 80Hz 
men det kommer efter en kort tid att byggas upp till önskad styrka på genom rummets 
resonans. Blixten kommer inte att låta lika skarpt som i verkligheten och samma sak gäller för 
musikinstrument. Man kan antingen få rätt pulsrespons men fel upplevd frekvensgång eller fel 
pulsrespons men rätt upplevd frekvensgång. Kompromissen brukar landa i att ljudteknikern 
prioriterar jämn frekvensgång (tonal karaktär) vilket gör ljudet mer behagligt men gör att 
musiken samtidigt upplevs som matt och död eftersom anslagen och attacken i instrumenten 
delvis är dämpade. 

Att försöka nå det perfekta ljudet – att nå önskad ljudkvalitet och kvantitet 
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Av tidigare resonemang och förklaringar framgår det att akustiska problem är svåra att 
åtgärda elektroniskt. Går inte akustiken att påverka återstår att styra ljudet och därmed öka 
energikvoten mellan direktljud och reflekterat ljud. Utomhus där det saknas efterklangsenergi 
avtar ljudenergin i styrka enligt avståndslagen och här uppstår ett annat problem. För att få 
tillräcklig ljudstyrka på långa lyssningsavstånd kan ljudstyrkan på nära håll bli oacceptabelt 
hög, tom skadlig. 
 
Ljudkvaliteten är avgörande för hur upplevelsen blir för varje person i publiken. Bra jämn 
tonal balans och att resonanser och interferenser saknas samt låg distorsion gör att alla detaljer 
i musiken kommer fram. Öronen har ett stort dynamiskt omfång och en stor 
anpassningsförmåga vilket gör att ljudnivån spelar mycket mindre roll för upplevd kvalitet än 
frekvensåtergivningen, för att det ska låta rätt bör man fokusera på att alla frekvenser återges 
styrkemässigt rätt i förhållande till varandra. Ljudstyrkan ska dock inte överskrida max 
tillåten ljudnivå för någon i publiken samtidigt som ljudet ska vara tillräckligt starkt även 
längst bort i publiken, så att alla hör. 
 
Genom att utforma högtalarsystemet som en lång böjbar linje, ett så kallat Line Array system 
erhåller man mycket jämnare ljudstyrka och tonal balans i lyssningsarean jämfört med en 
punktformig ljudkälla. Man kan styra ljudet även vid låga frekvenser mycket noggrant i 
vertikalled och därigenom minska påverkan av reflektioner och resonanser som rummet 
genererar. 

Vad är en Line Array? 
Line Array är ett slags högtalarsystem konstruerat för att ge bättre ljud genom noggrant 
kontrollerad spridning av ljudet. För att täcka behoven för olika typer av arenor och lokaler 
består systemet av ett antal ihopsatta högtalare hängande i en linje. Genom lämplig placering 
och vinkling av linjen och de ingående högtalarna får man en jämnare ljudstyrka i 
lyssningsytan samt mindre påverkan från rummets akustik jämfört med tidigare system. För 
att minska risken för störande interferenser måste de enskilda ljudkällorna i högtalarlådorna 
sitta närmare varandra än 1* våglängden (gäller vid fem ljudkällor eller fler) (Ureda, 2001a; 
Webb & Baird, 2003) och detta gäller även vid övergången till närmaste högtalarlåda. 
 
För att förstå hur en Line Array fungerar så måste man definiera skillnaden mellan närfält och 
fjärrfält och hur det förstärker kastlängden i diskantområdet (Webb & Baird, 2003). Fjärrfältet 
definieras som att ljudnivån minskar med 6 dB per fördubblat avstånd. I närfältet minskar 
ljudnivån med 3 dB per fördubbling av avståndet bort från högtalarna. (Ureda, 2001a). 
Övergången från närfält till fjärrfält är frekvensberoende (Eargle et al., 2003; Ureda, 2001a) 
vilket gör att den tonala balansen ändras med längden av högtalarlinjen och avståndet från den 
samt hur böjd linjen är. 
 
Ett exempel, för en 4m rak Line Array är övergången från närfält till fjärrfält 2m vid 100Hz, 
24m vid 1kHz och 242m vid 10kHz. Medan med en 8m rak linje är övergången 10m vid 
100Hz, 100M vid 1kHz och 1 km vid 10kHz. Böjer man linjen ändras dessa förhållanden mer 
eller mindre beroende på formen och hur stor böjningen är. Genom att ha rätt placering av 
linjen med rätt längd och vinkel, samt rätt böjning kan man erhålla nästan konstanta 
spridningsegenskaper oberoende av frekvens (Ureda, 2001b). För att kunna få en översikt av 
detta behövs en ljudsimulator. 
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Hur viktigt är ljudets styrka och kvalitet? 
Ljudkvalitet är vad som får varje deltagare i publiken att njuta av konserten. Bättre kvalitet 
ger fler nöjda besökare vilket ger fler besökare i framtiden vilket ger bättre framtida intäkter 
som i sin tur ger en bättre situation för arrangörerna och ägarna. Rätt ljudstyrka gör att folk i 
publiken hör föreställningen men inte blir hörselskadade. Bättre ljud ger en bättre 
publikupplevelse. Dåligt ljud med mycket distorsion sägs lättare leda till hörselskador, så 
ljudkvaliteten är viktig av flera skäl. Eftersom det är så viktigt för folks hälsa har regler om 
högsta tillåtna ljudnivåer införts vilket bidrar till trenden att fler och fler uteställen och arenor 
övergår till Line Array högtalare som kan ge bättre kontroll av spridningen och ljudnivå. 

2.2 Inventering av befintliga ljudsimulatorer 
Det finns ett antal ljudsimulatorer som visar på ljudspridningen från Line Array -ljudkällor. 
Jag har gått igenom och undersökt följande simulatorer: JBL samt Meyer MAPP. Av dessa är 
Acoustical Prediction Program från Meyer (MAPP) den mest utvecklade vad gäller möjlighet 
att bedöma ljudkvalitet. 

Meyer MAPP Online Pro: Acoustical Prediction Program 
MAPP är ett program som inte är fokuserat på att visa ljudkvalitet vid publikens öron. I 
MAPP ges bra referenser till artiklar i ämnet. Programmet har en korrekt modell av luftens 
dämpning av höga frekvenser som varierar med temperatur , fukt, tryck och avstånd. En 
snygg visuellt visning av hur ljudtrycksnivån varierar i luften ges. Frekvenskurva för valfri 
punkt i luften kan ges. Ljudet beräknas med en ganska exakt modell av varje högtalares 
spridning. Högtalarlinjens tyngdpunkt visas för att vägleda riggningen dvs. upphängningen av 
systemet, vilka monteringshål man ska välja visas. Simuleringarna visas i 2D. 
 
MAPP är utvärderat med goda resultat i mono i Zellerbach Hall med mätmikrofonen i 
mikrofonpositionen i luften. Det vill säga, mätt i ett stort rum med mikrofonen på en av de 
punkter som påverkas minst av rummet. Långt ifrån vart öronen på publiken är. Det är en 
punkt inomhus som liknar en punkt utomhus med bara luft i alla riktningar. 
 
Programmet MAPP tar inte hänsyn till absorption och reflexioner av människor, golv, 
väggar/bakre vägg. Rummets reflektioner beaktas inte, man kan lägga en bild av rummet 
ovanpå ljudsimuleringen, men simuleringen görs som om det vore luft i alla riktningar 
 
MAPP har följande egenskaper: MAPP är fokuserat på ljudnivån, MAPP’s översikt visar 
ljudnivån för den valda frekvensen. MAPP ser ut att visa utjämnade versioner av 
frekvenskurvorna som simuleringen ger. De totala ljudnivåerna i luften visas för ett valbart 
frekvensband. Men att resultatet för ett frekvensband visas i luften gör det svårare att fokusera 
på det som är viktigt: hur det är där publikens öron befinner sig (men det ser bra ut visuellt). 
Med MAPP behövs det många knapptryckningar och klickningar för att kunna visa 
kvalitetsrelaterade resultat. 

