
Binauraal geluid in iOS games  
Hoe produceer je richting- en afstandsperceptie?!!

Van Band is een audio-game zonder beeld die 
door zowel zienden als blinden kan worden 
gespeeld. Het maken van audiogames is op 
zich al een vak apart, maar voor de ontwerper 
van het geluidssysteem komen er bij het 
ontwikkelen van 3D audiogames voor mobiele 
besturingssystemen zoals iOS diverse lastige 
vraagstukken naar voren. Hoe synthetiseer je 
afstandsperceptie? Is de beoordeling van de 
kwaliteit van binauraal geluid iets persoonlijks? 
Hoe goed kunnen we binauraal geluid 
tegenwoordig namaken op smartphones? 
Middels dit onderzoek wordt duidelijk hoe je 
d ie u i tdagingen kunt benaderen. De 
ontwikkelaar wordt geconfronteerd met een 
achterlopende ontwikkeling op het gebied van 
3D-geluid. Zijn dergelijke te overkomen 
problemen met de huidige middelen eigenlijk 
wel helemaal op te lossen?!!
In het kader van een 3e jaars project wordt 
door een klein team van studenten een drie-
dimensionale audiogame ontwikkeld onder de 
naam Van Band. Het team, Sightless Gamess 
geheten, bestaat u i t twee studenten 
Compositie en Sound Design voor Adaptieve 
Systemen. Van Band wordt gebouwd in Unity, 
een veelgebruikt game-ontwikkelingsplatform. 
Aankomende zomer (2014) komt deze game 
als app uit in de Appstore.!!
Bi j be lang r i j k aandach tspun t b i j de 
ontwikkeling van de game bedieningsgemak 
en men makkelijk op gehoor kan navigeren. 
Om dit te optimaliseren wordt eerst onderzocht 
welke 3D technieken gebruikt kunnen worden.!
Een andere rede voor dit onderzoek is dat er 
geen software op de markt is waarmee 
volwaardig 3D geluid mogelijk wordt op 
mobiele apparaten. Is het mogelijk om zelf iets 
beters te creëren voor deze toepassing met de 
reeds beschikbare middelen?!!
Bij het ontwikkelen van een audiogame komt 
behoorlijk wat werk kijken. Denk aan zaken als 
game-design, muziekontwerp, geluidsontwerp, 
dialoogontwerp, stem-acteerwerk, editing, 
geluidssysteem ontwerp en programmeren. 
Door het formaat van het team, worden alle 
taken onder slechts twee mensen verdeeld.!

