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Sammanfattning 

Arbetet tar upp skillnader mellan stora och små rum där fokus ligger på tidiga reflektioner. Det har 

utförts mätningar i professionella studios för att se på vid vilka tidsfördröjningar och nivåer tidiga 

reflektioner inträffar. Det har också utförts ett mindre subjektivt lyssningstest för att studera 

effekterna av dessa reflektioner. Resultaten visar inget nytt utan får ses som en bekräftelse av 

tidigare forskning. 

Abstract 

This paper deals with differences between large and small rooms with a focus on early reflections. 

Measurements have been made in professional studios to see at which delay times and levels these 

early reflections take place. A smaller subjective listening test has also been made to study what 

effects such reflections might have. Nothing completely new is shown and the results are more of a 

confirmation of earlier studies. 

  



 
 

Förord 

Jag vill tacka Per Sjösten på Sound Processing AB för handledning under arbetet. Även tack till ägarna 

av de studios jag fick lov att besöka.  
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1. Inledning 
Idén för arbetet kommer från en studie gjord 1970 av Michael Barron [1]. Han har där tagit fram hur 

man för olika fördröjningstider och nivå på en enskild första reflektion upplever olika sorters 

förändringar i ljudbilden, så som rumsuppfattning och färgande av ljudet. Studien utfördes i ett 

ekofritt rum med simulerade reflektioner via högtalare. Det tänkta direktljudet i en högtalare och 

sedan en fördröjd version av samma signal från en annan högtalare, antingen från sidan (lateral 

reflektion) eller ovan ifrån (vertikal). Lyssnare fick sedan styra nivån på reflektionen och notera vilka 

effekter som uppstod. Detta resulterade bland annat i känd bild, figur 1. Denna har kommit att bli lite 

av en klassiker vid design av såväl konsertsalar som kontrollrum. 

 

Figur 1. Version av Barrons bild som visar effekter av en enskild lateral reflektion. Originalet finns på sid 481 i [1] 

 

Som mycket annan forskning är den här bilden och undersökning avsedd för konsertsalar och 

problem kan uppstå vid applicering till mindre rum, så som kontrollrum. Detta arbete riktar sig mot 

just kontrollrum. Från början var tanken att göra ett lyssningstest, like Barrons, fast med annat signal- 

material. Barron använde ett stycke av Mozart, vilket i stort sett helt saknar transienter. Jag ville 

undersöka mer transientrikt material vid kortare fördröjningstider för att göra det mer riktat mot 

mindre rum. Hur långa dessa fördröjningstider kan vara har jag tittat på genom att göra mätningar 

med sinussvep i professionella studios. Det blev också ett sätt att se vid vilka nivåer reflektionerna 

inträffar och om dessa studios faller inom rekommenderade ramar för detta. 
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En bit in arbetet hittades dock ny litteratur av Olive och Toole [2] där de utför i princip det testet jag 

hade tänkt göra. Detta har tagit arbetet i en lite mer teoretisk riktning och den praktiska delen, 

lyssningstestet, har blivit avskalad. Ett mindre lyssningstest, likt både [1] och [2] fast med  

pop/rock-musik, har dock utförts som komplement. 

2. Syfte 
Arbetets primära mål var att visa på skillnader mellan material med och utan transienter vad gäller 

effekter av tidiga reflektioner. Först och främst om tröskeln för hörbarhet ändras. Detta gjordes dels 

via ett lyssningstest men visas även via litteraturen i teoridelen. Det pekas också på skillnader som 

bör has i åtanke vid design av mindre rum, främst kontrollrum, kontra större rum, konsertsalar. Fokus 

har legat på övre frekvensregionerna där man kan arbeta med ljud utefter optiska lagar, något som 

tas upp i teoridelen. 

Arbetet inleds med en större teoridel om smårumsakustik och effekter av reflektioner sammanställt 

från äldre forskning. Sedan följer metod som beskriver utförandet av mätningarna och 

lyssningstestet. Resultaten presenteras och diskuteras och sedan följer en slutsats. 

Arbete avgränsas på så sätt att jag inte lägger fram några direkt praktiska lösningar för problemen 

som presenteras. Jag går heller inte igenom grundläggande ljudlära utan räknar med att läsaren är 

något så när bekant med uttryck som diffraktion och diffusion samt med hur ljud ”beter sig”. 
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3. Teori 

3.1. Vad är ett kontrollrum? 
Med kontrollrum menas det rum där ljudteknikern/producenten lyssnar på och analyserar ljudande 

material. Antingen under inspelningsfasen eller i redigering och mixning. Under båda dessa faser är 

det viktigaste att kunna höra alla detaljer i musiken för att kunna ta korrekta beslut om vad som kan 

behöva ändras/läggas till. Det är viktigt med en korrekt stereobild och frekvensmässig balans så att 

besluten som tas blir något så när objektiva. Annars kommer den slutgiltiga produkten ha svårt att 

göra sig rättvisa, transportera sig, till andra lyssningsmiljöer. Rummet bör också vara väl isolerat från 

störljud utifrån. 

De lyssningsmiljöer som materialet kan tänkas komma i kontakt med kommer variera kraftigt mellan 

konsumenter. Trots att mer och mer musik lyssnas på genom hörlurar brukar man med termen 

”vardagligt lyssningsrum” hänvisa till någonting i stil med ett standard vardagsrum. Varje konsument 

som lägger ner energi på att skapa sig en trevlig lyssningsmiljö kommer dock utgå från hens 

subjektiva preferenser, någon kanske till exempel gillar väldigt mycket bas, vilket ger en oändlig 

variation av möjliga miljöer. 

Lika många miljöer som finns för lyssning, lika många idéer och tankar för kontrollrumsdesign verkar 

det finnas. Det som dock verkar återkomma för de flesta är att rummet ska vara akustiskt 

symmetriskt kring den vertikala axeln [3], [4], [5], ha en kort kontrollerad efterklangstid så 

oberoende av frekvens som möjligt [5] samt ha rak frekvensgång över hela det hörbara området [3].  

ITU (International Telecommunication Union) [3] rekommenderar en medel efterklangstid, Tm, mellan 

200 Hz - 4 kHz enligt följande: 

                  
              

Där V = rummets volym i m3 och V0 = en referensvolym på 100m3. Figur 2 visar toleransnivåer för Tm. 

Termen efterklangstid och dess validitet är dock debatterad, mer om detta senare.  

ITU specificerar även toleransnivåer för rummets frekvensgång mellan 50 Hz – 16 kHz. Detta bestäms 

genom att skicka rosa brus från rummets monitorer, var och en för sig, och mäta frekvensgången i 

ters-band på lyssningspositionen. Toleransnivåerna kan ses i figur 3. Skillnaden mellan högtalarna får 

heller inte överstiga 2 dB över hela området [3]. 

Tidigare forskning verkar vara överens om att mycket av svårigheterna vid kontrollrumsdesign 

uppkommer på grund av att rummen oftast är förhållandevis små. Det kan därför vara aktuellt att 

titta på forskning generellt gällande små rum, så som vardagsrum och kontorslokaler. 

Slutligen kommer det vi hör alltid att vara en kombination av ljudkällans egenskaper (högtalarna), 

rummets akustiska egenskaper och människans hörselsystem och hur vi uppfattar ljud  

(psykoakustik). Den här rapporten kommer dock inrikta sig på rumsakustik även om högtalare och 

psykoakustik kommer nämnas kort. 
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Figur 2. Toleransnivåer för Tm mellan 63 Hz – 8 kHz baserat på [3] 

 

 

Figur 3. Toleransnivåer för frekvensgång efter [3] rekommendationer  
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3.2. Efterklangstid – en ”definition” 
När ljud uppstår i ett rum kommer ljudtrycket i en liten volym i en godtycklig punkt att byggas upp 

allt eftersom ljud anländer som direktljud och reflekterat ljud. Om ljudkällan fortsätter låta kommer 

ljudtrycket nå ett jämviktsläge där det inte avtar eller ökar. Tiden det tar att nå det läget beror på att 

ljudet har olika långa vägar att gå och att en energibalans ska infinna sig. Det går dock såpass snabbt 

att lyssnaren inte uppfattar själva uppbyggnaden. När ljudkällan sedan stängs av kommer 

jämviktläget att brytas och ljudet kommer avta och dö ut. Tiden det tar för ljudet att dö ut kallas för 

efterklangstid och är oftast hörbart [6]. 

När man mäter efterklangstid brukar man göra det efter definitionen för RT60. Med detta menas den 

tiden det tar i sekunder för ett ljud att avta med 60 dB efter det att ljudkällan stängts av [6]. Detta är 

dock en väldig förenkling. Måttet togs fram av Wallace Clement Sabine med hjälp av ett tidtagarur 

och orgelpipor och definieras enligt följande: 

      
      

 
 

Där RT60 = efterklangtiden i sekunder, V = rummet volym i m3 och A = rummets totala 

absorptionsarea mätt i m3 Sabins [6]. 

Det som är viktigt att förstå är att Sabine antog att ljudfältet han mätte i var diffust. Med detta 

menas att ljudfältet är homogent (likadant överallt i rummet) och isotropiskt (ljudenergin ankommer 

lika mycket från alla håll på alla positioner) [7]. Sådana förhållanden är omöjliga att åstadkomma 

även om stora rum med lite absorption kan närma sig [4] och där antas ofta ett diffust ljudfält vid 

beräkningar. Efterklangstid bör alltså ses som tiden det tar för ett diffust ljudfält att avta med 60 dB. I 

små rum med mycket absorption, så som kontrollrum, kommer inte ett diffust ljudfält byggas upp på 

grund av rumsmoder [6] och den kraftiga absorption som oftast finns [5]. 