2.3 Tidigare arbeten 
Olika andra företag har gjort ljudsimulatorer för olika högtalarmodeller, men under arbetet 
med detta exjobb har ingen simulator hittats som fokuserat på ljudkvaliteten och visualiserar 
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ljudkvaliteten för hela publiken på ett översiktligt sätt, så att en ljudtekniker enkelt får en 
överblick. 
 
Det finns ett arbete som Stefan Strömmer (team leader-aqoustic validation för Apple) har 
gjort tidigare än SP-soft, en modell av problemet i MATLAB där varje diskantelement 
representeras med hjälp av två punktformiga ljudkällor. Problemet med modellen är att den 
inte går att använda för ljudteknikerna som inte kunde språket MATLAB. Därför har jag 
utgått från Stefan Strömmers modell, och gjort ett program i Java anpassat för ljudtekniker 
och deras arbetsmiljö så att ljudteknikerna kan lösa problemet. 
 
Stefan Strömmers modell med hans egna ord: 
”jag simulerar en mätning av EN diskant och beräknar sedan, därför blir det hyfsat rätt BÅDE 
i när och fjärrfält. Modellen tar alltså hänsyn till spridningsmönster hos en diskant och 
beräknar sedan spridningsmönstret för kombinationer av diskanter och blir därför en avstämd 
modell mot verkligheten både i när och fjärrfält, både för en diskant, flera, med olika 
böjningar och kombinationer av flera VHA och relevant både i djup, höjd och sidled. 
Approximationer har naturligtvis gjorts, för att kunna förenkla modellen så extremt. simulerar 
en mätning av EN diskant och beräknar sedan, därför blir det hyfsat rätt BÅDE i när och 
fjärrfält. Modellen tar alltså hänsyn till spridningsmönster hos en diskant och beräknar sedan 
spridningsmönstret för kombinationer av diskanter och blir därför en avstämd modell mot 
verkligheten både i när och fjärrfält, både för en diskant, flera, med olika böjningar och 
kombinationer av flera VHA och relevant både i djup, höjd och sidled. Approximationer har 
naturligtvis gjorts, för att kunna förenkla modellen så extremt.” 
 
Mellan 3 och 50 punkter per sinus fungerar, (data från Stefan Strömmer).  
Efter att ha tittat på modellen: ett diskantelements spridningsmönster återges genom att 
diskanten simuleras med två punkter, avståndet mellan dessa beror på diskantelementet. 
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3 Teori 

Varje ljudkälla simuleras som i Stefan Strömmers (team leader-aqoustic validation för Apple) 
modell med två punkter. Avståndet mellan punkterna avgör spridningsmönstret för 
simuleringen. Modellens spridning är matchad mot de verkliga diskantelementens spridning. 
Det har visat sig att avståndet mellan de två punkterna i praktiken ska vara ungefär samma 
som avståndet mellan utskärningarna i det nya diskanthornet för VHA40 som är ca 15mm. 
(Vilket är logiskt, eftersom ljudet kommer ut från dessa utskärningar). 
 
Ljudet räknas ut för varje punkt där ett öra kan befinna sig. Man kan simulera varje högtalare 
som en ljudkälla, eller simulera varje högtalare som flera ljudkällor, t.ex. en ljudkälla för varje 
högtalarelement eller ljudledningsöppning. Vissa andra program på marknaden simulerar 
varje högtalare, t.ex. Meyer MAPP. Jag har i stället valt att utgår från en modell av 
ljudproblemet som Stefan Strömmer har gjort i MATLAB, där varje diskantelement 
simuleras. Varje diskant simuleras med två punktformiga ljudkällor och medelvärdesbildning 
med tre värden per ters används vid uträkningen av ljudtrycket. För att utveckla 
ljudsimulatorn mättes produktionsexemplar av VHA40 samt dess upphängningsanordning, en 
digital modell skapades i vilken ljudkällorna kan böjas på samma sätt som i de riktiga 
högtalarstaplarna. 

3.1 Förenkling av modellen 
Om varje högtalare får vara någonstans i 3D och man vill numeriskt räkna ut ljudet för alla 
punkter i den 3D-rymd där öron kan befinna sig, så går det inte. I varje 3D-rymd skild från 
den tomma rymden, får det plats oändligt många punkter. Användaren behöver se hur 
resultatet blir så fort en ändring gjorts i programmet. Därför behöver antalet uträkningar 
förenklas så programmet kan räkna ut och presentera en visualisering av ljudet för användaren 
i ”realtid”. Problemet behöver reduceras så att det blir hanterbart. 

Att reducera problemet från 3D till 2D 
För att illustrera problemets dimensioner kommer här en bild, se figur 2. Högtalarlinjen för 
den vänstra sidan hängs i det illustrerade xy-planet och högtalarlinjen böjs i samma plan för 
att sprida ljudet jämnt till publiken. 
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Figur 2  Östersundsteatern (foto: Rikard Strömmer) 
 
Problemet är spegelsymmetriskt i ett plan z = m, om man tar bort lyssnarens position: höger 
sida av lokalen är i regel en spegelbild av vänster sida (Adams & Essex, 2010). Problemet är 
spegelsymmetriskt i planet z = m, med lyssnaren på valfri position p1 i lokalen. Om lyssnaren 
är bortom z = m, så motsvarar lyssnarens position speglingen av p1 i z = m. Eftersom 
problemet är symmetriskt, räcker det att simulera och räkna på ena halvan av lokalen. 
 
För att få bästa möjliga stereobild för publiken, ska vänster och höger högtalarlinje riktas på 
ett visst sätt i förhållande till varandra. Detta är ett "känt problem", så det överlåts till 
ljudteknikern. VHA40’s spridningsegenskaper i sidled är tämligen konstanta men ändras 
mycket kraftigt i vertikalled beroende på antal lådor och vinklarna mellan lådorna. (enligt 
mätningar och Kurt Strömmer VD SoundPrecision AB). Därför överlåts stereobild och z-
dimensionen till ljudteknikern, och programmet visar i stället hur ljudet blir i det vertikalplan 
som en VHA-högtalarlinje projekterar ljudet i. Problemet är nu reducerat till xy-planet i 
bilden ovan, det plan som högtalarlinjen ligger i, resten av arbetet överlåts till ljudteknikern. 

2D till 1D 
För att illustrera att publikens öron för ett publiksegment ligger nära en linje kommer här en 
bild som visar ett publiksegment från sidan: 
 

 
Figur 3: Publiksegment (teckning: Rikard Strömmer) 
 
Alla i en publik har i regel fri sikt till scen, vilket vid normal placering av högtalarna ger fri 
oskymd väg från högtalarna vid scen till varje par öron i publiken. Högtalarna hänger så att de 
sprider ljudet jämnt ut över publiken. Under dessa förutsättningar, spelar några cm i höjdled 
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för olika öron ingen praktisk roll. Alla öron för en sittande publik är på ungefär samma höjd 
över marken eller golvet, se figur 3. Detsamma gäller om man har en stående publik. Om man 
tittar från sidan på läktarna som publiken befinner sig på, så kan man dra en linje per 
läktarsegment, så att öronen på publiken hamnar mycket nära linjen. Detta tillåter att man 
räknar ut ljudets styrka och frekvensgång längs den kurva bestående av raka streck i 2D som 
representerar publikens öron i stället för på en yta i 2D. 

1D till punktform 
I stället för att räkna ut ljudet för oändligt antal punkter på linjen som representerar publiken, 
delas publiken in i 5 segment och ljudet räknas ut för punkten i mitten av varje segment. Detta 
gör uträkningarna tillräckligt snabba, så att visualiseringen av ljudet kan visas direkt efter 
varje justering av högtalarlinjen som användaren gör. 
 