Het team heeft al enkele jaren ervaring met 
het implementeren van 3D geluid in game 
installaties. Echter waren deze projecten niet 
in Unity gemaakt en niet voor iOS ontwikkeld.!!
Beperkende factoren!
We hebben te maken hebben met twee 
doelgroepen, namelijk blinden en niet-blinden. 
Voor visueel gehandicapten is een audio-only 
game voldoende, maar voor de ziende speler 
moet er ook iets in beeld zijn, zodat de ziende 
speler ook weet dat de applicatie naar behoren 
functioneert. Dit is om die rede ook een regel 
voor iOS-apps in de Appstore. Een app zonder 
beeld zal worden geweigerd.!!
iOS-apparaten zijn beperkt in het real-time 
kunnen verwerken van geluid. De ontwerpers 
hebben te maken met een gelimiteerde kracht 
van de processor en de capaciteit van het 
opslaggeheugen én werkgeheugen. De keuze 
van welke apparaten ondersteund worden 
hangt hiervan af.!!
De bestaande software verantwoordelijk voor 
het 3D geluids van Unity is niet specifiek 
ontworpen voor koptelefoon toepassingen en 
is ook niet in staat de realiteit na te bootsen. 
De gratis versie van Unity, waarin Van Band 
wordt gebouwd, staat maar in beperkte mate 
live-audiobewerking toe. De hele bestaande 
3D audio engine, het stuk software dat ervoor 
zorgt dat een geluidsbron in een virtuele 
omgev ing in he t s te reobee ld op de 
corresponderende plek wordt afgespeeld, zal 
omzeild moeten worden met een zelf 
geprogrammeerd exemplaar voor al het 3D 
geluid in de game.!!
Tot slot is tijd een flinke beperkende factor. Het 
project duurt in totaal 17 weken, waarbij het 
maken van een functionele 3D-sound-engine 
slechts één van de vele dingen is dat moet 
gebeuren.  !!!!!!
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Waarom binauraal geluid?!
Binauraal betekent letterlijk, twee oren. 
Binauraal geluid is dus eigenlijk het geluid 
zoals iedereen met twee oren de hele dag 
door de wereld ervaart. In de praktijk van 
muziek, sound design en game design wordt 
met binauraal geluid meestal een simulatie of 
reproductie van binauraal geluid bedoeld. 
Oftewel een reproductie van de realiteit zoals 
wij hem ervaren. Door de hoeveelheid 
realisme die binauraal geluid mogelijk maakt, 
kan een game nóg immersiever worden.!!
Binauraal vs. stereo!
Het verschil tussen stereo-geluid en binauraal 
geluid is het doel van het geluid. Stereo geluid 
wordt dikwijls over speakers afgespeeld. 
Binauraal geluid daarentegen is ontworpen om 
direct op de oren te worden afgespeeld door 
middel van een koptelefoon of, beter nog, in-
ear oordoppen. Waar je met stereo-audio 
normaliter een ruimte vult met geluid, vult een 
binaurale simulatie juist het geluid met ruimte; 
een akoestiek waarmee je goed kunt 
inschatten waar een bron zich bevindt in een 
drie-dimensionale omgeving. !
Mits geluid een rijkere textuur heeft dan een 
enkele strakke sinus toon, is ons gehoor in 
combinatie met ons brein zeer goed in staat 
om de locatie van geluidsbronnen te bepalen. 
Daarom is binauraal geluid zeer interessant in 
game toepassingen. Wanneer goed toegepast, 
kan binauraal geluid bijvoorbeeld de functie 
van een mini-map in een game verrijken of 
zelfs overnemen om zo minder in beeld te 
hoeven brengen, wat de immersie ook ten 
goede komt. De visuele referentie die je 
normaliter in een game hebt kan ons brein 
foppen door ons te laten geloven wat we zien, 
in plaats van wat we horen (J.Anderson 2014). 
Navigeren en oriënteren in een wereld kan met 
binauraal geluid nóg makkelijker worden. Met 
dit project wordt bewezen dat het zelfs zónder 
beeld kan.!!!
Subvragen!
Om de beste techniek te kunnen kiezen voor 
een 3D audio game op iOS moeten we eerst 
weten welke technieken er zijn, welke 
meespelende factoren deze technieken 
interessant maken en welke factoren er 
überhaupt meespelen. !!

