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Abstract 

The education program System design at the University of Kalmar has since it’s beginning 
been missing a near by studio for it’s students studying towards audio and music. In the 
choice of examination project I would take upon this task, which was long wanted for the 
teachers and students at the university’s Musikhuset. 

Musikhuset became the buyer of the project, and the studio was to be installed at their 
premises. Unfortunately, the project got jammed by the university’s financial savings 
calculations, and was due to this delayed in the end for 11 weeks. The delay even caused 
several details to be cut out from the project and the end result didn’t become as glamorous as 
planned. Even tough the installation was carried out with a good result.  

Today there is a complete system for recording and editing audio, and is used by teachers and 
students. 



  

Sammanfattning 

Högskoleutbildningen Systemdesign på Högskolan i Kalmars teknikinstitution har sedan dess 
uppstart saknat en lokal musikstudio för dess studenter med inriktning mot audio och musik. 
Vid val av examensarbete åtog jag mig projektet, som var efterlängtat även av lärare och 
studenter vid institutionen Musikhuset. 

Studion kom att installeras i ett övningsrum i Musikhuset, som även blev beställare. Tyvärr, 
kom projektet i kläm med högskolans besparingsberäkningar, och blev i slutändan 11 veckor 
försenat. Pga. detta kom inte resultatet att bli så glamouröst som planerat, eftersom flera 
detaljer var tvungna att strykas, men installationen genomfördes med ett bra resultat. 

Idag finns ett komplett system för musikinspelning och redigering på plats, och används 
av lärare och studenter.
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Inledning 

Våren 2004 började jag lästa utbildningen Systemdesign med inriktningen musik och 
audioteknik. I programmet ingick kursen Digital musikproduktion A, och jag läste 
även B-kursen, som inte var obligatorisk i utbildningen. 

Musikproduktionskurserna gick i Hultsfred, så vi som var bosatta i Kalmar fick betald 
resa en gång i veckan dit. Ett problem som uppstod var att vi inte kunde ägna den tid 
vi ville till kurserna eftersom skolan inte hade någon utrustning för musikproduktion i 
Kalmar. Räckte inte tiden i Hultsfred till, och man kände att man var tvungen att 
arbeta extra med ett projekt, fick man antingen betala resan/resorna själv eller låta 
projektet bli lidande. 

Efter jag hade läst A-kursen lades ett förslag i programrådet för systemdesign, om att 
flytta en av musikdatorerna från Hultsfred till Kalmar. Detta hände aldrig. 

Det har sedan starten av Systemdesignutbildningen talats om att högskolan vill bygga 
en studio i Kalmar. Så när jag skulle börja mitt examensarbete tog jag kontakt med 
Erik Loxbo för Systemdesign som i sin tur talad med Mats Runberg på högskolans 
Musikhus, och projektet började ta form. 

 

Anmärkning 

Den korrekta innebörden för ordet ”studio” är ett rum i vilken en inspelning sker. Det 
rum där man övervakar och redigerar inspelningen kallas ”kontrollrum”. (Så vidare 
det inte finns ett rum specifikt för redigering, då kallas detta ”redigeringsrum”.) 

Ett klargörande exempel är en inspelning av ett TV-program. Där befinner sig 
skådespelare, programledare och/eller publik i en eller flera olika studios, medan allt 
övervakas i ett kontrollrum. 

I det här projektet skulle man säga att vi inreder ett kontrollrum, och använder ett 
annat som studio. Men eftersom en komplett produktion kan göras i det som är vårt 
kontrollrum, och det som skulle vara en studio är avsedd att vara mer än ett 
inspelningsrum, anser jag därför att det rum som projektet kommer att behandla kallas 
för ”Studion”. 
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Syfte 

Mitt personliga syfte med projektet var att jag ville dyka ner i djungeln av 
studioutrustnings och få mer kunskap om utrustningen, samt att få praktisk 
användning av mina kunskaper från de audioteknikkurser jag läst. Jag har även planer 
på att i framtiden sätta upp studioutrustning privat, och då är det här en möjlighet som 
kan bespara mig mycket. 