RT60 ska också ses som helt och hållet rummets egenskap, utan påverkan av ljudkällans egenskaper. 

En korrekt mätning ska göras med en rundstrålande ljudkälla för att träffa alla ytor likvärdigt [7]. Att 

mäta RT60 med till exempel högtalarna som används till lyssningen i kontrollrummet kommer ge ett 

resultat som är en kombination av högtalarnas och rummets egenskaper. 

3.3. Små vs. stora rum 
Ett stort problem vid design av kontrollrum är att man ofta hänvisar till riktlinjer och idéer framtagna 

för större rum så som konsertsalar. Till att börja med, i konsertsalar är rummet en del av det 

ursprungliga framförandet och här handlar utmaningen om att bevara ljudenergin utan att dölja 

detaljerna i det som framförs. Man kan här anta ett något så när diffust ljudfält. Dock är detta ett 

ideal som inte kommer uppnås på grund av absorption från bland annat publik och i luften. 

Efterklangstiden anses ofta vara det viktigaste mätvärdet här [7]. I ett kontrollrum handlar det istället 

om att så korrekt som möjligt återge material, som i många fall spelats in i ett rum som man 

förhoppningsvis tyckte lät bra från början. Här kommer såklart högtalarna spela väldigt stor roll. 

Det är svårt att säga exakt vad som räknas som litet respektive stort rum. ITU rekommenderar en 

golvarea på 20-40 m2 för rum tänkta för stereolyssning [3], men nu för tiden produceras mängder av 

musik av ”vanligt” folk i hemmet och rummen blir allt mindre. En bättre definition av vad som är litet 

kan ses som när objekt i rummet som absorberar (draperier etc.) och/eller reflekterar ljud ojämnt (till 
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exempel en soffa), är stora relativt takhöjden [7]. Det är alltså lämpligt att inte bara utgå från 

storleken på rummet utan att titta på dess akustiska egenskaper när man väljer designapproach. 

3.3.1. Critical Distance 

Något annat man ofta pratar om är den så kallade Critical Distance. Med detta menas det avstånd 

från en ljudkälla där det (uppskattningsvis) diffusa ljudfältet är lika starkt som direktljudet [7]. I en 

konsertsal kan man anta att hela publiken, förutom de främre raderna, befinner sig bortanför critical 

distance, i ett reflekterat, diffust (idealt) ljudfält. 

Införandet av absorption kommer dock att öka critical distance då ljudet kommer klinga av och dö ut 

snabbare. Även ljudkällans riktningsverkan kommer spela in här. Med detta i åtanke och det relativt 

korta avståndet mellan lyssnare och ljudkälla i ett kontrollrum, kan man ganska säkert anta att vi där 

inte lyssnar i ett reflekterat, diffust ljudfält. Det vi hör kommer att domineras av direktljudet samt ett 

antal tidiga reflektioner [7]. Man kan via detta förstå högtalarnas stora betydelse och att en RT60 

mätning inte direkt kommer avslöja vad vi hör i kontrollrummet. 

3.3.2. Schröderfrekvensen 

Alla rum kan delas in i minst två frekvensområden där ljudet beter sig på olika sätt. I de lägre 

regionerna kommer rumsresonanser, moder, att dominera och man tittar där på ljudet som 

vågmönster. Våglängderna matchar här rummets dimensioner.  I de övre regionerna kan man titta på 

ljudet som strålar. Här dominerar reflexer och man brukar kunna anta ett diffust ljudfält. Denna 

gräns brukar ofta uppskattas med hjälp av Schröderfrekvensen som ges av följande ekvation: 

       √
    
 

 

Där fs = Schröderfrekvensen i Hz, RT60 = efterklangstiden i sekunder och V = rumsvolymen i m3 [6]. 

Den här gränsen är dock ingen fast gräns utan en gradvis övergång. I den övergången är 

våglängderna små mot rummets dimensioner men för långa för att ses som strålar. Här är det viktigt 

att ta hänsyn till diffraktion och diffusion [6]. Det finns också olika skolor för hur man räknar ut just 

denna frekvens och den kan namnges på olika sätt, till exempel övergångsfrekvens/region. Toole 

menar på att ekvationen inte kan användas i små rum i och med att den grundar sig på RT60 [7]. Det 

har också visats att för små rum blir frekvensens riktiga värde i praktiken större än det uträknade [8]. 

Alla är dock överens om att det finns en gräns och att man kan dela upp rummet i två områden av 

sagda anledningar. Exakt var och hur gränsen dras spelar mindre roll utan får tittas på utifrån varje 

enskilt fall. 

Det som är problemet i små rum är att den här gränsen kommer hamna ganska högt upp i 

frekvensområdet. En rimlig uppskattning kan vara ca 300 Hz [7], men detta beror på rummets 

storlek. Detta kommer ge ett stort område med hörbara mode-problem. I ett stort rum, som en 

konserthall, hamnar den här gränsen längre ner. Ibland helt utanför det hörbara området och man 

slipper då dessa problem. 
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3.4. Låga området – moder 
Under tidigare nämnda övergångsregion är ljudets våglängder långa och kommer motsvara rummets 

dimensioner. Ljudets våglängd kan räknas ut på följande sätt: 

  
 

 
 

Där λ = våglängden i meter, c = ljudets hastighet i meter/sekund (vanligen används 340 m/s beroende 

på temperatur och luftfuktighet) och f = frekvensen i Hz [6]. 

I de här regionerna är det svårt att helt absorbera ljudet då längre våglängder kräver tjockare 

absorbenter för att fungera effektivt. För 100 % absorption med en vanlig porös absorbent bör den 

vara upp emot λ/4 meter tjock. Alternativt att den är upphängd med det avståndet från en vägg. 

Sätter vi i våglängden för 40 Hz i ekvationen ovan ser att tjockleken blir ca 8,5 meter vilket sällan är 

genomförbart rent praktiskt. Viss absorption fås dock även med tunnare material. Det går även att 

använda sig av till exempel en Helmholtzabsorbent som använder sig av en avstämd 

resonansfrekvens [6], eller panelabsorbenter. 

I och med att våglängderna motsvarar rummets dimensioner och multiplar på dessa kommer det 

uppstå rumsresonanser, så kallade moder. En mod uppstår när ljudet reflekteras mellan minst två 

ytor vars avstånd ger upphov till en stående våg [6] som kan ses i figur 4. 

 

Figur 4. Stående vågmönster mellan två reflekterande ytor 
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Detta gör att ljudtrycket kan variera enormt beroende på frekvens och position i rummet.  

Här kan en frekvensmätning stämma ganska bra överens med vad vi hör. Mätningen bör dock göras 

med högtalaren placerad där den är tänkt att användas och mikrofonen på tänkt lyssningsposition 

[7]. Eftersom moder är ett resonansfenomen kommer de också ha en viss efterklang från det att 

ljudet har dött ut. Detta kommer orsaka svävningar och efterklangskurvan kommer inte bli jämnt 

avtagande utan variera med de olika resonanserna. De har också en bandbredd på uppskattningsvis 5 

Hz för ett typiskt rum [6]. 

Moderna i rektangulära rum delas upp i tre varianter. Axiella (som uppkommer mellan två ytor), 

Tangentiella (fyra ytor) samt Sneda (Oblique) (sex ytor). De axiella kommer generellt vara de som 

ställer till mest problem då de här kortast väg att gå och minst ytor inblandade och blir därmed 

kraftigare. [4]. Det finns dock rum där de tangentiella också kommer ställa till hörbara problem. 

 

Den första och lägsta (i frekvens) moden kommer alltid vara axiell och kan beräknas så här: 

   
 

  
 

Där L = rummets längsta dimension i meter [4]. 

Detta grundar sig i följande ekvation som används för att beräkna vid vilka frekvenser moderna i ett 

slutet rektangulärt rum kommer inträffa: 

   
 

 
 √(

 

 
)
 

 (
 

 
)
 

 (
 

 
)
 

 

Där L, W och H = rummets längd, bredd och höjd i meter och p, q och r = heltal från 0 och uppåt som 

berättar vilket nummer i ordningen moden har [4]. 

Ett sådant här rum kommer ha oändligt många moder och det är viktigt hur de är utspridda. De ska 

inte vara för nära varandra för då kommer de förstärkas. Men de bör heller inte ligga för separerade, 

eller ”akustiskt isolerade”, från varandra för då kommer de enskilt att kunna förstärka eller försvaga 

vissa frekvenser vilket kommer påverka klangen på ljudet i fråga.  