Om ljudet konfigureras så att frekvenskurvorna för de 5 punkterna är jämna och påminner om 
varandra, så kan man misstänka att sannolikheten är stor att alla mellanliggande punkter på 
linjen påminner om de 5. 
 
Generalisering av alla lokalers karaktärer till en tom rymd. Olika lokaler färgar ljudet olika. 
Att lägga in varje lokal tillräckligt noggrant i detalj via 3D CAD för att låta programmet räkna 
ut exakt hur ljudet blir skulle medföra för mycket arbete för användaren som ska lägga in 
lokalen.  
 
Den viktigaste nyckeln i att lösa visualiseringsproblemet är att göra en bra uppdelning mellan 
människa och maskin, precis som förespråkas av ISO-standarden (9241-210, 2008) och 
Gulliksen & Göransson (2002). Ljudtekniker är experter på att mixa, tolka, förstå och forma 
ljud. I en lokal som är 100% dämpad låter ljudet likadant som direktljudet utan reflektioner. 
Om man räknar ut direktljudet och överlåter till ljudteknikern att översätta från det idealfallet 
till den aktuella lokalen, så blir problemet lösbart. 
 
Bra direktljud ökar chansen till bra ljud totalt sett även med reflektioner. Direktljudet är det 
som reflekteras och sprids till en ljudmatta av lokalen. Så om direktljudet är jämnt fördelat 
över lokalen och har jämn frekvensgång, så kommer reflektionerna vanligen påverkas positivt 
åt hållet jämnt fördelade och jämn frekvensgång, dvs. vara enklare att arbeta med än vid 
ojämn frekvensgång och ojämn ljudfördelning. (Källa: intervju med Kjell Strömmer, 
Ljudkonsult). 
 
Programmet visar direktljudet, ljudteknikern justerar högtalarkonfigurationen i programmet 
tills han fått till en bra grundkonfiguration för direktljudet. När högtalarna är konfigurerade 
enligt den grundkonfigurationen finjusterar ljudteknikern ljudet sin digitala mixning ovanpå 
den grund han skapat via programmet. 

3.2 Begränsningar 
Verklighetens 3D-värld har komprimerats till en 2D-representation, eftersom problemet är 
symmetriskt på ett sätt som tillåter detta, (arenor och högtalaruppsättningar är symmetriska). 
Ljudet beräknas för 5 punkter per publikläktare samt en flyttbar punkt för mixerplats. Inga 
reflektioner beaktas. Rummets noder beaktas inte. Luftens dämpning av högre frekvenser 
beroende på avstånd och luftfuktighet beaktas inte. Vind, regn och olika lufttemperaturer 
beaktas inte. 
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4 Metod 

4.1 Human Centered Design 
Human Centered Design (HCD) innebär att systemet utformas för att stödja användarnas mål, 
arbete och trivsel under arbetet, att det komplimenterar användarens styrkor och förmågor 
samt minimerar effekten av dennes begränsningar (Institute of Ergonomics and Human 
Factors). 
 
För att uppnå användbarhet utgår man från användaren, och låter användbarhet och feedback 
från användare styra utvecklingen från koncept till färdigt system (Gulliksen & Göransson, 
2002; ISO 9241-210, 2008). Human Centered Design (HCD) är Användarcentrerad design, 
det är olika namn på samma sak, ämnet har bytt namn under årens lopp. 

Fördelar med HCD 
Det finns många fördelar med HCD: användarens behov och preferenser tas till vara och rätt 
kvalitetsnivå levereras, det finns ingen onödig utveckling av kvalitet eller funktionalitet vilket 
ger stora besparingar kortare utvecklingstid (Gulliksen & Göransson, 2002; ISO 9241-210, 
2008). 

4.2 Principerna för Human Centered Design 
Källan för följande principer för Human Centered Design är ISO 9241-210 §4.1, §4.2-4.7. 

Designen bygger på en tydlig förståelse av användare, arbetsuppgifter och miljöer 
Analysera användare, intressenter, deras behov, arbetsuppgifter, mål och miljöer systemet 
används i. Basera sedan designen på den bild som forskats fram (ISO 9241-210). Användarna 
involveras kontinuerligt under design och utveckling Representanter för målgrupperna d.v.s. 
för de personas som tagits fram, skall involveras för att ge en förståelse för deras krav, 
feedback och kontrollera att leveranserna passar för sin målgrupp. 

Designen drivs av användarcentrerad utvärdering 
Bara leverera det som är viktigast för användarna, användarna måste involveras under 
utvecklingen för att göra rätt designbeslut, fånga dolda krav samt optimera produktens 
funktion och användbarhet i användningsmiljön. 

Utvecklingsprocessen är iterativ 
Iteration bör användas för att successivt eliminera osäkerheter under utvecklingen av 
interaktiva system. Iteration innebär att beskrivningar, specifikationer och prototyper 
revideras och förfinas när ny information erhålls i syfte att minimera risken för att systemet 
under utveckling inte uppfyller användarnas krav. 
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Designen tar hänsyn till hela användningsupplevelsen 
(omskrivning av ISO-standarden, inklusive mina slutsatser från grundläggande 
motivationspsykologi) 
Användbarhet för en produkt innebär inte bara att den är effektiv och lätt att använda. I 
användbarhet ingår även användarens upplevelse av systemet, att låta användaren utföra 
kvalificerade uppgifter så att de känner att de bidrar till resultatet. Att ge dem en god 
psykologisk arbetsmiljö : ge dem roliga, tydliga, effektiva och givande verktyg att använda . 
Att bygga på användarnas styrkor, stödja deras preferenser, minimera deras begränsningar när 
man beslutar vilka funktioner/aktiviteter som kommer att utföras av användaren själv 
respektive skötas av mjukvaran. 

Designteamet ska innehålla tvärvetenskapliga kunskaper och perspektiv 
Genom att titta på designen och de utmaningar som ska klaras av ur olika synvinklar får vi 
bättre designbeslut, diskussioner och idéer samt en enhetlig förståelse inom teamet av vad 
som är viktigt inom de olika kunskapsområdena. 
 
Följande områden av kunskap och synpunkter kan behövas enligt ISO 9241-210: 
a) mänskliga faktorer och ergonomi, användbarhet, tillgänglighet, människa-dator interaktion, 
användarundersökning; 
b) användar- och intressent- grupper, personas (eller representanter för deras perspektiv); 
c) applikationsområdesexperter; 
d) marknadsföring, branding, försäljning, teknisk support och underhåll, hälsa och säkerhet; 
e) användargränssnitt, visuell och produktdesign; 
f) tekniska skribenter, utbildning, användarstöd; 
g) användarrelationshantering, service management och bolagsstyrning; 
h) verksamhetsanalys, systemanalys; 
i) systemutveckling, hårdvara och mjukvara, programmering och produktion/tillverkning; 
j) HR, hållbarhet och andra intressenter. 
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4.3 Hur HCD genomförs - HCD's utvecklingsloop 

 
Figur 4  The HCD development cycle (källa: ISO 9241-210) 
 
 
För att nå sann användbarhet behövs en metod, den bästa metoden enligt Gulliksen 
(områdesexpert) är Human Centered Design ISO 9241-210.  
 
HCD’s utvecklingsloop består av fyra aktiviteter vilka itereras som figur 4 illustrerar, 
resultaten från de olika aktiviteterna beskrivs nedan i tabell 1. För varje iteration förfinas de 
tidigare iterationernas resultat, (beskrivningar, modeller och specifikationer). 
 