För skolans del är det till stort gagn för de Kalmarbosatta elever som läser 
musikproduktionskurser i Hultsfred, samt att ge möjlighet att ge dem som läser andra 
musikkurser i musikhuset en erfarenhet av en stor musikinspelning. Det har även 
sagts att utrustningen eventuellt kan komma att användas för andra saker ex. 
videoredigering. 
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Mål 

Målet med det här examensarbetet var att upprätta en inspelningsutrustning i 
musikhuset hos Högskolan i Kalmar. Utrustningen skulle hålla god standard, men inte 
vara för dyr. Utrustningen skulle innehålla en dator anpassad för musikinspelning och 
redigering, samt en bra ljudåtergivning. Vad som mer exakt skulle vara möjligt 
godtogs som de presenterade exemplen i Bilaga B - Inspelningsexempel. 

Det skulle även utföras en akustisk utredning för rummet där användandet av denna 
utrustning skulle äga rum. 
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1 Utformning av audiosystem 

Att bygga en musikdator kan göras på ett väldigt komplext eller på ett väldigt enkelt 
sätt. Det svårare sättet är att djupt dyka ner i information om datorkomponenter, men 
för att kunna göra det måste man ha en väldigt djup förståelse för datorers hårdvara 
och arkitektur. Det är på detta sätt vilka företag som ex Frost1 bygger ihop sina 
datorer. 

Det enkla sättet är att köpa en så kraftfull dator som möjligt och sedan förse den med 
musikutrustning. Jag har valt en mellan väg. 

Eftersom utvecklingen går framåt hela tiden och det konstant kommer nya produkter 
på marknaden, så finns det inga klara och konkreta direktiv på vad man ”ska” 
använda. Dock finns det många som säger sig veta vad man ”bör” använda, och då är 
Internets olika forum, med konsumenternas röster, det bästa stället att få reda på om 
det nödvändigaste. Det är där jag har samlat information om vad för problem och 
lösningar andra har haft när de byggt sina musikdatorer, vad de är nöjda eller 
missnöjda med, samt vad som är bra och vad som är dåligt.  

Jag har vidtagit endast grunderna för ett datorbygge (dvs.vad man bör tänka på när 
man bygger en dator för att den ska fungera utan prestandaförluster), för att inte 
drunkna i överflödigt mycket information om datordelar och deras egenheter. För ex 
15 år sedan var detta nödvändigt då en vanlig dator inte hade prestanda att klara av 
musik med hög upplösning. 

 

1.1 Val av ljudkort 

Ljudkortet är den del i datorn som genom A/D- och D/A-omvandling tar emot och 
skickar ut ljudsignaler. De vanligaste grupperna av anslutningar för ljudkort är USB, 
Fire Wire och PCI. 

USB- och Fire Wire-anslutningar är för externa ljudkort medan PCI är för interna. 
USB är det sämsta valet då detta är det långsammaste och belastar datorn mer än de 
övriga två. Fire Wire-ljudkort är något dyrare än ett likvärdigt till PCI, men det kan 
visa sig vara fördelaktigt att ljudkortets A/D- D/A-omvandlare inte placeras inuti 
datorlådan då dessa riskera att störas av andra komponenter. Däremot så finns det 
PCI-kort med en extern låda, så kallad break-out-box, som kan liknas med den M-box 
som man får till musikproduktionsprogrammet Logic. 

Personligen ville jag ha ett externt ljudkort till datorn eftersom detta skulle gå att 
flytta om det skulle vara aktuellt att göra en inspelning någon annan stans med en 
bärbar dator. Då skulle skolan kunna bidra med ett bra och stabilt ljudkort med 
flertalet anslutningar. Det är även betydligt smidigare att ha alla anslutningar och 
förförstärkare i en egen mindre låda istället för att ha dem på datorn, som i så fall hade 

                                                 
1 Se www.frostacm.com för mer info 
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varit tvungen att stå på bordet jämte skärmen och vara i vägen. Med ett externt 
ljudkort kan man sätta datorn under bordet där den inte utsätts för några risker. 

USB är mer kompatibelt men FireWire ger bättre prestanda. 