Wat zijn de belangrijkste 
factoren die meespelen bij de 
kwaliteit van binauraal 
geluid?!
Naast het gehoor alleen zijn er nog meer 
manieren hoe ons lichaam geluid waarneemt, 
hierover is echter nog relatief weinig 
onderzoek gepubliceerd. Daarom is het ook 
moeilijk om aan te tonen in hoeverre die 
zintuigen bijdragen aan hoe accuraat we 
bronlocatie kunnen inschatten. Bovendien is 
ons gehoor op zich al complex genoeg om dat 
in volledigheid te specificeren. Het is behoorlijk 
complex zelfs; elk oor is weer anders! Wat 
heeft dat eigenlijk voor gevolgen voor het 
simuleren van binauraal geluid? Hoe werkt 
spatialisatie met ons gehoor, anders gezegd: 
hoe horen wij afstand en richting?!!
Afstandsperceptie 
Stel je loopt geblinddoekt door een stad, hoe 
weet je dan hoever bepaalde obstakels of 
andere personen van je verwijderd zijn? Hoe 
kun je navigeren als je alleen op je gehoor 
moet vertrouwen? De volgende fenomenen 
zijn van invloed bij afstandsperceptie.!!
VOLUME!
Het meest voor de hand liggende ingrediënt 
voor geluid-spatialisering is variatie in volume. 
Iets wat ver weg is klinkt zachter dan iets wat 
dichtbij is. Elke keer als de afstand tot de bron 
verdubbeld wordt, wordt het directe geluid 6 
dB zachter (Howard & Agnus, 2009). In 
t e g e n s t e l l i n g t o t w a n n e e r j e m e t 
m e e t a p p a r a t u u r b e z i g b e n t i n e e n 
gecontroleerde omgeving, is volume voor ons 
in het dagel i jks leven niet een zeer 
betrouwbare eigenschap om er uitsluitend mee 
afstand te bepalen, mede omdat veel 
geluidsbronnen doorgaans niet een constante 
geluidsdruk genereren. Onze ervaring van de 
intensiteit van geluid is altijd relatief, daarom 
kunnen we er moeilijk een absolute waarde 
ervan inschatten.!
Ten opzichte van bronnen op grote afstand zijn 
bronnen op korte afstand meer onderworpen 
aan de volumevariatie door beweging van de 
luisteraar en de bron. Bronnen van dichterbij 
kun je dus nauwkeuriger meten, maar ook 
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inschatten. Dit heeft mede te maken met de 
demping per afstandsverdubbeling.!!
DRY-REVERBERANT RATIO!
Het geluid van een bron dat niet via reflecties 
of diffractie in je oor terecht komt, noemen we 
het directe, of in sommige contexten het 
’droge’ geluid. Alle reflecties en resonanties bij 
elkaar opgeteld, veroorzaakt door de 
akoestische eigenschappen van een ruimte, 
noemen we galm. Hoe dichterbij een 
geluidsbron zich bevind hoe harder het directe 
geluid, in verhouding tot de galm die ontstaat 
in de ruimte. !!
EARLY REFLECTIONS!
Het patroon van richtingen en vertragingen 
van de eerste reflecties die het gehoor 
opvangt via oppervlakken in de omgeving 
draagt ook bij aan afstandsperceptie. Deze 
patronen zijn afhankelijk van luisterpositie, 
bronpositie en posities van de reflecterende 
oppervlakken en veranderen continu bij elke 
beweging.!!
HOGE FREQUENTIE VERLIES!
Onder andere door watermoleculen in de lucht 
verliest geluid op grotere afstanden definitie in 
het hoogfrequente deel van het spectrum dat 
we kunnen horen.  !!
LUCHT GERELATEERDE VERVORMING!
De eigenschappen van lucht geven aan harde 
geluiden een bepaald artefact mee, welke een 
extra aanwijzing geeft bij het inschatten van 
afstand. De verschillende snelheden van de 
pieken van de negatieve en positieve 
drukgolven zorgen voor een bepaalde 
vervorming die men onderbewust ook gebruikt 
bij afstandsperceptie (E. Czerwinski, 2000). 
Naarmate de afstand toeneemt heeft deze 
vervorming meer invloed op het geluid.!!
OVERKOEPELENDE FACTOREN!
Factoren als luidheid, early reflections, hoge 
frequentie verlies en lucht gerelateerde 
ve rvo rm ing z i j n onde rhev ig aan de 
voorafgaand verworven kennis over het geluid 
met betrekking tot amplitude en klank. 
Wanneer men een geluid nog niet kent, is het 
moeilijker om de eigenschappen van het 
geluid zél f te onderscheiden van de 
eigenschappen van een ruimte die een zekere 
invloed hebben op het geluid. Vooral bij 
volledig gesynthetiseerde klanken die in een 
ruimte geplaatst worden is dit een belangrijke 