Det finns lite olika förslag på vad som är rimlig separering. Vad gäller axiella moder utgår man ofta 

från att de inte bör ligga närmare varandra än 5 Hz och inte längre ifrån än 20 Hz [4]. Bonello har 

föreslagit att de bör ligga minst 5 % ifrån varandra. Moderna kommer bli fler och fler ju högre upp i 

frekvens man kommer och kommer då att sitta såpass tätt att de i stort sett smälter ihop och man 

slipper hörbara klangförändringar. Detta sker när ljudfältet idealt är diffust. Bonello har även tagit 

fram det så kallade Bonellokriteriet. Med detta menas att man delar upp varje oktavband under 200 

Hz i tre delar. Varje sådant tersband bör sedan ha lika många eller fler moder än föregående 

tersband. Detta ska tyda på en bra fördelning av moder [6]. 
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3.4.1. Rumsproportioner 

När det kommer till fördelning av moder handlar mycket om rummets dimensioner och det finns 

många skolor om vad som ska vara de ”optimala” rumsdimensionerna. Den vanligaste är antagligen 

den så kallade Bolt-arean framtagen av just Bolt (6). ITU har också sina rekommendationer som är ett 

slags medelvärde av flera olika förslag, bland annat Bolts, enligt följande: 

                ⁄⁄⁄  

Utöver detta gäller:  

    ⁄         ⁄  

[3]. 

Man bör dock se på detta med viss skepsis. Till exempel är det inte ofta man inkluderar Bolts 

validitetsdiagram som visar på inom vilka rumsvolymer hans förslag stämmer. Kriterierna antar också 

visa förutsättningar som oftast inte överensstämmer med verkligheten.  

 Det antas att rummet helt rektangulärt med perfekt reflekterande, släta väggar. Detta är 

väldigt sällsynt, och ett sådant rum skulle ha större problem än ett ”vanligt”. 

 Alla moder ses som lika viktiga och problemframkallande, vilket de inte är. 

 Det antas att alla moder blir exciterade lika mycket vid samma tidpunkt och att alla kommer 

höras lika mycket på lyssningspositionen. Detta skulle i teorin gå att åstadkomma om man 

ställer ljudkällan i ett hörn och lyssnar med huvudet i ett annat, men så gör vi sällan.  

[9]. 

Man bör dock undvika vissa rumsformer. Till exempel kommer en perfekt kub att ge axiella moder på 

alla tre möjliga håll vid samma frekvenser [6]. 

En vanlig metod när det gäller att hantera moder är att vinkla rummets väggar. Effekten är dock 

debatterad. Ett icke-rektangulärt rum kommer också ha moder, även om man eventuellt kan få ner 

dem något i styrka. Det största problemet med vinklingen är att moderna blir mycket svårare att 

förutse med hjälp av uträkningar. Det går, men kräver mer omständliga metoder än de för 

rektangulära rum, så som Finita Elementmetoden (FEM). Det blir också en kostnadsfråga, speciellt om 

man bygger kontrollrummet i ett redan befintligt rum., samt att för stora vinklar kan bli ett problem 

om man eftersträvar symmetri runt lyssningspositionen. 

Mer än så här kommer inte den här rapporten ta upp problemen med moder eller hur man går till 

väga för att lösa dessa. Det finns mycket forskning inom ämnet att läsa för den intresserade. 

  



10(46) 
 

3.5. Höga området – reflektioner 
I det höga frekvensområdet, över Schröderfrekvensen, är det generellt accepterat att behandla ljudet 

som strålar. Här kommer vanliga smalbandsmätningar med en mikrofon inte ge så mycket för 

våglängderna är korta och kommer interagera olika med mikrofonen och ett mänskligt huvud [7]. 

Man brukar därför presentera mätningarna med en applicerad smoothing, vanligtvis i ters eller kvarts 

oktavband.  

Strålen i sig är en liten del av den ursprungligt, sfäriska vågen med en definitiv riktning som fungerar 

som en ljusstråle och följer ”optiska lagar” *4+. En enskild reflektion från en plan yta kommer ha 

samma utfallsvinkel som infallsvinkel, precis som ljus från en spegel. Det går även att föreställa sig 

det reflekterade ljudet som en andra ljudkälla, som i så fall befinner sig på ”andra sidan väggen” *4+, 

[6]. I ett vanligt rum kommer ljudet reflekteras från många olika ytor, vilket då ger mängder av 

avbildningar och beräkningar för detta är komplicerade. 

3.5.1. Kamfiltereffekt 

När ljud summeras akustiskt med sin egen reflektion kommer det uppstå något som kallas 

kamfiltereffekt. Man kommer då få dippar och toppar i frekvensgången på grund av att reflexen är 

fördröjd och därmed ur fas med direktljudet. Detta kommer ge upphov till en rad mer eller mindre 

hörbara effekter. Tittar man på överföringsfunktionen för detta, som den i figur 5, kan man med viss 

fantasi likna det vid en kam, där av namnet.  

 

 

Figur 5. Exempel på kamfilter 

 

Bredden på, och avståndet mellan dippar och toppar bestäms av tidfördröjningen. Dipparna kommer 

att uppstå vid: 

    
 

  
 

Där fk = frekvensen för första dippen i Hz, n = udda heltal 1, 3, 5, 7 och så vidare och t = fördröjningen 

i sekunder. Avståndet mellan dipparna kommer således att var 1/t. Topparna inträffar vid n/t där  

n = 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare i det här fallet. Även för topparna blir avståndet mellan dem 1/t.  
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Hur kraftiga dipparna och topparna blir beror på hur stark reflexen är i förhållande till direktljudet 

[6]. 

Längre tidsfördröjningar kommer ge fler och tätare dippar/toppar. Kommer de tillräckligt tätt 

kommer inte örat kunna urskilja dem separat och man kommer ifrån hörbara problem. Så är ofta 

fallet i konsertsalar där den stora volymen och avståndet mellan ytor ger upphov till långa 

fördröjningstider. Kamfilterproblem är alltså främst ett problem i små rum där reflektionerna har 

kortare fördröjningstider [6].  

3.5.2. Effekter av reflektioner 

Tidigare studier har visat på vissa subjektiva upplevelser av reflektioner hos testpersoner. Detta är 

sådant man kan tänkas upptäcka [1], [2]: 

 Lokalisering av ljudkälla – riktning (lagen om första vågfronten) samt avstånd. 

 Ljudkällans ”storlek” och position (image shift). 

 Klangliga effekter – kamfilter samt att det ska bli lättare att höra resonanser från instrument 

vid upprepning av ljud [10]. 

 En känsla av rum/rymd/space (spaciousness/spatial impression) 

 Loudness (upplevd ljudvolym) 

 Taltydlighet 

Effekterna kommer variera med styrka, infallsvinkel och fördröjningstid på reflektionerna. 

Reflektionerna från sidan (laterala) verkar ge en känsla av ”space” och anses för det mesta positivt 

till musik. Dock verkar det krävas relativt långa tider för att detta ska inträffa. Reflektioner ovanifrån 

(vertikala), vid fördröjningar mellan 10-50 ms tenderar att ge en mer klanglig effekt. Barron beskriver 

en tydlig ”vasshet” i ljudet vid framförallt 20 ms [1]. 

Vilken typ av ljud som används, det vill säga kontinuerligt eller icke-kontinuerligt, kommer också 

spela roll. Till kontinuerligt kan vi räkna Mozartstycket som Barron använde i sina tester och rosa 

brus som användes av Olive och Toole. Med icke-kontinuerligt menas ljud delvis eller endast 

bestående av transienter. Tal hamnar någonstans däremellan.  

Detta kommer främst inverka på vid vilken nivå relativt direktljudet, absolute threshold 

(tröskelvärde), personer upplever sig höra reflexen och har visats i test med en enskild lateral 

reflektion. Resultaten syns i figur 6 och 7.  Figur 7 visar liknande tröskelkurva för brus som figur 1. Där 

syns även den stora skillnaden mellan kontinuerligt och icke-kontinuerligt ljud. Figur 6 som visar tal 

har en kurva som hamnar 5 – 10 dB högre än brus men ligger stadigare i nivå än kurvan för pulser. 

Figur 7 visar också att absolute threshold inte verkar påverkas mycket om reflektionen är vertikal 

eller lateral. Dock kan reflektioner som kommer från samma riktning som källan (alltså bakom) vara 

mellan 5 – 10 dB starkare innan de blir hörbara [2]. 
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Figur 6. Tröskelvärde för lateral reflektion med tal som testsignal i tre olika rum från [2] 

 

Figur 7. Tröskelvärde för reflektioner med brus och elektroniska pulser från [2] 
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3.5.3. Lagen om första vågfronten (LFV) eller Precedence-effekten 

Med detta menas att i ett fall där ”samma” ljud kommer från fler än ett håll, som med ett direktljud 

och en reflex, så kommer det först ankommande ljudet avgöra vart vi som lyssnare tycker att det 

kommer ifrån. Detta inträffar om fördröjningen är längre än ca 630 µs – 1 ms. Vid kortare 

fördröjningar kommer signalerna summeras och det fås en fantombild någonstans i mitten, som vid 

stereolyssning. 

Den övre gränsen för när LFV slutar gälla inträffar när vi istället börjar höra den fördröjda signalen 

som ett separat eko. Detta kallas för Haas-effekten. En vanlig uppskattning brukar vara att gränsen 

går någonstans mellan 30 – 50 ms. Detta kommer variera beroende på nivåskillnad mellan ljuden, 

signaltyp, infallsvinkel och fördröjningstid. Denna övre gräns kan också förlängas genom införandet 

av fler reflektioner. Detta kallas vanligen för Kuttruff-effekten [11]. 

Tiden då vi inte hör reflektionen som ett separat eko kan vi välja att kalla för fusion-zonen. Här 

kommer reflektionen att blandas med direktljudet och bidra med en klanglig effekt och ökad 

loudness. Icke-kontinuerligt ljud kommer ha en kortare zon än kontinuerligt. Som lyssnare i ett 

kontrollrum kommer vi med största sannolikhet att befinna oss inom fusion-zonen [7] med tanke på 

det oftast korta avståndet till ljudkällan. 