Jag hittade ett Fire Wire-ljudkort med ett tillfredställande antal ingångar och jämförde 
det med andra i samma klass. I dagens läge håller de kort som ligger i samma 
prisklass samma kvalité som varandra och skillnaderna är små, det är mest tycke och 
smak som avgör. 

Jag fastnade för Presonus FirePod. Anledningarna är att den verkade användarvänligt 
och inte var så dyr. Av de användarrecension jag hittade var alla mycket nöjda med 
den och tyckte att den var mycket bra. Att själv med datablad försöka jämföra den 
med liknande produkter i samma prisklass var i stora drag lönlöst. Skillnaderna var 
endast någon dB i dynamik och förstärkning, samt någon procent i signal/brusnivå, 
m.a.o. ingen direkt intressant skillnad. 

Det som fick mig att tro på Presonus var ett test, i Studio nr 9 2005, av den mindre 
föregångaren FireBox. Den fick beröm för en bra mjukvara och dess latency på 2,5 till 
3 ms, vilket både jag och Studio anser är riktigt bra. FirePoden har ett enkelt interface 
och 8 st ingångar, vilket passar den typ av inspelningar som skolan har som önskemål 
att hantera2. 

 

1.2 Val av monitorer 

Man kan fråga sig varför man använder ett par dyra studiomonitorer och inte ett par 
vanliga högtalare i en studio, och varför det över huvud taget finns högtalare som är 
till för just musikproduktion. Genom att bara ställa sig den frågan inser man att det är 
skillnad på de ”vanliga” högtalare som kallas för hemmastereohögtalare och de som 
används som studiomonitorer. Hemmahögtalare är nämligen designade för att låta 
”bra” medan monitorer är menade att låta ”rätt”. Med detta menas att hemmahögtalare 
inte återger signalen som skickas genom dem rent och neutralt som studiohögtalare är 
designade för att göra, dvs. att de är byggda för att ha en neutral frekvensåtergivning 
där alla frekvenser hörs lika mycket. 

Då skolan äger ett par Genelec 8020A kunde jag själv provlyssna dessa utan att 
behöva resa till en affär med ett utbud av studiomonitorer. 8030A fick i Studios 
monitortest (nr 11 2006) betyget 94 % (närmsta konkurrent fick 81 %) och 
anmärkningarna ”Bäst i test” och ”Bästa köp”. Med detta expertutlåtande föll valet på 
Genelec. 

I valet av modell var det främst priset som avgjorde. Ett par 8030A kostar 9 500 kr 
medan den närmst större modellen 8040A kostar 16 500 kr/par. De väsentligaste 
specifikationsskillnaderna mellan dem är effekt och frekvens omfång. Då båda klarar 
upp till 20 kHz ligger intresset i lägsta återgivningsbara frekvens. 8030As lägsta 
frekvens är 58 Hz, dess bas och diskankanal ligger båda på 40W och har en kortsiktig 

                                                 
2 Se Bilaga B för inspelningsexempel 
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medelvärdes effekt på 100dB vid 1 m. 8040A har däremot lägsta frekvensen är 48 Hz, 
dess bas och diskankanal ligger båda på 90W och har en kortsiktig medelvärdes effekt 
på 105dB vid 1 m. Effektmässigt så känns det onödigt med de 5 extra dBs som 8040A 
har gent emot 8030A. Personligen så lyssnar jag aldrig högre än 85-90 dB vid en 
produktion, och i så fall under kort tid. 

När det gäller basåtergivningen så går 8040A 10 Hz lägre, och utan en 
subbashögtalare kan det kännas lite fattigt för ett par 8030A i jämförelse. Men 
eftersom 8040A är ca. 7 000 kr dyrare finner jag det mycket mer lämpligt att köpa 
Genelec’s subbashögtalare 7050B, som arbetar i frekvensområdet 25 - 85 Hz. Val av 
högtalarstorlek och subhögtalare är även korrekta med avseende på Genelec’s egna 
rekommendationer, se Bilaga F - Subwoofer Model Selection. 

Beträffande Genelec’s 80- och 82-serie så har dem en annorlunda form gent emot de 
flesta andra sorters högtalare.  