bewustwording. Ook zijn met name de 
factoren die bijdragen aan afstandsperceptie 
onderhevig aan de staat van de luisteraar. Er 
zijn enkele situaties waar iemand andere 
afstanden zou inschatten dan gewoonlijk. !
Er is tevens een verband tussen hoe iemand 
tijd ervaart en hoe iemand ruimte herkent in 
geluid. Wanneer iemand tijd anders ervaart 
dan gemiddeld, kan ruimte anders ervaren 
worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand net 
wakker is of een verhoogde adrenaline spiegel 
heeft.!!
Richting horen 
IID!
Volume verschil 
tussen beide oren 
heeft ook invloed 
op het inschatten 
van bronlocatie op 
de Z draai-as (zie 
figuur 1.). Een 
geluid dat zich 
rechts van het 
hoo fd a fspee l t 
k l i n k t i n h e t 
rech te roor oor 
harder dan in het 
linkeroor. Het geluid komt direct aan in het 
rechteroor, waarna het om het hoofd heen 
buigt (diffractie) met een verkleining van de 
amplitude tot gevolg, mede, maar in mindere 
mate, doordat het geluid een langere afstand 
aflegt en in die afstand meer afzwakt. Dit 
gecombineerde fenomeen wordt Interaural 
Intensity Difference (IID) genoemd. Deze vind 
je in bijna alle DAW’s en stereo mixers als een 
functionaliteit onder de naam “Pan”, voor 
panorama. Hiermee kun je simpel gezegd 
bepalen hoever naar links of rechts iets is 
geplaatst. !!
ITD!
Een andere techniek om the kunnen bepalen 
waar iets zich bevind op de X-as is door 
middel van Interaural Time Difference (ITD). 
Zelfs zonder IID’s kunnen ITD’s een duidelijk 
stereobeeld neerzetten (Haas,1949). Als een 
geluid eerder door het rechteroor wordt 
opgevangen, ervaar je het alsof het geluid 
meer van rechts komt, ookal is de linkerbron 
tot tien decibel harder. De ondergrens van 
deze waarneming ligt, afhankelijk van de 
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eigenschappen van het geluid, tussen 5 µs en 
1,5 ms waar de bovengrens maximaal 35 ms 
is (D. Begault, 1994). Wordt er een langere 
vertraging geïntroduceerd, dan resulteert dat 
in andere akoestische effecten die voor 
ruimtelijkheid herkennen irrelevant zijn. !!
HRTF!
Beweging rondom de azimut as (zie figuur 1.) 
noem je in het Engels yaw of heading. Het is 
dezelfde as waar wij normaliter ons hoofd om 
draaien. Men is in staat niet alleen op een 
horizontale lijn geluiden in te schatten, maar 
zelfs op een horizontaal vlak. Sterker nog, de 
mens is in staat om locaties in hoogte in te 
kunnen schatten. Om geluiden van voor, 
a c h t e r, b o v e n e n o n d e r t e k u n n e n 
discrimineren, naast alleen links en rechts, 
heeft ons gehoor een vernuftig trucje 
ontwikkeld. De vorm van ons hoofd en onze 
oorschelp geven een frequentie-afhankelijke 
response die voor beide oren anders is voor 
elke positie van de geluidsbron. Ons hoofd 
heeft een zekere schaduwwerking op het 
geluid, welke deze response beïnvloedt 
afhankelijk van de locatie van de klankbron ten 
opzichte van beide oren. Dit heet strikt gezien 
Head-Related Frequency Response (HRFR, 
David G. Malham, 2001). !!
Het hoofd en de afs tand tussen de 
oorschelpen brengen nóg een fenomeen naar 
voren, nameli jk Frequency Dependent 
Interaural Time Difference (FDITD). Het 
precieze gedrag van diffractie van geluid om 
ons hoofd is per frequentie anders, met als 
gevolg dat het ’geschaduwde’ oor niet elke 
frequentie op exact hetzelfde moment 
ontvangt. FDITD draagt bij aan de perceptie 
van zowel elevatie (figuur 1.) als azimut en in 
mindere mate ook aan afstandsperceptie. Dit 
fenomeen is nauwelijks beschreven in 
literatuur omdat het een positief, maar zeer 
klein effect heeft op de kwaliteit van een 
binaurale reproductie. In de strijd om binauraal 
geluid in de toekomst naar een equivalent van 
de realiteit te brengen is het voor de 
ontwikkelaars toch belangrijk om dit fenomeen 
ook te beschrijven. !!
Elke oorschelp heeft een unieke response, 
een Ear Related Transfer Function (ERTF). Je 
kunt ERTF zien als de afdruk die de vorm van 
de oorschelp heeft op de klank en timing van 
binnenkomend geluid. De alomvattende term 
voor de fenomenen IID, ITD, FDITD en 