LFV har visat sig vara en kognitiv funktion som fungerar bäst om det reflekterade ljudet har samma 

frekvensinnehåll som direktljudet [7]. Linkwitz anser också att reflektionerna ska vara 

frekvensmässiga kopior av direktljudet för bäst lyssning. Är reflektionen spektralt olik direktljudet är 

det lättare höra positionen från båda [12]. Rakerd och Hartman menar också på att ljud måste 

innehålla transienter för att LFV ska fungera [13]. 

Termerna LFV, Precedence-effekt och Haas-effekt används olika i olika litteraturer. Grundtankarna 

som beskrivs här är dock desamma om än med olika benämningar. 

3.5.4. Image shift 

Reflektioner kan få ljudbilden att flytta sig lite i sidled även om LFV jobbar. Detta kan även upplevas 

som att ljudbilden blir större eller breddas. Den gräns när detta inträffar kallas för image shift 

threshold och har undersökts av Olive och Toole i [2]. Det sker vid relativt korta fördröjningstider (ca 

<10 ms) och nivåer tydligt över absolute threshold. Breddningen verkar även ha samband med de 

faktorer som gör att man upplever en Rymdkänsla [7]. Image shift verkar gå över till sagda 

rymdkänsla när fördröjningstiderna ökar.  

3.5.5. Rymdkänsla (Spatial Impression) 

Reflektioner kan göra att man upplever en känsla av rymd och space i lyssningsmiljön. Barron uppger 

att detta inträffar för fördröjningar mellan ca 10 – 80 ms beroende på nivån på reflektionerna. Han 

visade också i sitt test att störst effekt verkar ges av laterala reflexer från runt 40° sett från lyssnaren 

[2]. Toole utökar detta till ett intervall mellan 40° – 90° [7]. Känslan anses ha viss överenstämmelse 

med Interaural Cross Correlation (IACC) [7] som väldigt förenklat är ett sätt att mäta skillnaden på det 

vi hör mellan öronen [11]. Stor skillnad, reflexer icke korrelerade till direktljudet, ger upphov till 

rymdkänslan. 

En exakt beskrivning av hur detta upplevs är såklart svårt att göra då det är subjektivt. Det upplevs 

för det mesta positivt och kan ses som skillnaden på att känna sig ”inne” i musiken och att titta på 

den utifrån. Man bör också skilja på detta och den rumskänsla man kan få av efterklang som kan ge 
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mer av en avståndskänsla [1]. Vill man uppnå en stor rymdkänsla kommer man få minskad 

lokaliseringsförmåga. Detta kan vara tänkbara skillnader mellan ett vardagligt, men ändå lite 

påkostat, lyssningsrum och ett kontrollrum [4]. 

3.5.6.  Hantering av reflektioner 

Det finns även här många skolor om hur man bäst ska behandla reflektioner akustiskt. Det mesta 

grundar sig i tanken om att det bör finnas ett tydligt mellanrum mellan direktljudet och de första, 

”betydande”, reflektionerna, ett så kallat Initial Time Delay gap (ITD) [6]. Detta för att kunna höra 

reflektionerna som kommer från rummet på inspelningen. 

Det finns några kända metoder för att åstadkomma detta, bland annat Live-End-Dead-End (LEDE), 

Reflection Free Zone (RFZ) samt Controlled Image Design (CID). LEDE metoden utgår från att man gör 

främre delen i kontrollrummet så ”död” som möjligt och istället låter de första hörbara 

reflektionerna komma från den bakre delen. RFZ och CID handlar om att styra de tidiga reflektioner 

runt lyssnaren och på så vis skapa just en reflexfri zon [5]. Detta är bara några av de mest kända och 

det finns mängder av variationer och andra varianter. 

ITU rekommenderar att reflektioner inom 15 ms från direkt dämpas med minst 10 dB mellan 1-8 kHz 

[3]. Andra bud finns, till exempel reflektioner inom 18 ms ska dämpas minst 18 dB [4] och -15 dB 

inom 15 ms [14]. Grundläggande för alla ovan nämnda metoder är att ha en relativt jämn behandling 

över hela frekvensområdet för att inte ändra spektra på det som hörs. Detta ska som tidigare nämnt 

hjälpa LFV att fungera. Balster föreslår att lyssnaren bör höra 80 % direktljud och 20 % reflekterat ljud 

[11]. 

Faktum är dock att reflektionerna i de flesta mindre rum har ett annat frekvensinnehåll än 

direktljudet. Oftast är det mindre diskantrikt. Detta på grund av att det är lättare att absorbera högre 

frekvenser, som tidigare nämnt. Det har dock visats att det krävs en ganska radikal lågpassfiltrering, 

neråt 500 Hz för att det ska ge någon skillnad i absolute threshold [2]. 

Innan dessa första reflektioner kommer man dock att uppleva vad vi enkelt kan kalla för Very Early 

Reflected Sound [14]. Detta är ljud som uppkommer från till exempel diffraktion runt kanter och 

reflexer från mixerbordet som är väldigt vanligt. Detta kommer påverka frekvensgången men bör 

enligt [14] inte vara ett problem förrän vid höga nivåer. En dämpning på omkring 10 dB relativt 

direktljudet bör räcka. Det finns också teorier om att eftersom alla ljud rent naturligt kommer ha en 

reflektion från marken så kommer en sådan först och främst ge en uppfattning om var källan 

befinner sig i höjdled [12] 

Placeringen av högtalarna spelar såklart stor roll. Närfältsmonitorer kommer att ge lyssnaren en 

högre andel direktljud, men man kommer behöva tänka på reflektionerna som uppkommer. När det 

gäller högtalare brukar man prata om Speaker Boundary Interference. Det är störningar i 

frekvensgången orsakade av reflektioner. Det vanliga är att man får en förstärkning i de låga 

frekvenserna följt av en dip. Om högtalaren placeras framför en vägg, eller monteras in i väggen som 

man ofta gör, kommer man halvera dess strålningsvinkel och man får en SPL ökning på 6 dB. Ställer 

man högtalaren i ett hörn kommer man få en ökning med 18 dB [6]. Att problemet uppkommer i det 

låga området beror på förhållandet mellan våglängd och avstånd till vägg samt att högtalare blir mer 

och mer rundstrålande ju lägre ner i frekvens man kommer.  
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ITU rekommenderar att fristående högtalare ska placeras minst 1 meter från närmaste yta [3]. Detta 

för att minimera hörbart kamfilter. Detta stöds även av [12] i deras hypotes om optimal  

högtalare-rum-lyssnare interaktion. I övrigt är de flesta överens om att högtalarens akustiska 

centrum ska befinna sig i öronhöjd för lyssnaren [3]. Alternativt riktad ner mot öronen. Ofta brukar 

det också utgås från att högtalarna och lyssnaren ska bilda en symmetrisk triangel [3], [12]. Vissa 

föredrar dock att placera lyssnaren en bit ”in” i triangel och menar på att detta ger en större 

”sweetspot” [11]. Men här tror jag att man bör lyssna sig fram och inte vara helt låst till dessa 

teorier. 

3.6. Psykoakustik 
”Psykoakustik är den del av akustiken där man försöker beskriva människans subjektiva uppfattning 

av ljud” *15+. Detta ämne är en helt egen djungel och alldeles för stort och komplicerat för den här 

rapporten men det är viktigt att förstå att mätningar och siffror inte kommer kunna beskriva exakt 

hur vi människor upplever ljud. Egentligen så är det väl dit man vill komma med all sådan här 

forskning med lyssningstester och så vidare; att kunna sätta en objektiv siffra på en subjektiv 

respons. 

Den kanske viktigaste psykoakustiska effekten att vara medveten om just i det här fallet är adaption, 

att vi kan vänja oss vid hur saker låter. Lyssnar vi till exempel tillräckligt på endast ett par högtalare så 

kommer detta bli vår referens för hur saker ska låta. Det kan också hjälpa att lära oss bortse från ett 

rums akustiska egenskaper för att kunna fokusera på ljudet som kommer direkt ur högtalarna [12]. 

Detta är en effekt som de flesta säkerligen har upplevt men kanske inte tänkt på. Det kan vara att 

man uppfattar hur skönt det blir när man till exempel stänger av en fläkt som stått på länge i 

bakgrunden och som man då lärt sig att bortse ifrån. 

Exakt hur det här fungerar eller hur ”mycket” rum man kan vänja bort låter jag vara osagt. Att sitta 

och mixa musik i ett litet kaklat badrum skulle, hur länge du än suttit där och vänt dig, vara jobbigt 

och svårt. Men effekten finns, arbetar egentligen hela tiden och kanske kan vara en del i förklaringen 

varför det faktiskt går att producera vad som generellt tycks låta bra, i alla möjliga rum och miljöer. 
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4. Metod 

4.1. Mätningar 
Som en del i arbetet utfördes mätningar i kontrollrum hos olika studios. Tanken var ett få en 

blandning av studios, både professionellt designade, erkända studios samt lite mindre varianter som 

var mer av ett “hemmabygge”. Alla studios används dock för professionellt bruk och har mer eller 

mindre akustikbehandling. Det är alltså inte bara två högtalare och en dator i ett sovrum. Till 

mätningarna användes följande utrustning: 

• ASUS laptop 

• Room Capture version 1.54 programvara 

• Presonus AudioBox 22VSL ljudkort 

• DPA 4006 mätmikrofon 

Tanken med mätningen var att främst titta på när de första reflexerna kom och på vilken nivå de låg. 