Tabell 1  HCD-cykelns aktiviteter 

Aktivitet Output från HCD 
#1 Understand and specify the contextof use • Contextof use description 

• User needs description 
#2 Specify the user requirements • Contextof use specification 

• User requirements specification 
#3 Produce design solutions to meet these 
requirements 

• User interaction specification 
• User interface specification 
• An implemented user interface 

#4 Evaluate the design against requirements • Evaluation results 
• Conformance test results 
• Long term monitoring results 
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4.4 Utvärdering om HCD är lämplig metod 
Arbetet lades upp så att kundfeedback styrde vilka funktionaliteter som skulle utvecklas och 
till vilken kvalitet. 
 
Motivation: Mjukvaran behövs för bolagets verksamhet och användarna är kunder. Kundernas 
tillfredsställelse med mjukvaran och produkten är av högsta vikt för företaget, eftersom den 
ger eller hindrar nya affärer. HCD är den bäst lämpade processen för att leverera en 
användbar produkt med maximalt nöjda användare av de olika utvecklingsprocesser de 
inblandade kände till. Därför har en HCD process valts för utvecklingen. 

4.5 Specifikation av användningssituationen 
Följande metoder användes för att få fram specifikationen av användningssituationen: 
Intervjuer, kontextintervjuer, studiebesök vid riggningar, provat att utföra alla moment i 
arbetet, arbetsmodellering, arbetsflödesoptimering (referenser till definitioner av metoderna 
med sida). 

Användningskontext 
Ljudteknikerns mål är att snabbt sätta upp högtalarna så att publiken får en bra ljudbild som är 
lätt för honom att arbeta med. När högtalarna riggas upp för ett musikevenemang är tiden 
begränsad. När högtalarna en gång satts upp har man därför inte tid att ta ned dem för att 
justera om.  
Programmet är tänkt att användas av ljudteknikern innan riggningen av ljudsystemet. Arenans 
mått och upphängningspunkter hämtas från ritningar och används för att skapa en modell av 
arenan i mjukvaran. Ljudteknikern använder sedan simulatorn för att testa fram bästa möjliga 
konfiguration av högtalare. Om inte arenans mått kan hämtas innan uppsättning, eller om 
förutsättningarna ändras, kan programmet behöva användas på plats strax innan showen. På 
plats innan showen kan det regna, internetförbindelse kan saknas, många saker händer hela 
tiden, och det är ont om tid. 

User needs description 
Användaren behöver få till ett bra ljud på en ny arena inför ett evenemang. Simulatorn som 
utvecklas behöver hjälpa ljudteknikern att få till ett bra ljud redan när högtalarna hängs upp 
första gången. 
 
För att kunna användas på plats före evenemanget måste programmet kunna användas offline. 
Programmet får bara kräva ett fåtal enkla mätningar. Enkla illustrationer och skisser ska 
tydligt visa hur man mäter (ref). Programmet måste även stödja ett bra arbetsflöde. Olika sätt 
att mäta upp lokalen har undersökts och bästa framtagna arbetsflöde använder ett Leica D3 
laserinstrument för mätning. För att tillåta optimalt arbetsflöde oavsett metod accepterar 
programmet både polära koordinater från D3 instrumentet i samma ordning som D3 levererar 
dem, samt vanliga mått från ritningar. Data från en spelning på en arena kan sparas och 
återanvändas som grundkonfiguration nästa gång man spelar där igen. 
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4.6 Specifikation av användarkraven 

Context of use specification 
För att kunna göra ett program som är användbart i en speciell användningssituation, behöver 
man som programmerare ha en bra förståelse för användningssituationen. Figur 5 är en 
överblick av användningssituationen för ljudsimulatorn: 
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Figur 5  Beskrivning av användningssituationen (Rikard Strömmer) 
 
Användnings-kontext är väldigt specifikt: Situationerna är bara två, och 95% av användarna 
består av en homogen grupp med samma mål: Ljudtekniker. Men många berörs av 
användningen av produkten: alla som är inblandade i showen inklusive hela publiken. Den 
miljö där programvaran körs spelar roll för användningssituationen, medan miljön för 
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högtalare och publiken spelar roll för resultatet eftersom det påverkar ljudet t.ex. avstånd och 
vinklar. 

Specifikation av användarkrav – User requirements specification 
I intervjuer med användare, och vid utvärdering av arbetet som skall göras har följande krav 
identifierats 
 
krav: 

• Enkelt att använda för ljudtekniker, programmet ska passa in i deras arbetsmiljö, så att 
det är enkelt att börja använda, och enkelt att använda varje gång man riggar upp en ny 
show, så att det faktiskt kommer att användas. 

• Applikationsspecifikt för att minska utvecklingstiden, när utvecklingen startades 
behövde flera kunder redan programmet. 

• Programmet ska gå att köra på gamla bärbara datorer (lite långsamma) 
• Programmet ska gå att använda utomhus (solljus, stökig omgivning, dvs. måste vara 

enkelt och tydligt. 
• Programmet måste fungera utan tillgång till internet, för det måste gå att göra jobbet 

även om ingen internetåtkomst fungerar för tillfället. 
• Programmet måste vara stabilt så att inga buggar stoppar användaren från att göra sitt 

jobb. 
• Programmet ska ha SoundPrecisions företagsutseende och känsla, d.v.s. helst stilrent, 

funktionellt, snygg och grafiskt balanserad GUI. 
• Ljudet ska visualiseras på ett sätt som är bekant för ljudtekniker, d.v.s. frekvenskurvor 

på samma format som de är vana vid. 
• Det ska vara enkelt att rikta den översta högtalaren rätt, så att den träffar publiken 

längst bak, ej eventuell bakre vägg. Det är viktigt att högtalarna inte pekar och spelar 
in i den bakre väggen, för då får då får man en kraftig reflektion, vilket förstör ljudet. 

• Ska visa hur högtalarna ska placeras 
• Ska visa vilket av lokalens tillgängliga upphängningspunkter som ska användas. 
• Ska visualisera ljudkvaliteten så att det är möjligt att se hur det låter och jämföra olika 

konfigurationer med varandra. 
 

syfte: 
• Programmet ska hjälpa till att ta fram en en bra grundkonfiguration att mixa på. 

Arenans konstruktionsmaterial, mängd dämpande material, publik och andra faktorer 
justerar ljudteknikern för under sitt vanliga arbete.  

• Säkra att högtalarna placeras rätt vid första försöket = bättre ljud för publiken, bättre 
resultat vilket leder till fler uppdrag. 

• Gärna visa om Line Arrayens placering stjäl scenutrymme (hatas av artister och ger 
rundgångsproblem) . 

• Visa vilket hål i flygramen som ska användas för att hänga upp linjen, d.v.s. beräkna 
tyngdpunkten och hur man får rätt lutning på den upphängda linjen. (linjens lutning 
kan även justeras med wire). 
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4.7 Designlösningar 

User interaction specification 
Togs fram genom att rollspela igenom användningsfall där programmet simuleras med med 
pappers-mockup och postitlappar. Där en person agerar program och presenterar lappar och 
teckningar och den andra personen är en användare. 

User interface specification 
Specifikationen av användargränssnittet togs fram genom iterationer med pappers-mockup 
och användare. (rollspel, intervjuer). Alla illustrationer och bilder i programmet är hämtade 
från den miljö som dessa ljudtekniker arbetar inom. Mätkurvor och illustrationer som 
programmet dynamiskt skapar är gjorda så att de ser lika ut och fungerar på samma sätt som 
de mätkurvor och ritningar som ljudteknikerna redan brukar arbetar med. (Modellerade efter 
diagram på mätkurvor från ljudtidningar och mätprogram, samt de ritningar som författaren 
fått in för olika arenor). 

An implemented user interface 
Hela UCD-cykeln har itererats tre gånger med konstant feedback från användarna, vilket 
resulterat i nuvarande design. Tabell 2 nedan redogör för resultatet av iterationerna: 
 
Tabell 2  Iterationer av HCD’s utvecklingsloop 
Iteration Gick från Till 

1 GUI pappers-mockup framtagen med hjälp av 
användare. 

GUI som guidar användaren 
genom de olika stegen av 
jobbet. 