incidentele ERTF noemt men ook wel Head-
Related Transfer Functions (HRTF).!!
Het schaduwend effect van ons hoofd lijkt voor 
het grootste deel van de mensen nagenoeg 
hetzelfde te zijn. Echter de vorm van onze 
oorschelp is per oor uniek (incidentele ERTF). 
Het is daarom moeilijk om een kloppende 
algemene serie HRTF metingen te vinden, 
aangezien dit voor iedereen anders is. Om die 
reden werken sommige binaurale simulaties 
voor het ene individu beter dan voor de 
andere.!!
BEWEGINGEN VAN HET HOOFD!
Met de vrijheid om ons hoofd te kunnen 
draaien wordt het spatialiseren van geluid in 
de realiteit nóg makkelijker. Hoe meer vrijheid 
de spe le r hee f t qua bewegen , hoe 
ingewikkelder het is om een goede binaurale 
simulatie te maken.!!
De magie achter HRTF’s vindt allemaal 
onbewust plaats in ons brein. Als de informatie 
tóch te onduidelijk is en op meerdere manieren 
geïnterpreteerd kan worden, kan de 
bronlocatie ook onduidelijk worden. In zo een 
geval kunnen we ons hoofd draaien om de IID, 
de ITD en het verschil tussen de HRFR in 
beide oren zo klein mogelijk te maken. Dit kan 
ook door te observeren hoe de verschillen 
tussen beide oren groter of kleiner worden bij 
het draaien van het hoofd in een bepaalde 
richting. Katachtigen en honden, mits de oren 
niet te zwaar of te slap zijn, kunnen dit door 
hun oorschelpen zelf te draaien. Bij ons 
gebeurt het draaien van het hoofd normaliter 
onbewust, vooral in het geval van reflexen, 
maar kan ook bewust worden gestuurd, zoals 
we dat ook kunnen met ademhaling.!!!!
Nadat je deze kennis tot je hebt genomen 
wordt dikwijls door de rekenkracht van de 
computer beperkt hoe realistisch een binaurale 
reproductie klinkt. In deze tijd ontkom je er 
helaas niet aan om tientallen concessies te 
moeten doen die de kwaliteit van binauraal 
geluid negatief zullen beïnvloeden. In de casus 
van dít specifieke onderzoek is de computer 
een iOS apparaat. Dat kan dus een iPhone, 
iPod Touch, of een iPad zijn. In een 3D 
audiogame ligt er een verband tussen de 
benodigde CPU en/of RAM capaciteit en de 
complexiteit en de hoeveelheid beweging in 
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het spel. Die complexiteit van beweging staat 
weer in directe relatie met de vrijheid die de 
speler krijgt in de game en de technieken die 
worden gebruikt. In dit specifieke project 
beweegt de speler zich voort over een virtueel 
oppervlak waarbij met de kijkrichting ook de 
stuurrichting veranderd. Er kan alleen voor- en 
achteruit gereden worden. Kort gezegd, de 
speler bepaald zijn/haar eigen locatie en 
kijkrichting (azimut).!!
Hoe kun je die factoren nabootsen 
in een audio game? 
Er zijn een aantal technieken die toegepast 
zouden kunnen worden om 3D geluid voor op 
koptelefoon na te bootsen. Deze zijn grofweg 
in te delen in twee verschillende aanpakken, 
namelijk van te voren verwerkte samples (pre-
processed) waar live tussen geïnterpoleerd 
kan worden of geluid-streams die live verwerkt 
worden (live-processed). !!
Het van te voren processen van alle geluiden 
heeft als voordeel dat de Central Processing 
Unit (CPU) niet teveel belast wordt, maar heeft 
als negatief gevolg dat bij games met een 
significante hoeveelheid assets het werk-
geheugen barstensvol raakt, terwijl de helft 
van de assets niet eens geïmplementeerd is. 
Waar normaal maar één monofile voor nodig 
is, ontstaan nu bij wijze van spreken 32 
stereofiles, afhankelijk van de graden-
resolutie. !!
Bij live-processed 3D geluid is het andersom. 
Er is maar één monofile nodig welke live 
verwerkt wordt met bepaalde technieken zodat 
er een twee-kanaals signaal uit komt. Dit is 
heel gunstig voor het werkgeheugen, maar, 
afhankelijk van welke techniek gekozen wordt, 
zeer intens voor de CPU. Live-convolutie lijkt 
vandaag de dag een elegantere oplossing dan 
enkel l ive-filtering, omdat het ook de 
pluspunten van ITD’s en FDITD’s met zich 
mee brengt. De theorie achter de technische 
werking van digitale filtering en convolutie is 
nu niet relevant.!