 

Hos ”vanliga” kubformade högtalare uppstår diffraktion. I figur 1 nedan ser vi hur 
dessa skarpa kanter verkar som sekundära ljudkällor. Detta är samma fenomen som 
uppstår då vattenvågor passerar genom ett hål. Vågorna böjer av mot hålets kanter och 
vågorna breder ut sig, se figur 2 nedan. 

 

 

Figur 1: Diffraktion hos en kubformad högtalare. 

 

Figur 2: T.v. vattenvågor (t.h. ljudvågor) passerar genom ett hål. 
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Figur 3 nedan visar hur Genelecs högtalare med mila kurvor lyckats dämpa detta icke 
önskade fenomen. Tyvärr så framgår det inte hur mycket detta gör för monitorernas 
signalåtergivning, men i recension i Studio av 8020A påstås det att dem låter större än 
vad de är. Kanske för att diffraktionen hos högtalare i samma storlek ger upphov till 
fasutsläckningar. 

 

 

Figur 3: Diffraktion hos en högtalare i Genelec’s 80- och 82-serie. 

 

Under till har dem även ett lågt specialdesignat gummistativ, kallat ISO-Pod, som 
isolerar mot vandrande frekvenser i underlaget. En högtalare som står utan fötter på 
ett bord kommer att sätta detta i svängning. Bordet kommer då avge oönskade 
ljudvågor. 

I Studio nr 08-2005 testades den minsta monitorn i 80-serien, 8020A, och 
subbashögtalaren, 7050B. Efter det ena lovordet efter det andra fick dem båda betyget 
10 av 10, med den enda nackdelen att det var ”svårt att komma åt strömbrytaren” på 
subbashögtalaren. 

 

1.2.1 Subbashögtalare 

Som komplement till studiomonitorer används oftast en subbashögtalare (subwoofer). 
Denna spelar i det lägre bas registret som många monitorer inte kan återge 8030A 
som vi har i vårt system klarar frekvenser ner till 58 Hz. Ett prefekt komplement till 
dessa är subbashögtalaren 7050B som arbetar i området 25 - 85 Hz med 
delningsfrekvens 85/120 Hz. Val av högtalarstorlek och subhögtalare är även korrekta 
med avseende på Genelec’s egna rekommendationer, se Bilaga F - Subwoofer Model 
Selection. 
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7050B ströks från beställningen av ekonomiska skäl. Dock hade Mats Runberg, 
kontaktman och beställare av projektet, lagt till en 7050B i beställningen av artiklarna 
för projektet. 

 

1.3 Val av datorkomponenter 

För att få någon grunduppsättning att jobba med letade jag upp recept på diverse 
musikdatorer som folk har byggt på egen hand. Dessa finns på Internets olika 
diskussionsforum i diskussionstrådar som har namn av typen ”Bygge av musikdator”. 
Det är i dessa jag har läst om vad andra har valt och vad dem tycker att man borde 
välja för modeller på sina datorkomponenter. Visst tycker inte alla att just en viss 
modell eller tillverkare är den bästa medan andra säger mot. I dessa fall har jag letat 
efter recensioner och försökt bilda min egen uppfattning, men mestadels kommer man 
fram till att datorer i dagens läge är så pass bra att det nästan kvittar vad man väljer 
för tillverkare. 

Det är just där som experter, som livnära sig på att skräddarsy datorer, använder 
information om hårdvarukonstruktion och den digitala uppbyggnaden för att hitta vad 
som är bättre än det andra. Den nivån har tyvärr inte kunnats uppnå inom tidsramarna 
för detta projekt. I slutändan har komponenter valts efter prestanda, kompabilitet, 
ljudnivå och eventuellt kylning. Det har varit målet i denna punkt av projektet. Dock, 
skulle man kunna köpa vilken modern dator som helst och installera att musikprogram 
för att få en fungerande musikproduktionsenhet, men projektets mening har varit att 
specialisera dator i mån om tid. 