2 Guidning av användaren genom de olika stegen av 
att sätta upp en lokal i programmet och att 
optimera ljudet via flera olika steg och en 
skärmbild / ett GUI per steg. 

Card-deck layout för 4 olika 
vyer, så att användare kunde 
gå mellan dem som de ville. 

3 Card-deck layour med 4 vyer. En vy där man kan göra allt 
och direkt se resultatet av 
varje ändring. 

4.8 HCD-utvärdering på detaljnivå enligt ISO-standarden 
 
Några av de metoder som använts för HCD-utvärderingen under utvecklingen är: 
Kontextintervjuer, observation, rollspel med mockups, domänexpert-intervjuer, 
användarintervjuer, arbetsmodellering, kundfeedback samt en webbsida för feedback. 
 
Användarutvärdering av produkten har resulterat i vad produkten gör, vad som visas, och hur 
det visas. Utvärderingarna har skett löpande under arbetets gång och guidat utvecklingen. 
Exempelvis fungerade wizard-guidning inte bra, användare behövde gå tillbaks och ändra 
tidigare inmatade uppgifter, vilket ledde till valet av Card-deck layout. Vid senare utvärdering 
ville användarna kunna se och ändra allt, och resultatet skulle visas omedelbart, vilket ledde 
till nuvarande användar-vy, dvs. GUI. Vad som är viktigt i olika delar av arbetet fokuseras på 
i de olika delarna av det nuvarande GUI’t. Mått för lokalen, justeringar tills bra ljudkurvor 
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visas, respektive till sist hur högtalarna ska hängas upp. T.ex. har modellering av arbetet gett 
två arbetsflöden, vilka i sin tur har gett kravet att kunna mata in både polära och xy-
koordinater. 

Resultat av utvärderingen (ISO-standarden kapitel §6.5.2) 
 
Tabell 3  Uppfyllande av HCD krav 
Krav Uppfyllt (Enligt intervjuer) 
Enkelt att använda för ljudtekniker Ja 
Applikations -specifikt för att minska 
utvecklingstiden 

Ja, specifikt inklusive böjbar diskant som är 
unikt för VHA40. 

Bör vara möjligt att köra på gamla bärbara 
datorer utomhus utan internet 

Ja 

Stabilt = inga buggar som stoppar 
användningen. 

Ja 

SP företagsutseende och känsla, d.v.s. 
stilrent, funktionellt, snygg och grafiskt 
balanserad GUI 

Enkelt och funktionellt, godkänt. 

Visualisera hur bra ljudet är på ett sätt som är 
intuitivt rätt för ljudtekniker, d.v.s. 
frekvenskurvor på samma format som de är 
vana vid. (jämna raka eller långsamt 
sjunkande frekvenskurvor betyder bra och 
lättmixat ljud) 

Ja 

Göra det enkelt att rikta den översta 
högtalaren rätt, så att den träffar publiken 
längst bak, ej den bakre väggen. Eftersom det 
viktigaste är att högtalarna inte pekar och 
spelar in i den bakre väggen, för då blir ljudet 
katastrofalt 

Ja. Tyngdpunkt och riktlinjer i programmet 
hjälper till. (Här kan dock en laser på 
flygramen hjälpa till anser författaren. 
Flygramen är monteringsgalgen för den 
översta högtalaren). 

Ska visa hur högtalarna ska placeras Ja 
Ska visa vilket av lokalens tillgängliga 
upphängningspunkter som ska användas 

Ofta finns det bara en enda punkt. Om det 
finns flera punkter väljer man den bästa. Ofta 
ser man direkt som ljudtekniker vilken som är 
bäst, annars kan man simulera dem i 
programmet. 

Ska visa ljudkvalitet som tydliga grafer, så 
det är möjligt att se hur det låter och jämföra 
olika konfigureringar 

Ja, Programmet visualiserar tonal balans 
(frekvensgång) som tydliga grafer. 

 

Conformance test results (ISO 9241-210:2008 §8) 
Checklist B.1 har använts för att säkra att ISO9241-210 uppfylls (Se Appendix B). 

Long term monitoring results enligt ISO-standarden §6.5.6 
Input har inhämtas direkt från användare via intervjuer, samtal och feedback från kunder via 
företaget som tillverkar högtalarna VHA40 som programmet simulerar. 
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Kunderna är nöjda med resultatet, de upplever att programmet hjälper dem att få till bättre 
ljud. 
 
Long term monitoring gav kravet att arenor måste gå att spara, vilket stoppades in i en ny 
underhålls-iteration av utvecklingsprocessen och levererades. 
 
Long term monitoring har även visat att kunderna tycker att det är lite jobbigt att de behöver 
uppgradera Java ibland, när nya versioner kommer. Dock får de automatiskt den senaste 
versionen av ljudsimulatorn utan problem, och den fungerar offline problemfritt om man 
sparat ner java-webb-start-länken t.ex. till skrivbordet och startar via den. 
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5 Resultat 

5.1 Ljudsimulatorn SP-Soft’s visualisering 
Vi ska nu titta på hur publik, högtalare och ljud visualiseras i ljudsimulatorn kallad SP-Soft, 
som tagits fram. Här kommer en bild på en simulering för Östersundsteatern med 7 st VHA40 
högtalare: 
 

 
Figur 6  Simulatorns användargränssnitt (skärmbild av ljudsimulatorn SP-Soft) 
 
Ovan i figur 6 ser man hur ett publiksegment visualiseras. Den översta vänstra bilden 
illustrerar publiksegmentet (den gröna linjen med olikfärgade punkter) och högtalarna från 
sidan. 
 
Fem punkter i publiken simuleras, och en frekvenskurva med motsvarande färg ritas upp i 
frekvensgrafen som utgör den nedre halvan av användarinterfacet. 
 
Om man lägger till två läktare, den blå respektive röda i figur 7 nedan, ser man hur 
visualiseringen görs när det finns flera läktare: 
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Figur 7  Simulering av flera läktare 
 
I figur 7 ovan visas en visualisering av ljudet för publiken på tre olika läktare, röd, blå och 
grön. Läktarna och högtalarna visas från sidan i illustrationen överst till vänster. Resultatet i 
form av frekvenskurvor för fem punkter i publiken för varje läktare visas i den nedre halvan. 
 
För att synliggöra ljudkvaliteten för de olika segmenten grupperas de med hjälp av färg, så att 
varje segments kurvor får en nyans inom det segmentets färg. T.ex. Det gröna segmentet 
visualiseras med gröna kurvor, och det blå med blå. 
 
Lyssningspunkterna och deras tillhörande graf får samma färg, den punkt inom varje 
publikarea som är närmast högtalarlinjen får en mörk nyans, medans resterande punkter får 
gradvis ljusare, så att man enkelt kan se och vilken graf som hör till vilken lyssningspunkt. 

5.2 Ljudsimulatorns behov av indata 
För att kunna simulera ljudet för olika punkter, måste simulatorn ha en modell av högtalare 
och lokal. För att definiera varje läge för varje högtalare behöver simulatorn följande: Antal 
högtalare i varje sidas linje, upphängningspunkt för högtalarlinjen, samt vinkeln för varje 
högtalare. Även huruvida respektive diskantsida för varje högtalare är böjd eller inte behöver 
anges. 
 