Detta för att få någon slags idé om hur verkligheten ser ut ur den aspekten. Mätningarna gjordes 

med mikrofonen i rummets uppskattade "sweetspot". Här fick ägaren till studion i fråga vara med 

och berätta vilken position som var lämplig. Mikrofonen placerades ca 1,2 meter över golvet då det 

kan uppskattas som en genomsnittlig öronhöjd för en sittande lyssnare [3]. 

Sedan mättes varje högtalare var för sig. Som signal användes Room Captures egna sinussvep från  

20 - 20000 Hz, inställt på 3,2 sekunder per oktav. Resultatet togs sedan av ett medelvärde på fyra 

mätningar per högtalare. Fokus låg på att hitta ett godtagbart signal/brus-förhållande (SNR) på  

ca 40 dB. Då frekvensmätning inte var första prioritet tyckte vi inte det kändes nödvändigt att 

kalibrera ljudkort och mikrofon för rak frekvensgång.  

Mikrofonen som användes, DPA 4006, är en rundtagande kondensatormikrofon. Även om den inte är 

tänkt att främst användas som mätmikrofon så ansåg vi att den skulle fungera för ändamålet. Den 

levereras med två utbytbara kåpor. En silverfärgad, som ska ge rak frekvensgång i närfält, och en 

svart som ska ge rak frekvens i ett diffusare ljudfält. Till mätningarna användes enbart den 

silverfärgade då den ansågs bättre lämpad. Specifikationer och diagram för mikrofonen kan hittas i 

Bilaga 1, figur 14 och 15. 

4.1.1. Studiohuset 

Det första kontrollrummet som mättes var Studiohuset. Det är relativt liten studio i Göteborg. Den 

har funnits i ca ett år. Det hamnar under kategorin "hemmabygge" och är designat och byggt av 

ägaren Erik. Kontrollrummet är uppskattningsvis 3,5 x 2,5 x 2,40 meter med flera vinklade väggar 

som nästan ger rummet i triangulär form. De uppdrag som studion främst får är diverse mixjobb i 

spridda genrer, sånginspelningar samt att den hyrs ut för pod-radio inspelning. Monitorerna som 

används är två KRK VXT6 samt en subwoofer, även den från KRK. Mätningarna gjordes dock utan 

subwoofern. 

Mer info om studion kan hittas här: http://www.studiohuset.se/ 

 

http://www.studiohuset.se/
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4.1.2. Fenix Recording Studios 

Denna studio ligger i Varnhem och hamnar under kategorin påkostad och professionellt designad. 

Den är ritad från grunden av den erkända akustikern Ingemar Ohlson och stod klar 2010. Samma år 

var den med på tidningen Mix Magazines lista över de tolv mest intressanta, nybyggda studios i 

världen. 

Kontrollrummet är stort med 5 meter i takhöjd och en golvyta på 50 m2. Det är i första hand byggt för 

att kunna användas till lyssning i surround. Folk som kommer dit och spelar in gör det främst för det 

rymliga inspelningsrummet och det är vanligt med en form av komplex, symfonisk rock. Det som slår 

en efter att ha gått runt i kontrollrummet och lyssnat är att man inte hör några uppenbara 

tryckförändringar i basen. 

De monitorer som fanns på plats var ett par ATC 300 inmonterade i väggen och ett par Yamaha NS10 

uppställda på mixerbordet. Det fanns också en subwoofer men den kopplades ur vid mätningarna. 

När mätningarna gjordes var rummet ganska fyllt med saker, som förstärkare och gitarrer. Jag valde 

därför att bara mäta högersidan av rummet då de flesta lösa objekten fanns till vänster. 

Mer info och bilder på studion finns här: http://fenixrecording.com/ 

4.1.3. Nordic Sound Lab 

Nordic Sound Lab (NSL) är en facilitet i Skara som innefattar ett antal kontroll- och inspelningsrum, 

stora och små. Jag besökte dock bara Studio 1 som är ett av två identiska kontrollrum först byggda 

1988, även dessa designade av Ingemar Ohlson. Rummet känns ganska avskalat och är mer fyrkantigt 

än det två föregående. Mixerbordet är placerat i stort sett mitt i rummet och därpå är monitorerna, 

ett par Dynaudio BM15, placerade. Även här gjordes mätningarna utan tillhörande subwoofer. 

 

Figur 8. Kontrollrummet på NSL 

http://fenixrecording.com/
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4.1.4. Göteborgsoperan 

Kontrollrummet i Operahuset i Göteborg är relativt litet med lågt till tak. Det är ritat för ca 20 år 

sedan av Jan-Inge Gustafsson. Monitorerna var två-vägs modeller av märket Genelec inmonterade i 

väggen. De var placerade så att baselementet inte var synligt från mixplats utan hamnade bakom 

mixbryggan. Mer information om rummet har jag inte i skrivande stund. 

4.1.5. Sveriges Radio Uddevalla 

Ett av kontrollrummen på lokalkontoret i Uddevalla som hamnar någonstans emellan hemmabygge 

och proffsdesignat då rummet från början inte är tänkt som kontrollrum. Det akustiskt osymmetriskt 

med en absorberande vägg på höger sida och endast fönster till vänster. Monitorerna som fanns var 

ett par Genelec 1037B, uppställda på höga stativ riktade ner mot lyssningspositionen, samt ett par 

Yamaha NS10 på mixbryggan. Jag noterade även att sett från lyssningspositionen kändes inget av 

högtalarparen direkt symmetriskt riktade mot lyssnaren. 

 

Figur 9. Kontrollrummet på Sveriges Radio Uddevalla 

 

4.1.6. N3 

N3 är ett slags kreativt centrum för ungdomar i Trollhättan. Hela byggnaden stod klar 2011. 

Monitorerna i studion var Focal Solo6 Be. Vid mätningarna var det dock mycket störljud utifrån och 

signal/brus-förhållandet blev inte bättre än ca 20 dB. Jag har därför bortsett från denna mätning 

vidare i projektet. 
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4.2. Lyssningstest 
Som sista del i arbetet utfördes ett lyssningstest där jag utgick från både Barrons och Olive och 

Tooles tester i [1], [2]. Det blev således ett test med en monosignal och en simulerad lateral 

reflektion med olika fördröjningstider. Lyssnaren kontrollerar sedan volymen på den fördröjda 

signalen och noterar först och främst vid vilken nivå signalen blir hörbar, absolute threshold, och 

sedan när man når tröskeln för tidigare beskrivna image shift. Det sistnämnda uppfattades dock som 

svårdefinierad och gav inga tydliga resultat. Vi var även uppmärksamma på om någon annan effekt, 

tex färgning framträdde även om detta inte var så troligt för de valda fördröjningstiderna om man 

tittar på Barrons bild.  

Det som skiljde detta testet från tidigare var framförallt valet av testsignal. Istället för en typisk signal 

som brus eller klick valdes ”vanlig” modern pop/rock musik som har ett stort innehåll av transienter. 

4.2.1. Utrustning 

Till testet behövdes först en lämplig lokal. Tanken var från början att använda ett ekofritt rum, som 

vid de andra testerna, på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, men vid tidpunkten för testet var 

det inte tillgängligt. Det behövdes dock ett relativt dämpat rum och vi valde då att använda Sound 

Processings egna kontrollrum som visas i figur 10. Rummet är ca 6 meter som bredast, 8 meter långt 

och har ca 2,7 meter i takhöjd i lyssningspositionen.  

 

Figur 10. Kontrollrummet hos Sound Processing AB 
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Även om jag hellre hade varit i ett ekofritt rum så ansågs detta lämpligt. Olive och Toole testade 

också just absolute threshold och image shift i ett IEC-klassat rum med tal som testsignal vilket 

visades i figur 6. IEC-rummet var ett mer ”normalt” med runt 0,4 sekunders efterklang i 

mellanregistret. De visade att trösklarna inte skiljde mer än 6 dB som mest mellan IEC och det ekofria 

rummet och de gav en liknande kurva upp till fördröjningar runt 30 ms [2]. Då mitt test endast skulle 

titta på fördröjningar upp till 20 ms kände jag att rummet som valdes var tillräckligt för ändamålet. 

Som högtalare användes två stycken Dynaudio BM6A. Dom ansågs tillräckliga även om Olive och 

Toole beskriver högtalarna i deras test som +/- 1 dB mellan 20 – 20000 Hz, en specifikation som 

BM6A inte lever upp till. Mina krav på högtalare var dock inte högre än att det skulle vara två 

likadana av ”hög kvalité”. Med hög kvalité menar jag så pass välljudande att de kan användas 

professionellt vid mixning och kritisk lyssning. Då det är en äldre årsmodell har jag inte hittat några 

exakta specifikationer på dem. 

Som testsignal valdes en loopad del av låten Give Life Back to Music av Daft Punk från skivan  

Random Access Memories. Den valdes främst för att jag inte hittat andra test där det använts 

”vanlig” rock/pop-musik, som antagligen är det som spelas mest i de flesta kontrollrum. Albumet fick 

en Grammy år 2014 för Best Engineered Album och har bra dynamik, vilket ansågs viktigt. Loopen 

som användes går i ca 125 bpm och har ett stadigt beat i fyra-fjärdedels takt med tydliga transienter 

från trummorna. Filen som användes var i FLAC-format, 44100 Hz samplingsfrekvens och 16 bitars 

djup. Då testet utfördes i mono och låten såklart är i stereo, testade jag först att summera ihop 

vänster och höger kanal. Det slutade dock med att jag bara använde vänster kanal, både till 

direktljudet och reflektionen, då det helt enkelt lät bättre.  