Det som skulle komma att kräva kraft av datorn är mestadels de pluggar som man 
använder i inspelningsprogrammet. Givetvis kräver inspelningsprogrammet sin del 
prestanda av datorn. Det finns olika sorters pluggar, och beroende på hur avancerade 
dem är tar de olika mycket kraft av datorn. Tex. en avancerad reverb-plugg som gör 
3D-algoritmer för hur ljudet studsar i ett rum i realtid, kräver mer processorkraft än en 
samplings-plugg som istället lägger upp samplingar av ett instrument i RAM-minnet 
som den sedan läser av. Datablad av de olika valda komponenterna finns i bilaga C – 
datorkomponenter. 

 

1.3.1 Modekort 

Jag började med att hitta ett rekommenderat moderkort. Moderkortet är den delen som 
fysikt binder ihop det som blir datorn och som alla delar kommunicerar via.  

Det viktiga med ett moderkort är alltså att det är kompatibelt med alla de andra 
delarnas modeller, d.v.s. processorns, RAM-minnets och hårddiskarnas anslutningar 
och arbetshastighet, samt att det ska passar i chassit. 
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Nästan alla moderkort har så kallade integrerade kort, vanligast är ljudkort och 
nätverkskort. Integrerade kort tar upp extra processorkraft om de inte är avstängda 
men har även i musikanvändningssammanhang visat sig vara problemet vid upphov 
till brus och knaster. 

Det viktigaste vid val av moderkortet är ändå busshastigheten. Man bör se till så att 
modekortet inte blir en flaskhals när man ser på datorns arbetshastighet i helhet. Vissa 
säger att dagens modekort är så pass snabba att så länge man inte väljer något som 
använder sig av föråldrad teknologi, så kvittar det nästan vilket moderkort man väljer. 

Till musikdatorn har jag valt ASUS P5 B+. ASUS’s moderkort har länge varit 
rekommenderade för musikdatorer. Just detta moderkort är bra för överklockning, 
vilket betyder att det i normalläge är väldigt stabilt. Moderkortet är kompatibelt med 
de andra komponenterna jag valt men har några integrerade kort. Jag lyckades tyvärr 
inte hitta något tillfredställande kort utan sådana. 

Hur modekortet är avstämt mot de andra komponenterna, är beskrivet i deras 
respektive kapitel. 

 

1.3.2 Processor 

Processorn som är datorns hjärta, eller hjärna, bör vara så kraftfull som möjligt. 
Nackdelen med processorer är att kostnaden stiger logaritmiskt gent mot prestanda. 
Jag har därför valt Intels Core 2 Duo E6600 med 4MB cache-minne, som är 
normalkraftful för en ny dator i dagens läge, eftersom det som sagt skulle blivigt 
väldigt mycket dyrare att köpa en ny processor som skulle ha varit kraftigare. Om det 
skulle visa sig att någon vill göra ett väldigt krävande projekt och datorn börjar visa 
tecken på trötthet, så går den att ändå att överklocka. 

Processorns cache-minne är även av viss betydelse. Cache-minnet som används vid 
upprepade beräkningar kan visa sig göra stor skillnad. 

Det påstås av musikdatoranvändare att E6600 processorn räcker för vanliga användare 
med måttligt behov av plugin’s, och eftersom datorn inte är avsedd för att köra många 
av de tyngsta pluggarna parallellt för superproduktioner, så finner jag mitt val högst 
lämpligt. 

 

1.3.3 RAM-minne 

RAM-minnet kan ses som datorns arbetsbord, och givetvis så bör datorn ha så snabbt 
och mycket minne som möjligt. Till datorn valde jag Crosair Quadx4 4069 DDR2-
800. 
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Detta är fyra stycken matchade minnen med 1 GB var. ”Matchade minnen” betyder 
det att det vid tester är bevisat att just dessa fyra fungera bättre tillsammans än fyra 
slumpvis valda minnen. Om två minnen inte är matchade är det troligt att de skiljer 
sig i ex spänningsfall, trotts identiska specifikationer. Detta leder till att de arbetar lite 
sämre tillsammans. 