Simulatorn behöver även koordinaterna för varje publikområde, 1-3 st, så att 
simuleringspunkterna kan placeras i området där publikens öron kommer vara. 
Publikområdena kan anges som xy-koordinater, eller i form av polära koordinater. Polära 
koordinater är smidigast om man använder ett lasermätinstrument för att mäta upp 
publikområdet, eftersom man med t.ex. laserinstrumentet Leica D4 kan mata in data precis 
som det står i instrumentet rakt in i programmet. Å andra sidan är xy-koordinater smidigast 
om man matar in data från en ritning av lokalen. 
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5.3 Användargränssnittet 
Användarinterfacet ser ut så här (figur 8): 
 

 
Figur 8  Användargränssnittet 
 
 

 
Figur 9  Den första delen av användargränssnittet 
 
Den första delen av programmet, grönmarkerad här i figur 9, ger tillgång till funktionerna 
listade i tabell 4: 
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Tabell 4  Användargränssnittets kontrollknappar och funktioner 
Knapp Funktion 
Name Döper projektet 
RigPoint Ange koordinaterna för upphängningspunkten 
L Area Ange xy-koordinater för lyssningsarean 
L Area P Ange polära koordinater för lyssningsarean 
Mixer Sätt xy-koordinater för en lyssningspunkt för mixerplatsen. 
#VHA Sätter antalet högtalare att simulera 
Save Spara projektet 
Load Ladda ett tidigare projekt 
Date Sätt datum för projektet 
About Talar om vem som gjort programmet 
 
Antalet högtalare sätts nu till 7 med hjälp av knappen (”#VHA”), så visas 7 högtalare i figur 
10. De gråa sträcken är varje diskants riktning, de svarta är varje VHA-40-högtalares riktning. 
Den ljusa nedre linjen kan användas för att rikta in spridningen av ljudet till den främre delen 
av publiken. 
 

 
Figur 10  Högtalarlinjens geometri 
 
I den andra delen av programmet, markerat med grönt i figur 10 ovan, justerar man 
högtalarlinjens riktning och geometri för att ändra på ljudet. Kontrollknapparna för den 
justeringen finns beskrivna nedan i tabell 5: 
 
Tabell 5  Kontroller för böjning av högtalarlinjen 
- Vinkla aktuell högtalare medurs 
+ Vinkla aktuell högtalare moturs 
* Böj in eller ut aktuell del av en högtalares diskantlinje. (De spretande gråa 

riktningsvektorerna visar vad som är böjt och hur varje diskantelement pekar) 
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Texten ”Select frame hole offset: 0.130” Anger vart på flygramens ovansida mätt från dess 
framkant som den ska hängas upp, för att tyngdpunkten ska hamna rätt. Man väljer lämpligen 
att hänga flygramen i ett av de hål som är närmast den punkt som programmet anger, sedan 
använder man t.ex. en wire eller spännband för att finjustera högtalarlinjens lutning. 

5.4 Ett praktiskt användarfall med tre publiksegment 
Default är en högtalare och måtten från Östersundsteatern, som har en publikarea med 
koordinaterna p1(x, y) = (1.925, 0.5) till p2(x, y) = (20.675, 5.5), samt Rig Point (0, 7.5). Där 
alla mått anges i meter. Då ser representationen av lokalen ut som i det grönmarkerade 
området i figur 11 nedan. 
 

 
Figur 11  Simulering Östersundsteatern 1st VHA40 
 
VHA-linjen riktas in för de bakersta i publiken, så att den inte spelar in i eventuell bakre vägg, 
se vad som händer med ljudgrafen, det grönmarkerade området i figur 12: 
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Figur 12  Simulering Östersundsteatern 7st VHA40 
 
Den sista delen av programmet, visar resultatet av de inställningar man gjort. Resultatet visas 
i form av en ljudkurva för varje lysningspunkt i publiken, samt en kurva för mixerplatsen om 
man valt en punkt för denna. Varje punkt i publiken motsvaras av en kurva i samma färg. 
 
Y-axeln är märkt med en dB-skala, med en virtuell 0-punkt så att man ser hur mycket ljudet 
varierar i frekvensgrafen samt att ljudstyrkan för olika konfigurationer kan jämföras. 
Samtidigt visas inga absoluta dB-värden, eftersom de varierar med typen av lokal, dämpning 
etc. X-axeln går från 80 till 20k Hz. 
 
Som ljudtekniker ser man hur det låter för de olika punkterna tack vare frekvenskurvorna. 
Jämna svagt avtagande kurvor som ligger nära varandra betyder att det är lätt att få ljudet att 
låta bra. Den röda kurvan är mindre bra. 
 
Högtalarlinjen justeras nu till att leverera ungefär samma mängd energi till varje punkt i 
publiken, se figur 13: 
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Figur 13  Simulering Östersundsteatern 7st VHA40 justerade 
 
Alla frekvenskurvor utom den röda ser OK ut, dvs. det ser ut att bli lätt att arbeta med 
mixningen bortsett från den röda kurvan. 
 
För att få bra ljud även för den delen av publiken kan man prova att justera högtalarlinjen, 
eller lägga till fler högtalare och justera högtalarlinjen tills man är nöjd. 
 
Om man vill lägga till fler publiksegment, t.ex. balkonger, kan man göra det via knappen ”L 
Area”, som öppnar följande meny, figur 14: 
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Figur 14  Inmatning av 1-3st publiksegment 
 
Två balkongläktare läggs till ovanför den tidigare publikarean, resultatet visas i figur 15: 
 

 
Figur 15  Lokal med tre läktarsegment 
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Ljudet är svårt att få till bra för så många läktare med bara 7 högtalare per sida, men om man 
lägger till några fler högtalare, och justerar upphängningspunkten samt riktar om högtalarna 
för att få ett mer lättmixat ljud, kan resultatet bli som nedan i figur 16: 
 

 
Figur 16  Lokal med tre läktarsegment och justerat ljud 
 
När man är nöjd, så ser man vilket av flygramens hål som ska användas för att hänga upp 
högtalarstapeln genom ”hole offset”, vilket i exemplet i figur 16 är 0.775 meter. När 
högtalarlinjen hissas riktar man in varje högtalare rätt i förhållande till övriga och justerar hela 
stapeln så att den översta spelar mot rätt del av publiken i den översta röda läktaren. 
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6 Diskussion 

6.1 Jämförelse med andra lösningar på marknaden 
Om man jämför med Meyer MAPP Online Pro : Acoustical Prediction Program så finns det 
fördelar med det framtagna programmet SP-soft. SP-soft visar de taggiga icke utjämnade 
versionerna av kurvorna som simuleringen ger, vilket får användaren att arbeta hårdare för att 
få till ett jämnt ljud, medans MAPP bara verkar visa utjämnade versioner av kurvorna som 
simuleringen ger. Simulatorn fokuserar på ljudmängden och ljudkvaliteten där publikens öron 
befinner sig, till skillnad från MAPP som bara visar den totala ljudstyrkan i luften för ett 
valbart frekvensband. I simulatorn är det enkelt att få en överblick av hur bra ljudet är för 
publiken, eftersom alla publiksegments ljud representeras och ritas upp i samma graf på ett 
sätt som följer bransch-standarden, men det verkar vara svårt att få en bra överblick av hur 
ljudet är för publiken i MAPP eftersom bara resultatet för ett frekvensband visas och att det 
visas i luften, vilket gör det svårare att fokusera på det som är viktigt: hur det är där publikens 
öron befinner sig ( men det ser imponerande ut visuellt ). Simulatorn behöver få 
knapptryckningar och klick, vid användning av MAPP behöves många knapptryckningar och 
klickningar. De buggar som hittas i ljudsimulatorn fixas löpande och migrerats automatiskt ut 
till alla användare av programmet medans MAPP har buggar kvar, t.ex. erhålls helt 
orealistiska värden vid blandning vertikala och horisontella arrayer. Simulatorn gör det enkelt 
för användaren att inte skapa reflektioner i bakre vägg, MAPP tar ingen sådan hänsyn. 
Reflektioner från den bakre väggen, väggen bakom publiken, är en av de saker som lättast 
förstör ljudkvaliteten när man spelar för en stor publik inomhus. 

6.2 Högtalarantalet påverkar ljudkvaliteten 
Ju fler högtalare det ingår i varje sidas linje av högtalare, desto bättre ljud går det få till. Man 
får med fler högtalare större möjlighet att sprida ljudet jämnt, vilket möjliggör jämnare 
ljudkurvor för de olika publiksegmenten. 