4.2.2. Uppställning och utförande 

Vid högtalarplaceringen utgick jag från Olive och Toole som ställde båda högtalarna två meter ifrån 

lyssnaren och reflektionen med 65° vinkel åt vänster från direktljudet. Jag bestämde mig dock för att 

använda ett avstånd på 1,5 meter för att få ut högtalarna från väggarna i rummet. Vinkeln sattes 

också till 60° då det var lättare att mäta upp.  Lyssnaren satt med öronen i höjd med högtalarna och 

tittade således rakt mot den med direktljudet. Uppställningen syns i bild 11 och 12. 

Ljudfilen lades sedan in i DAW:en Pyramix där jag splittade den till två monokanaler och sedan 

busade vänsterkanalen till två utgångar, en till vardera högtalare. På den ena busen lades sedan en 

plug där det kan ställas en fördröjning på kanalen.  

De fördröjningstider som valdes var 1, 3, 5, 10, 15 och 20 ms. Att testerna bara sträcker sig upp till 20 

ms ([1] och [2] går mycket längre) kommer först och främst från mina mätningar som inte visade 

några betydande, tydliga reflektioner över den gränsen. Mer om det i resultatdelen. Devantier har 

också visat de första 6 betydande reflektionerna i ett vanligt rum och kommer där inte över 13 ms 

[16]. Därför kändes det onödigt med längre tider då verkligheten för rum i den här storleken ser ut 

som den gör. Antalet och intervallet mellan tiderna bygger på Barron som har fem tider jämnt 

fördelade mellan 0 – 20 ms och Olive och Toole, som använder sex tider i samma intervall.  

Lyssnaren fick sedan för varje tid styra volymen på reflektionen via en manuell kontrollyta med en 

regel. Notera att lyssnaren var vänd bort från regeln för att inte se den och på sätt kunna bli 

påverkad.  
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Figur 11. Testperson 1 (författaren) i lyssningsposition vänd bort från kontrollytan 

 

 

Figur 12. Högtalaruppställningen från en annan vinkel 
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Det sattes ingen tidspress utan lyssnaren fick åka upp och ner i volym hur mycket hen ville, precis 

som i [2]. När lyssnaren sedan tyckte sig höra något stannade man och noterade volymen relativt 

direktljudet som i sin tur var fast uppmätt till 80 dB SPL (A-vägt, slow) vid lyssningspositionen. 

Volymen syntes på skärmen i Pyramix och där direktljudet då var satt till 0 dB FS. Volymen som lästes 

av visas alltså som ett negativt värde relativt direktljudet. När man noterat resultatet gick man vidare 

till nästa fördröjningstid. Jag såg även till att kort notera subjektiva reaktioner hos lyssnaren under 

testet och man kunde under tiden, om man ville, föra en diskussion med lyssnaren. Dock avslöjades 

inga volymresultat innan alla personer var klara. 

Vid tidpunkten för testet var det lite svårt att få testpersoner. Det slutade med att jag själv och Per 

Sjösten blev försökskaniner. Det kan kännas som få objekt men Olive och Toole använde inte mer än 

tre personer. Det gav också fördelen att vi båda har erfarenhet av kritisk lyssning (något som Barron 

argumenterar för) samt att vi visste vilka effekter vi letade efter.  

Som jag nämnde tidigare var image shift svårdefinierad även för oss och för en oerfaren person hade 

det antagligen bara blivit ännu rörigare. Jag var dock uppmärksam på resultaten. Hade mina och Pers 

skiljt sig åt markant hade man naturligtvis fått överväga att göra om testet med fler personer. 

5. Resultat och diskussion 

5.1. Mätningar 
Det jag letade efter i mätningar var vid vilka tider och nivåer betydande reflektioner inträffade. Detta 

för att kunna ha en utgångspunkt för tider till lyssningstestet samt att kunna jämföra ”verkligheten” 

med de rekommendationer jag tidigare hänvisat och resultaten från lyssningstestet. Den första 

reflektionen var speciellt intressant men jag har även tagit med en andra och i vissa fall en tredje, 

beroende på hur tydligt den syntes på mätningarna. 

Den första reflektionen kommer i flera fall väldigt tidigt (ca 1ms), som motsvarar en ”omväg” på 

 ca 35 cm. Det får ses som tidigare nämnt very early reflected sound och får antas komma från en 

bordsyta under lyssnaren. De flesta fall där en sådan tidig reflektion har uppstått, har också varit vid 

användande av närfältsmonitorer. Därför har jag tagit med, i alla fall en andra reflektion, då det 

antagligen är den första från någon rent rumslig yta, till exempel tak eller vägg. 

Så här i efterhand ångrar jag att jag inte lade mer tid på att verkligen analysera rummen. Att 

verkligen mäta upp avstånd till väggar och dylikt för att kunna precisera var reflektionerna kom ifrån 

hade jag personligen tyckt varit roligt. Dock fanns det inte så mycket tid när jag väl var på plats då de 

flesta ställena hade väldigt mycket att göra. I stressen glömde jag för det mesta att ta bilder vilket 

kunde ha används till en analys i efterhand. Det bästa hade såklart varit om Per kunde följt med, så 

att vi tillsammans på plats kunde ha noterat och analyserat eventuella reflektionsmönster och 

akustikbehandling.  

Jag har läst av mätningar på två sätt. Dels genom att titta på Energy Time Curve (ETC) och genom 

impulsresponsen (IR). I brist på smartare funktioner i Room Capture fick avläsningen ske med hjälp av 

muspekaren. Jag förde helt enkelt musen till de toppar som motsvarade reflektioner, läste av och 

antecknade värdet. 
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ETC och IR visade ibland samma resultat men ofta kunde det skilja på 2-3 dB. Ibland var det också 

svårt att läsa av ETC och det har då markerats med ”-”. Jag har därför valt att redovisa båda. Jag kan 

tro att det beror på att fönstringen i programmet inte är helt steglös. Olive och Toole påpekar också 

fönstringen för ETC kan ha betydelse beroende på hur det väger frekvensinnehåll. Är innehållet till 

exempel diskantfattigt, som ofta reflektioner är, kan det visa en låg nivå i ETC fönstret. Detta behöver 

dock inte betyda att reflektionen är mindre hörbar [2]. Från ETC visades resultaten i dB relativt 

direktljudet men från IR fick man resultaten i Pa. Där fick jag räkna ut resultatet enligt följande: 

     (
               

               
)                                           

 

Då direktljudet också har en viss fördröjning mot signalen beräknas tidsfördröjningen (∆t) i 

millisekunder mellan direktljud och reflektion enligt: 

                     

 

Det bör påpekas igen att mätningarna är till för att ge ett ”hum” om situationen och inte är tänkta att 

vissa exakta resultat in på fjärde decimalen. Alla IR och ETC finns bifogade i figur 16 – 63 Bilaga 2-6. 

Där finns även frekvenssvaren, med och utan 1/4 smoothing, då de kanske kan vara av intresse för 

läsaren. Här följer de avlästa resultaten och mina personliga reflektioner kring dessa. 

5.1.1. Studiohuset 
 

Tabell 1. Studiohuset vänster högtalare 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -13,96 

0,91 

-28,70 

8,22 

- 

- ETC -13,96 -28,70 - 

SNR (dB) 53,3 
 

Tabell 2. Studiohuset höger högtalare 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -14,45 

0,92 

-29,61 

8,24 

- 

- ETC -14,45 -29,61 - 

SNR (dB) 56,2 
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Tabell 1 och 2 visar resultaten från vänster och höger högtalare. Här kan man i reflektion nummer 1 i 

båda tabellerna anta en typisk bordstuds med tanke på tidsfördröjningen relativt direktljudet (∆t). 

Dock relativt lågt i nivå som representeras av α. Reflektion nummer 2 har som synes väldigt lågt α  

och bör kunna bortses ifrån. Så tittat man bara på de här resultaten så ser det väldigt bra ut för att 

vara ett ”hemmabygge”. Detta var dock det minsta kontrollrummet som mättes och jag skulle tro att 

det har problem i basen rent frekvensmässigt, då det i stort sett inte fanns någon tydlig behandling 

mot låga frekvenser mer än vinklade väggar. Mätningen gjordes också utan subwoofer och får därför 

inte med de lägsta frekvenserna. Men bra brusnivå (SNR) och pålitliga resultat då IR och ETC visar i 

stort sett samma. 

5.1.2. Fenix Recording Studios 
 
Tabell 3. Fenix ATC300 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -8,86 

0,53 

-17,22 

17,28 

- 

- ETC - -25,87 - 

SNR (dB) 48,2 

 

Den här mätningen var lite osäker som synes i tabell 3. Den första reflektionen har jag faktiskt ingen 

aning om vart den kommer ifrån då tidsfördröjningen är väldigt liten. Notera att högtalaren är 

väggmonterad. Eventuellt skulle det kunna vara en touch mot en av dataskärmarna framme vid 

mixplats. Det gick heller inte att tydligt läsa av den reflektionen från ETC vilket gör resultatet ännu 

märkligare. 