Minnena är av typen DDR2-800 (PC6400), vilket anger att deras arbetshastighet är 
800 MHz. För kompabilitet med moderkortet så stöder dessa minnen upp till DDR2-
800, dvs. vi har snabbast möjliga minnen för moderkortet. DDR2-minnen ger också 
bättre bandbrädd än DDR-minnen. 

Minnena är även utrustade med Corsairs kylningsprofiler Dual-Path Heat Xchange för 
motverkande av värme. De klara alltså av att fulltankas med flera samplingsbanker 
som används konstant och simultant, då kan det bli varmt.  

 

1.3.4 Hårddiskar 

När det gäller hårddiskar kan alla deras tre egenskaper vara kritiska i avseende på 
musikproduktion. Dessa är lagringsutrymme, läs-/skrivhastighet och ljudnivå. Vad det 
gäller den sistnämnda egenskapen så saknade mer än hälften av alla hårddiskar en 
specifikation. Av de som hade en, var de från Samsung tystast. 

De övriga egenskaperna är däremot väldigt tydliga att välja mellan. Mats Runberg att 
han ville ha två stycken 400 Gb hårddiskar, och vad det gäller överföringshastigheten 
valdes SATA2-300, dvs.2,4 Gbit/sek (300 Mb/sek), som är det enda valet när man vill 
ha snabba hårddiskar. 

  

1.3.5 Processorfläkt 

Vid köp av en processor medföljer en processorfläkt som kyler processorn för att 
förhindra överhettning. Dessa är inte lika noggrant framtagna som själva processorn. 
Därför har jag separat köpt en till fläkt som kyler bättre och är tystare. Jag hade 
beställt ThermalTake’s fläkt Ruby Orb eftersom den hade en ljudnivå på 17dB. Men 
vår återförsäljare av datordelar kunde inte få tag på denne utan valde istället Artic 
cooling freezer 7 Pro. 

 BIOS ställdes in att variera processorfläktens hastighet efter hur hårt processorn 
arbetade. På så sätt behöver inte fläkten ge ifrån sig onödigt högt ljud. 
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1.3.6 Chassi 

Som chassi för datorn valdes Antec Performance One P182. Det är ett stort och luftigt 
chassi som har bra luftcirkulation med extra fläktar och hårddiskupphägning för 
ljudisolering av hårddiskar. 

 

1.3.7 Nätaggregat 

Vid valet av nätaggregat föll på Chill-Innovation CP-450A4. Den levererar tillräckligt 
med effekt för övriga komponenter, har bra kylning och är designad för att vara tyst. 

 

1.3.8 Montering av hårdvara 

Vid montering av en dator får man mycket beskrivet i de manualer man får till div. 
delar. I första hand börjar man med chassits manual som leder en igenom monteringen 
av hårddiskar, CD/DVD-spelare och moderkort.  

Några händelser vid monteringen: 

Vid anslutning av moderkortet rådde det en hel del förvirring. Det kom 
ingen manual med till moderkortet, men fans på tillverkarens hemsida. 

Hårddiskarna monterades i den nedre av två hårddiskkamrar för det 
högre luftflödet som strömmar där, gent mot det övre. 

Moderkortets I/O-portar som ska utgöra datorns bakre anslutningspanel 
passade inte med de hål i chassit som de var avsedda för, se foto 1 
nedan. I specifikationerna står det att både moderkortet och chassit 
passar för ATX-standarden, det är även det enda som står ang. passform. 
Den 2x5 cm plåten med hål för I/O-kontakterna monterades bort. 
Återförsäljaren av datordelarna kunde ej korrigera felet. Mats Runberg 
åtog sig uppgiften att göra en skyddsplåt i framtiden. 

 

 

Foto 1: Datorns bakre anslutningspanelen med dess skyddsplåt. 
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Ej inkopplade anslutningar var de för det interna ljudkortet och 1394-kontakten 
(FireWire) för den främre anslutningspanelen. Detta för att ljudkortet senare ansluts 
via den då enda FireWire-kontakten på den bakre panelen, vilket medför att 1394-
modulen endas jobbar mot ljudkortet. 

 

1.3.9 Installation av mjukvara 

I BIOS gjordes inställningar så att de interna ljud- och nätverks-korten stängs av, att 
bootsekvensen endas innehåller systemhårddisk, samt ett lösenordsskydd. 