6.3 Högtalarlinjens form 
Vanligen är den optimala formen på högtalarlinjen ganska nära en j-form, men där böjningen 
är progressiv, svag först och sedan hela tiden ökande. T.ex. all publik på plan mark, eller i ett 
läktarsegment som från sidan går approximera med en rak linje. 
 
Formen för högtalarlinjen kommer sig av att man ska fördela ljudtrycket jämnt över hela 
publiken för att få jämna frekvensgångar för varje publiksegment. (Varje högtalare i sig har 
jämn spridning och jämn frekvensgång, vilket reducerar problemet till en j-formad linje där j-
et är progressivt mer böjt ju närmare den nedre spetsen man når, nästan spiralformat). 
 
Formen är lätt att räkna ut, problemet påminner om att belysa publiksegmenten med ett jämnt 
ljus om man ser högtalarlinjen som en linjeformad ljuskälla. 
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6.4 En linje eller fem punkter 
Empiriskt har det visat sig att om man har många VHA40-högtalare i en linje och 
konfigurerar linjen för att ge ett bra ljud för alla i publiken, så liknar direktljudet för de fem 
punkterna i publiken varandra. Kanske inte så förvånande, men om ljudkurvorna för 5 punkter 
jämnt utspridda på en linje liknar varandra, kan man misstänka att alla mellanliggande 
punkter har liknande direktljud. 

6.5 Praktisk användning 
Den praktiska användningen av ljudsimulatorn visar att ljudkvalitet kan visualiseras för publik 
på olika platser så att ljudteknikern kan simulera optimal högtalarkonfiguration i förväg 
istället för att prova sig fram. Simulatorn leder till bättre ljudkvalitet och ljuddistribution för 
publiken som helhet. Ljudteknikern kan hitta en bra konfigurering utan att på plats flytta 
omkring högtalare och sparar mycket arbete och tid.  
 
Ljudteknikerna upplever att simulatorn ger de resultat man behöver samt vara enkel, intuitiv 
och snabb att använda. 
 
Hur användbart ett program är, kan bara användarna avgöra. I dag används simulatorn av 
olika användare från sex olika företag.  
 
Bra ljud enligt simulatorn ger en bra grunduppsättning, som gör det enklare att få till bra ljud 
under mixningen. Programmet sparar tid och är enkelt att använda. (källa: intervjuer med 
kunder). 

6.6 Förbättringsmöjligheter 
Här följer olika förslag på möjligt framtida arbete som går att göra för att förbättra 
ljudsimulatorn och utforska området djupare. 
 
Ny möjlig visualisering av problemet 
Man kan illustrera varje ljudkälla som en ljuskälla vars ljus består av olika frekvenser, rött för 
bas, grönt för en frekvens vid mellanregistret och blått för diskanten. Låt ljuskällorna ha olika 
spridning för olika frekvenser, motsvarande högtalarnas olika spridning vid olika frekvenser. 
 
Färgen representerar frekvens och ljusintensitet representerar styrkan. Att ge publiken bra ljud 
motsvarar då att lysa upp publiken med ett vitt ljus med jämn intensitet.  
 
Normalfördelning statistisk visning 
Beräkna ljudet för varje punkt i publiken ( eller tusentals punkter ), och göra diagram - 
representation med genomsnitten för olika segment, och storleken på normalfördelningen för 
värdena, för att försöka visa hur jämn eller ojämn ljudet är. 
 
Använd siktlinje 
För att undvika konstiga resultat som att ljud räknas som om det passerar genom baksidan av 
en högtalare eller genom andra högtalare . 
 
3D 
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Det är möjligt att göra programmet i 3D . Fördel : bättre koll på absolut ljudstyrka . Nackdel : 
mer arbete när man lägger in nya arenor och mer utvecklingsarbete. 
 
Ta hänsyn till reflektioner och dämpning 
 
Programmet kan ta hänsyn till reflektioner t.ex. från golv och väggar, samt dämpning på 
grund av möbler som stolar, kläder på publiken, och publikmängd. Nackdel : mer komplext, 
mer arbete att implementera, mer arbete för att lägga till varje ny arena och publiken. 
 
Använd uppmätt verklig ljudspridning vid olika frekvenser 
Mät en högtalare i alla riktningar ( sfär ) och använd i modellen som källor. 
 
Justera uppmätt spridning för en Line Array 
Mät en Line Array av högtalare i alla riktningar och använda som källa. 
Gör en böjbar modell av ovanstående. 
 
Justera modellen mot verkligt uppmätt ljud utomhus 
Mät upp, se om justering är lämplig. 
 
Analytisk lösning 
Lös ljudberäkningarna analytiskt istället för numeriskt. En matematisk analytisk lösning 
verkar möjligt i stället för dagens numeriska. 
 
Laserhjälpmedel 
Gör riktningslasrar till kunderna, vilket är ett bra hjälpmedel vid inriktningen av varje linje av 
högtalare, (med lim för att tillåta montering på alla högtalare och flygramar på marknaden) . 
 
Mer idéer om möjlig utveckling av mjukvaran 

• Automatiskt rikta in den översta högtalaren mot den bortersta lyssnaren i 
programvaran. 

• Automatisk böjning av VHA-linjen för konstant ljudstyrka = jämn fördelning för varje 
lyssnare i publiken = samma intensitet för alla lyssnare som startvärde. 

• Gör en utvärderingsmodell för frekvenskurvor, som kan ge en siffra på hur bra eller 
dåligt det låter. T.ex. stora areor över eller under det löpande medelvärdet i grafen i ett 
litet område längs Hz - axeln låter illa. 

• Gör ett mjukvarufilter som låter användare höra hur musik låter på olika punkter i 
publiken i programmet . D.v.s. är det möjligt att lyssna på resultatet av den aktuella 
konfigurationen. 

• Hitta en modell för hur bra en frekvenskurva låter, t.ex. från nätet, eller Apple eller 
Skype, använd den för att bedöma ljudkvalitet. 

• Möjlig förbättring: möjlighet att spara arenan i en online-databas, för att slippa mäta 
upp lokaler som andra mätt upp. 
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7 Slutsatser 

7.1 Det går att visualisera ljudkvaliteten för publiken 
Arbetet inleddes med frågeställningen om ljudkvaliteten för en hel publik kan visualiseras så 
att en ljudtekniker kan förstå hur ljudet kommer att bli för publiken och på så sätt göra det 
möjligt för ljudteknikern att på förhand konfigurera ljudanläggningen? Resultaten och det 
praktiska användandet av programmet har visat att ljudkvaliteten för en hel publik går att 
visualisera så att en ljudtekniker kan förstå hur ljudet kommer att bli för publiken, vilket gör 
det möjligt för ljudteknikern att konfigurera ljudanläggningen på förhand. 

7.2 Användarcentrerad designprocess 
Den andra frågeställningen i rapportens inledning var ”Är en användarcentrerad 
designprocess lämplig för att skapa sådana visualiseringar?”. Metoden med en 
användarcentrerad designprocess har visat sig lämplig för att ta fram visualiseringen av 
ljudkvaliteten, baserat på programmets användbarhet enligt intervjuer med användare. 
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Appendix A 

Rådata från undersökning av högtalarriggning. Intervju med tre personer som arbetat med 
högtalarriggning. Författaren har observerat när andra riggat upp VHA40’s, författaren har 
genomfört riggningar, försökt optimera arbetet och kommit med förslaget på optimerat 
arbetsflöde i sista stycket. 

Use Case 1: Du anländer till en ny lokal med dina grejor, vad gör du?  