Reflektion nummer 2 känns betydligt mer rimlig och skulle mycket väl kunna komma från vägg eller 

tak med tanke på kontrollrummets storlek och den relativt långa fördröjningstiden. 17 ms motsvarar 

närmare 6 meters färdväg för ljudet, vilket absolut skulle kunna motsvara en tak- eller väggstuds. Här 

skulle det som sagt varit kul att ha mätt avstånd till ytor på plats i rummet för att kunna säga säkert. 

Det är dock som synes stor skillnad mellan IR och ETC. Något som skapar viss konfundering. Det 

handlar dock om tillräckligt låga nivåer för att uppfylla de flesta rekommendationerna. Vilket känns 

väntat av en så påkostad studio.  

Tabell 4. Fenix NS10 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -13,70 

0,92 

-26,05 

3,86 

- 

- ETC -13,52 -30,31 - 

SNR (dB) 50,8 
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Tabell 4 visar resultaten från närfältsmonitorerna placerade framme vid mixplats och de har mycket 

väntat, likt Studiohuset, en tidig reflektion som får antas komma från mixerbordet. Alternativt från 

kanten på en dataskärm placerad precis bredvid högtalaren. Reflektion nummer två är osäker och 

såpass svår att läsa av att jag inte känner mig säker på om det ens handlar om en reflektion. Den 

ligger som synes väldigt lågt i nivå och med tanke på tiden har jag svårt att tänka mig vart den skulle 

komma ifrån. 

Som tidigare nämnt var rummet vid mättillfället ganska fullt med diverse saker som inte ingick i 

rummets grunddesign. Något som definitivt påverkar mätningarna. Som sammanlagd analys kan man 

dra slutsatsen att rummet inte verkar lida av några akut starka reflektioner som skulle kunna orsaka 

hörbara problem. 

5.1.3. Nordic Sound Lab 
 
Tabell 5. NSL vänster högtalare 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -7,06 

1,14 

-19,75 

8,55 

- 

- ETC -8,05 -21,06 - 

SNR (dB) 46,8 

 

Tabell 6. NSL höger högtalare 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -8,28 

1,17 

-21,42 

8,54 

- 

- ETC -9,06 -21,45 - 

SNR (dB) 45,0 

 

I tabell 5 och 6 ser vi samma mönster som hos föregående. En tidig, antagligen bordsstuds, och en 

senare reflektion från någon rumsyta. Det var ungefär lika långt till bakväggen, sidoväggar och tak 

från högtalarna vilket gör det svårt att i efterhand exakt peka ut var den kommer ifrån. Notera den 

lite högre nivån på reflektion nummer 1 än i tidigare fall som skulle kunna vara ett hörbart problem. 
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5.1.4. Göteborgsoperan 
 
Tabell 7. Operan vänster högtalare 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -26,45 

4,09 

- 

- 

- 

- ETC -23,83 - - 

SNR (dB) 37,1 

 

Tabell 8. Operan höger högtalare 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -30,72 

4,60 

- 

- 

- 

- ETC -26,96 - - 

SNR (dB) 30,9 

 

Här, i tabell 7 och 8, hittades bara en betydande reflektion och även den ligger väldigt lågt i nivå. Så 

detta kanske får ses som det bästa resultatet av rummen. Dock svårt att säga vart reflektionen 

kommer ifrån. Det blev också ganska stora skillnader i SNR mellan vänster och höger vilket kan ha 

medverkat till att även α skiljer sig några dB. Hur som helst så ligger reflektionen väldigt lågt. 

5.1.5. Sveriges Radio Uddevalla 
 
Tabell 9. SR vänster Genelec 1037B 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -0,60 

0,29 

-24,21 

-3,52 

-16,07 

14,96 ETC -0,60 - -14,66 

SNR (dB) 38,0 

 

Tabell 10. SR höger Genelec 1037B 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -26,72 

3,50 

- 

- 

- 

- ETC -22,13 - - 

SNR (dB) 50,5 
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Resultaten från Genelec monitorerna i tabell 9 och 10 ger lite funderingar. Reflektion nummer 1 på 

vänster högtalare bör nog bortses ifrån då det måste blivit något fel i mätningen. Den är bara helt 

orimlig. Reflektion 2 från vänster stämmer som synes bra överens med reflektion 1 från höger och 

skulle kunna vare en studs från taket med tanke på att monitorerna satt högt upp. Här tror jag 

definitivt att resultatet påverkas av rummets osymmetri och att det skiljer relativt mycket i SNR 

mellan vänster och höger. Det man kan ta med sig är de två reflektioner som stämmer överens och 

de ligger lågt i nivå. 

Tabell 11. SR vänster NS10 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -25,05 

4,37 

-21,69 

9,06 

- 

- ETC -23,79 -21,76 - 

SNR (dB) 56,1 

 

Tabell 12. SR höger NS10 

 
reflektion nummer 

  1 2 3 

  α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) α (dB) ∆t (ms) 

IR -9,49 

0,80 

-29,43 

7,25 

- 

- ETC -10,60 - - 

SNR (dB) 50,5 

 

Även resultaten i tabell 11 och 12 påverkas säkerligen av osymmetri. Det finns inte så mycket att säga 

om detta. Reflektionerna som upptäcktes ligger lågt i nivå och under 10 ms.  

5.1.6. Sammanfattningsvis mätningar 

Det man kan dra som slutsats är att inget av rummen verkar lida av några jättestarka tidiga 

reflektioner utan har det bra under kontroll. Det hade vid mätningarna varit bra att ha med en 

kunnigare person som direkt kunde se om mätningen blivit ”rätt” och godtagbar. Hade man också att 

gott om tid så skulle man också kunnat göra om mätningarna om uppenbara fel upptäcktes (som 

reflektion 1 SR vänster Genelec).  

Mätningarna gav dock det där ”hummet” om vilka tider man kunde använda till lyssningstestet. Den 

längst fördröjda reflektion som upptäcktes var i Fenix studion från ATC300, ca 17 ms. Alltså inga 

reflektioner över 20 ms som sattes som lämplig gräns för lyssningstestet. 

De argument jag har lagt verkar stämma bra överens med Devantiers typiska reflektioner där tak- 

och väggreflektion inträffar någonstans mellan ca 4 – 13 ms efter direktljudet [16]. Hans mätningar 

visar dock betydligt högre nivåer men det känns ganska troligt då han har mätt i vardagsrum. De 

rummen bör inte ha lika kontrollerad akustisk behandling som ett kontrollrum. 
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Om man jämför resultaten med de tröskelvärden som Olive och Toole tog fram och som visats i 

tidigare figurerna 6 och 7, verkar reflektionerna i rummen ligga under dessa. Dock beroende på 

vilken typ av signal vi jämför med. NSL studion ligger på gränsen med sin första reflektion. Alla rum 

verkar dock klara sig ifrån andra artefakter så som image shift och tydlig färgning med tanke på vilka 

tider och nivåer det handlar om. 
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5.2. Lyssningstest 
Resultaten från det här testet gav inga större överraskningar och får mer ses som en bekräftelse av 

tidigare undersökningar. Då det var lätt att fastställa absolute threshold, som syns i figur 13, var det 

som tidigare nämnt svårare att fastställa image shift. Diskussion låg i om man skulle lyssna efter 

gränsen där källan faktiskt hade flyttat sig eller gränsen där den började ”dra”. Vi var dock överens 

om att det i vilket fall skedde vid nivåer över absolute threshold och att det faktiskt var fråga om 

image shift och inte rymdkänsla. Jag har därför valt att inte noga redovisa de resultaten utan har 

istället lagt mer vikt på att tolka de subjektiva reaktioner som diskuterades under testet. Avsaknaden 

av rymdkänsla beror säkerligen på de korta tider, som precis ligger på gränsen till när det kan tänkas 

upplevas. 

Som synes i figur 13 så har vi relativt liknande resultat vilket tyder på att båda förstått uppgiften på 

samma sätt. Det är också värt att notera att Per snittar ca 1 – 2 dB lägre tröskelvärde, vilket mycket 

väl kan ha att göra med hans längre erfarenhet i musikbranschen och där av mer ”utvecklade” öron.  

Från 5 ms och uppåt är kurvornas form väldigt lika och båda har en tydlig skillnad mellan 10 och 15 

ms (nästan 4 dB), för att sedan gå upp igen till 20 ms. Figur 1 och 6 (och till viss del även 7) visar 

också sina högsta tröskelvärden runt 10 ms, som skulle kunna tyda på minskad känslighet vid den 

tiden. 

Signaltypen hamnar någonstans emellan kontinuerligt och icke-kontinuerligt då det är mycket 

transienter med mellanliggande mer kontinuerligt ljud. Precis som tal som har mycket av sin 

information i transienterna. Jämfört med Olive och Tooles tester med tal hamnar vi också inom 

samma intervall (ca 10 – 20 dB under direktljudet) för valda tider. Något som känns väntat. 

 

Figur 13. Resultatkurvor för absolute threshold från lyssningstestet 
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Man kan också se att bådas högsta tröskel inträffar vid första tiden. Det överensstämmer med 

tröskselkurvan för rena transienter (elektroniska pulser) i figur 7 som börjar högt för att sedan snabbt 

avta. I vårt test är kurvan dock inte lika brant vilket också känns rimligt med tanke på att signalen 

innehåller mer än bara transienter. Båda två reagerade dock på att det som gjorde att man först 

upptäckte reflektionen i det fallet var just image shift, att bilden kändes större. Absolute threshold = 

image shift threshold i det fallet. 