Een andere techniek is het maken van een 
golf-voortplanting simulatie. Ook wel Wave 
Propagation Modelling geheten. Dit kan echter 
(grotendeels) niet pre-processed gedaan 
worden. Dit komt omdat deze techniek 
dusdanig veel data creëert, zo goed als 
oneindig veel, waarvan uiteindelijk misschien 
maar een zeer klein percentage echt gebruikt 
zal worden. Dat zou dus heel inefficiënt zijn. !!
Om dit live te kunnen processen moet er eerst 
een heel simulatie programma gemaakt 
worden waarin rekening gehouden word met 
natuurwetten als de traagheid van geluid, het 
effect van het medium lucht, en hoe 
geluidsgolven zich überhaupt voortplanten etc 
(Zandvliet, 2014). Deze techniek zou bij wijze 
van spreken het zelfs mogelijk maken om een 
3D-scan van je eigen oorschelp in te laden en 
de binaurale simulatie perfect af te stemmen 
op het gehoor van de individuele luisteraar. 
Het is de toekomst van binauraal geluid, maar 
vandaag de dag bij lange na niet te gebruiken 
in een audiogame, laat staan op een iOS 
apparaat.!!
In het figuur 2. zie je welke techniek welke 
factoren laat meespelen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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  !!!
Conclusie!

Welke techniek is het beste om op iOS binauraal geluid in een Unity 
game te brengen?  
Elke techniek heeft zijn eigen voor- en 
nadelen. In het geval van Van Band zou live-
convolutie een mooie oplossing zijn en onder 
een relatief lage graden-resolutie zou het zelfs 
kunnen draaien op een iOS apparaat. Echter 
een van de andere beperkende factoren, 
namelijk tijdsdruk, zorgt ervoor dat in dit 
stadium van de ontwikkeling van de game die 

oplossing buiten handbereik valt. Gekozen is 
voor de techniek van live-filtering, welke onder 
een hoge graden-resolutie geïmplementeerd 
wordt voor een nauwkeurige HRFR simulatie. 
De techniek wordt gecombineerd met een 
losse sample delay in serie om zo tóch de 
ITD’s te implementeren. 

!!!!!!!!!
Bronnen!
Interview Jeff Anderson - Oprichter van 3Dio, Ontwikkelaar van binaurale microfoons (http://3diosound.com)!
Interview Martijn Zandvliet - Oprichter van Ramje Anvil, Gamedesigner & Programmeur!
“Acoustics and Psychoacoustics” (2009) door David Howard & Jamie Agnus!
“Propagation Distortion in Sound Systems: Can we avoid it? “(2000) door Eugene Czerwinski!
“Über den Einfluss eines Einfachechos auf die Hörsamkeit von Sprache;” (1949) door Helmut Haas !
“3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia” (1994) door Durand R. Begault !
“Toward Reality Equivalence in Spatial Sound Diffusion” (2001) door David G. Malham 

Figuur 2. Overzicht te implementeren factoren op iOS

Factor
Algemene 
opbrengst-

Ratio

Stereo 
Pan

Sample 
delay

Pre-
processed 

filtering

Pre-
processed 
convolutie

Live 
filtering

Live 
convolutie

Golf-voortplanting 
simulatie

IID
Weinig 

moeite, veel 
opbrengst

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ITD
Weinig 

moeite, veel 
opbrengst

✓ ✓ ✓ ✓

HRFR
Flink wat 

moeite, flinke 
opbrengst

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicentele 
ERTF

Nagenoeg 
onmogelijk, 

weinig 
opbrengst

✓

FDITD
Nagenoeg 
onmogelijk, 

weinig 
opbrengst

✓ ✓ ✓
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