1.1 Gör gärna din egna beskrivning här, se nedan för exempel  

1.2 Person 1’s version  

• Jag börjar med att ta reda på vart jag önskar hur mycket ljud och med vilken kvalitet. 
T.ex. finns det riktningar och områden där det skall vara så tyst som möjligt 
(exempelvis granne, eller en vägg som kan skapa ett störande eko), vart sitter 
ljudteknikern, var kommer publiken som ska se på tillställningen vara, ska rätt balans 
på ljudet finnas bortom denna yta (t.ex. för att förbipasserande ska höra med rätt 
balans). Kort: önskad täckning.  

• Vad är önskad ljudstyrka för publik respektive tekniker och vilken typ av musik skall 
man spela? Önskas jämn styrka eller ej. Gäller det att spela maximalt starkt?  

• Sedan tar jag reda på möjliga flygpunkter.  
• Utifrån detta gissar jag ett lämpligt antal högtalare som behövs för att täcka behovet.  

1.3 Person 2’s version:  

• Jag intervjuar beställaren om önskade ljudutbredningar och styrkor.  
• Jag kollar akustiken och undersöker lokalen, vad finns det för problem?  
• Var är mixerplatsen? (här ska det vara bra och representativt ljud)  
• Jag kollar var man kan hänga högtalarna och klargör att beställaren ansvarar för 

upphängnings-punkternas hållfasthet.  
• Mätningen av lokalen börjar och jag räknar fram med programmets hjälp lämpliga 

höjder och vinklar.  
o skjuta på stols-sits, rygg (längre bort)?, intervjua ljudtekniker / prova.  

• -- nu har vi info  
• Vi önskar från programmet:  

o höjd överkant linje  
o lämpligt antal lådor  
o lämpliga vinklar 2 alt:  

 jämnast möjliga ljudkaraktär  
 jämnast möjliga ljudstyrka.  
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o Vilket/vilka hål ska det hänga i flygramen  
o Enkelt och tydligt och klart att se: siffror och figurer (dåliga ljusförhållanden)  

1.4 Person 3’s version:  

Förutsättningar för användningsfallet: Uppgiften är att anordna ett antal högtalare så, att ljudet 
får en önskad karaktär och ljudstyrka på bestämda platser, i sådana fall det är svårt att göra det 
bra utan beräkningshjälpmedel och att anlita en akustikfirma för jobbet är overkill. Det 
handlar i allmänhet om tillfälliga uppsättningar såväl utomhus som inomhus och som utförs 
av PA-företag. Övriga förutsättningar för användningsfallet är att ha tagit reda på vilka 
möjligheter som finns att hänga upp högtalarna och också var ljud från högtalarna inte önskas. 
Även hur mycket tid finns för arbetet eller bör tas, dvs. ambitionsnivå bör man tänka på. 
Snabb och ungefärlig uppsättning för att inte strö pärlor för svinen eller alternativt verkligen 
göra allt för att få till bästa ljud.  

Generellt för användningsfallen är att för indata till programmet uppskatta eller mäta in ytor 
där ljud önskas och kanske också ytor där ljud inte önskas samt möjliga referenslägen för 
högtalarnas placering (t ex läget för upphängningsoket). Utdata från programmet bör kunna 
kontrolleras, främst högtalarnas lutning men gärna också frekvensgång och ljudstyrka. Det 
ligger utanför själva användningen av programmet såvida inte någon återkoppling kan tänkas 
ingå.  

Vid 2-dimensionell beräkning behöver en profil (höjd=Y och djup=X) beskrivas som går från 
en högtalarstapel ut mot publiken och mixerplats. Ett lokalt koordinatsystem behöver 
upprättas. Till exempel kan origo sättas mitt under högtalarstapelns främsta kant på 
golvet/marken. I så fall mäts därifrån alla x/y koordinater för lyssningsprofilen.  

Beskrivning av användningsfallen är beroende på vad programmet antas klara av. Ska 
programmet föreslå lämpligaste antal högtalare, vinklar dem emellan, stapelns lutning och 
upphängningspunkt utifrån inmatade krav på ljudstyrka samt jämnhet i ljudstyrka och 
frekvensgång? Eller matas en antagen stapels data in och resultatet blir frekvensgångar varpå 
det hela görs om med förändrade data tills man inte kan göra något bättre (iterativ beräkning 
för manuell optimering).  

Själva användningsfallet för manuell optimering följer här:  

• X och tillhörande Y-koordinater matas in för lyssningsprofilen liksom för en 
referenspunkt för högtalarstapeln. Referenspunkten kan vara övre framkant på översta 
högtalaren i bedömd bästa läge, eller högsta praktiska läge om programmet klarar av 
att föreslå bästa höjdläge.  

• Jag matar in minsta maximala ljudtryck som systemet skall klara på avsedda platser, 
varpå programmet beräknar minsta antal högtalare.  

• jag anger vid vilka punkter som ljudstyrkor och frekvensgångar skall beräknas.  
• Jag matar in högtalarstapelns konfiguration.  
• Programmet räknar ut ljudnivåer beroende på frekvens på de angivna punkterna.  
• Jag analyserar beräkningsresultatet och om jag inte är nöjd justerar jag 

konfigurationen, gör om beräkningarna och analyserar igen resultatet.  
• När jag är nöjd är användningsfallet klart såvida jag inte kontrollerar resultatet med 

ljudmätningar som gör att jag beslutar mig för någon justering.  
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Ska programmet istället klara av att föreslå en optimal konfiguration beskrivs 
användningsfallet med:  

• X och tillhörande Y-koordinater matas in för lyssningsprofilen liksom för en 
referenspunkt för högtalarstapeln. Referenspunkten kan vara övre framkant på översta 
högtalaren i bedömd bästa läge, eller högsta praktiska läge om programmet klarar av 
att föreslå bästa höjdläge.  

• Jag matar in minsta maximala ljudtryck som systemet skall klara på avsedda platser, 
varpå programmet beräknar minsta antal högtalare.  

• jag anger vid vilka punkter som ljudstyrkor och frekvensgångar skall beräknas.  
• Jag matar in krav på jämnhet i ljudstyrka samt på frekvensgång för 

beräkningspunkterna (hur nu det programmet ska konstrueras)  
• Programmet räknar ut optimal konfiguration och redovisar ljudstyrkor och 

frekvensgångar.  

1.5 Författarens förslag på arbetsgång:  

• Jag börjar med att kolla lokalens fysiska mått  
o Jag använder mej t.ex. av en Leica D3 laser avstånds och lutnings mätare, den 

ger t.ex. x,y från mätpunkten. Jag börjar mäta på golvet under den 
hängningspunkt som är närmast publiken.  

o PA hängpunkter  
 hur nära / långt ifrån publik eller artister kan jag hänga i x-led?  

 Har jag valfrihet? kan jag hänga vart jag vill?  
 hur högt kan jag hänga i y-led?  

o längd i x-led och y-led till den som sitter högst upp, längst bak  
o avstånd till närmaste publikraden  
o bredd på scenen, bredd på lokalen ?  
o Vilka delar består publiken av, t.ex. en platt sittande del och en lutande.  

 Uppmätning av varje del  
o står/sitter de olika publikdelarna?  

• Jag matar in lokal info i den CAD-liknande delen av mjukvaran  
• Jag ändrar parametrar för att få till så det låter bra.  

o Jag vill kunna ändra på  
 Antal högtalare?  
 Vinklar mellan högtalare  
 Diskant in-poppad eller ut-poppad  
 Vinkel på linjen av högtalare.  
 xy-placering av arrayen, så att den inte är i vägen för artister, eller ger 

rundgång?  
• Jag tittar på ut-data / grafer för att se om det blivit bra  

o Jag vill titta på följande:  
 Ljudkvalitet  

• Jag kollar hur jag ska hänga  
o Jag får xy,hål och vinklar från programmet  

• Jag Sparar projektet, så om jag kommer hit igen, har jag det kvar  
o Jag skriver in lite noteringar inför nästa gång. 
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Appendix B 

Rådata bilder utvärdering enligt ISO 9241-210 (2008). 
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