För framförallt de kortare tiderna (upp till 10 ms), var en tydlig effekt av den pålagda reflexen en 

ökning i loudness precis efter absolute threshold. Detta var också väntat med tanke att vi befann oss 

inom tidigare nämnda fusion-zone. Barron hade i sitt test ordnat så att när reflektionen gick upp i 

nivå så gick direktljudet ner. Detta så att helhetsnivån skulle vara konstant. Vi såg dock inte detta 

som ett problem då det inte var just den effekten som gjorde att man först upptäckte reflektionen. 

Effekten av image shift varierade beroende på fördröjningstid. Vid kortare tider upplevdes det mer 

som att bilden blev större. Längre tider gjorde mer att bilden flyttade sig mot den fördröjda 

högtalaren. Ingen hörbar färgning av ljudet upplevdes vilket tyder på att man behöver upp i nivå för 

att det ska bli hörbart. Inte heller Olive och Toole märkte av allvarlig färgning mer än några få 

”splashar” i de högra frekvenserna *2+.  

Vi märkte också tydligt hur adaptionen verkade. Om man bara förde regeln uppåt dröjde det mycket 

längre innan man upptäckte reflektionen. Gick man däremot upp en bit för att sedan gå ner märkte 

man väldigt tydligt hur bilden drogs ihop och något ”försvann”. Det var också egentligen först då, om 

man gick upp och ner, som man verkligen kunde hitta själva tröskeln. 

Ska man jämföra detta med tidigare standarder kan vi se att ITU:s känns lite ”snål”. Jag skulle hellre 

vilja gå med [4] på -18 dB inom 18 ms. Alla studios jag mätte ser dock ut att klara sig relativt bra.  

Även här hamnar NSL:s första reflektion i riskzonen. Vi ser dock som sagt att tröskeln är högre vid  

1 ms vilket stämmer överens med påståendet om att vi inte är så känsliga för detta very early 

reflected sound. För ett sådant här musikmaterial det vill säga. För kontinuerligt ljud är tröskeln tidigt 

väldigt låg om vi tittar på figur 1 och 7. 

Hade jag och Per fått vitt skilda resultat hade man som sagt fått överväga att göra om testet med fler 

personer. Hade man även kunna varit i ett ekofritt rum hade resultaten säkert blivit annorlunda. 

Antagligen dock inte värre än att tröskeln hade blivit lägre allt som allt. Den stora frågan är väl 

egentligen hur användbart ett sådant här test är som utgångspunkt för kontrollrumsdesign för 

stereolyssning.  

Många av de standarder som finns är baserade på dels sådana här test och akustiker utgår också från 

dessa vid byggen. Mer eller mindre såklart. Om rummet vid stereolyssning är akustiskt symmetriskt 

borde starka tidiga reflektioner bidra mer till en rymdkänsla än att flytta bilden som vid image shift. 

Har man en starkare reflektion från ena sidan borde absolut bilden kunna flytta på sig. Då mitten av 

ljudbilden vid stereo dock är en fantombild borde effekten bli lite mer diffus. Detta är bara personliga 

funderingar och antaganden.  
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6. Slutsats 
Vad kan vi då dra för slutsatser av detta? Inget helt nytt har hittats. Arbetet utgick från att titta på 

skillnader som man bör ta i beaktning vid design av små kontra stora rum. Fokus låg på kontrollrum 

och tidiga reflektioner. Primärmålet var att undersöka effekter av tidiga reflektioner via ett 

lyssningstest och se om det skiljde sig åt mellan olika ljudande material, först och främst vad gällde 

tröskeln för hörbarhet. Sådana lyssningstest hittades dock i litteraturen och tog arbetet i en riktigt 

mer mot ren forskning än att praktiskt titta på problemet. Att det i sammanhanget är skillnader för 

olika signaltyper bekräftades från litteraturen och har redovisats i teoridelen. Ett större och mer 

avancerat test behövde därför inte göras. Det utförda lyssningstestet stämmer också överens med de 

tidigare undersökningarna och får ses som en bekräftelse.  

Utifrån detta bör vi dock kunna dra slutsatsen att det för problem med reflektioner är bättre att utgå 

från forskning som använder tal som signaltyp än klassisk musik/brus, om kontrollrummet ska 

användas främst till pop/rock-musik. Det skulle vara intressant att kunna ändra reflektionsmönster i 

rum beroende på det ljudande materialet. Till exempel verkar vi vara mer känsliga för very early 

relflected sound om det handlar om klassisk musik.  

Reflektioner i små rum som är något så när akustiskt behandlade bör inte ställa till så stora problem. 

Detta får jag också uppbackning på av [7]. Hörbar färgning av ljudet är det man främst vill undvika 

men det uppfattades inte vid lyssningstestet och de uppmätta studiorna klarade sig under de 

nivåerna. ”Verkligheten” verkar alltså ha ganska bra kontroll på sina reflektioner. Jag vill dock påpeka 

att bara för att rum inte verkar ha några uppenbara problem med reflektioner betyder inte det att 

lyssningen inte kan bli bättre om man till exempel tar in en professionell akustiker för att modifiera. 

Något som inte heller syns i mätningarna är om den akustiska behandlingen är frekvensrak, vilket är 

svårare att åstadkomma. 

Jag tror fortfarande att det är viktigt att inte vara helt låst vid de standarder och rekommendationer 

som finns utan man behöver skaffa sig en känsla och erfarenhet för hur ljud faktiskt fungerar. Det är 

detta som skiljer proffsen från amatörerna. Detta märks också i teoridelen där jag lägger fram tankar 

från vad som får antas vara kunnigt folk, där de flesta har egna idéer inskaffade genom år av 

arbetserfarenhet. Det finns såklart fastställda fakta men mycket i ljudvärlden är inte skrivet i sten på 

grund av ljuds komplexitet samt att upplevelserna av det är helt subjektiva. Teoridelen i det här 

arbetet är ett försök att sammanställa en del av alla dessa idéer.  

Nästa steg skulle kunna vara att försöka göra ett sådant här lyssningstest i stereo. Man skulle även 

vilja titta på vid vilka tider och nivåer man kan se en märkbar påverkning av en professionell 

tekniker/producent i en arbetssituation. Hur detta ska genomföras har jag dock i skrivande stund 

ingen aning om, då det uppkommer en mängd nya problem. 

Som sammanfattning av arbetet kan jag känna att det var lite tråkigt att det inte blev en titt på något 

nytt utan att det redan var gjort. Frågorna har dock blivit besvarade och jag känner att jag har lärt 

mig mycket genom litteraturen istället. Nästa steg för mig personligen blir väl att lära mig hur man 

rent praktiskt löser de problem jag nu har lagt fram. 
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Bilaga 1 – Specifikationer och diagram för DPA 4006 från 

http://www.dpamicrophones.com/en 

Directional characteristics:  Omnidirectional 

Principle of operation:  Pressure 

Cartridge type:  16 mm (0.63 in) pre-polarised condenser 

Frequency range, ± 2 dB:  15 Hz - 20 kHz 

Sensitivity, nominal, ±2 dB:  35 mV/Pa; -29 dB re. 1 V/Pa 

Equivalent noise level A-weighted:  Typ. 15 dB(A) re. 20 µPa (max. 17 dB(A)) 

Equiv. noise level ITU-R BS.468-4:  Typ. 27 dB (max. 29 dB) 

S/N ratio, re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB 

SPL):  
79 dB 

Total harmonic distortion (THD):  
<0.5% THD up to 129 dB SPL peak, <1% THD up to 135 dB SPL 

peak 

Dynamic range:  Typ. 120 dB 

Max. SPL, peak before clipping:  143 dB 

Output impedance:  <200 ohm 

Cable drive capability:  Up to 100 m (328 ft) 

Power supply:  Phantom P48 

Current consumption:  2.60 mA 

Connector:  3-pin XLR-M (Standard P48) 

Weight:  150 g (5.29 oz) 

Capsule diameter:  16 mm (0.63 in) 

Microphone length:  165 mm (6.5 in) 

Operating temperature range:  -40 to +70° C (-40 to +158° F) 
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Figur 14. Frekvensgången för DPA 4006 med närfältskåpa 

 

 

Figur 15. Polärdiagram för DPA 4006 med närfältskåpa 
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Bilaga 2 – Studiohuset 
Varje sida visar frekvensgång, med och utan 1/4 smoothing, samt fasvridning högst upp. Sedan följer 

ETC och sist IR. 

Vänster högtalare, figur 16 – 19  
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Höger högtalare, figur 20 – 23  
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Bilaga 3 – Fenix Recording Studio 

ATC300, figur 24 – 27  
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Yamaha NS10, figur 28 – 31  
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Bilaga 4 – Nordic Sound Lab 

Vänster högtalare, figur 32 – 35  

 



40(46) 
 

Höger högtalare, figur 36 – 39  
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Bilaga 5 – Göteborgsoperan  

Vänster högtalare, figur 40 – 43  
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Höger högtalare, figur 44 – 47  
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Bilaga 6 – Sveriges Radio Uddevalla 

Vänster Genelec 1037B, figur 48 – 51  
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Höger Genelec 1037B, figur 52 – 55  
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Vänster Yamaha NS10, figur 56 – 59  
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Höger Yamaha NS10, figur 60 – 63  

 

 