Vid installationen av operativsystemet Windows XP dök det upp ett annat 
oförutsägbart problem. Windows-istallationsprogram har inga drivrutiner för SATA-
diskar. Detta betyder att installationsprogrammet inte hittade några hårddiskar att 
installera på. Tydligen var detta ett vanligt problem som många hade löst med att 
antingen bränna om installationsskivan och lägga till de saknade drivrutinerna, eller 
att bara bifoga dem via en 3.5” diskett. Vanligtvis bifogas en skiva, med data för 
denhär sortens problem, till moderkortet. 

Jag valde att hämta min egen diskettstation, vilket var tur eftersom många av de 
drivrutiner som provades var ”korrupta”. Efter 8 timmar av omständigheter hade jag 
slutligen lyckats besegra problemet, och Windows var installerat. 

Nästa steg var att rensa vårt operativsystem från de, för vår del, onödiga tjänster och 
aktiviteter, som i onödan tar upp processor kraft och minne. Jag använde mig av så 
kallade ”tuning-” och ”tweaks-” (finjustering och nyp) guider som handlar om just 
detta. Detta kan ses som onödigt då dessa inställningar i storleksordningen inte gör 
lika mycket skillnad för vår dator som för dem som användes då Windows XP var 
nytt. Men i slutändan så har dem ändå frigjort lite kapacitet, och kanske lyckas datorn 
klara av en sista kompressor eller reverb som sätter pricken över i:et på en produktion.  

Den justeringen som anses göra mest skillnad är då man via Systemegenskaper - 
Avancerat - Inställningar – Avancerat ställer in ”bästa prestanda för 
bakgrundsprocesser”. Man kan här frigöra lite mer processorkraft genom att under 
”visuella effekter” ändra till ”bästa prestanda”. Övriga ändringar som gjorts är att 
Windows update är avstängt, service´ar med anknytning till nätverk startas inte, samt 
att man inte kan ha flera användare inloggade samtidigt. 

Mjukvaruinstallation för grafikkort och ljudkort gick smärtfritt, lika så för Cubase.  
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2 Akustik i rummet 

Målet med planeringen är att i rummet få bra ljudnivåer, ljudfördelning och 
tillfredställande klangfärg och att den tidsmässiga fördelningen hos ljudet skall vara 
god. 

Vid mätning av låga frekvenser i små rum är ett problem att ljudfältet oftast är långt 
ifrån diffust. Vårt mätresultat påverkas alltså av vart i rummet högtalaren och 
mätmikrofonen är placerade i förhållande till antinoder och noder (toppar, dalar och 
nollställen). 

 

2.1 Teori 

Då konen i en högtalares membran vibrerar, ger den upphov till ljudvågor som breder 
ut sig genom luften. När den rör sig framåt trycks luft bort, och när den rör sig bakåt 
drar den luft till sig. Ljudvågorna består av förtätningar och förtunningar som breder 
ut sig i luften. De punkter som vid ett tillfälle ligger mellan en förtätning och en 
förtunning kallas för en nod (nolla). I denna punkt kommer det att skapas ett tryck 
som ger upphov till att vågen kommer att fortsätta att svänga litet efter att 
högtalarkonen stannat. 

 

 

Figur 4: En ljudvåg med 1½ våglängd självsvänger i ett rum 

 

När högtalarmembranet återger låga frekvenser rör det sig långsammare och för höga 
frekvenser snabbare. Då ljudet färdas med en konstant hastighet i ett rum blir vågorna 
mycket längre för låga frekvenser än för höga. Låga frekvenser har även den 
egenskapen att de utbreder sig klotformat från högtalaren medan de höga är mer 
riktade, ungefär som ljus. Ljud med höga frekvenser påverkas kraftigare av obstakel 
eftersom det böjer sig pga. diffraktion. 
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Ljudvågorna kommer att utbreda sig från högtalaren och studsa runt i rummet. De 
kommer då att stöta på reflektioner av sig själva och kommer att förstärkas eller 
försvagas beroende på fasskillnaden mellan dem. 

Den sträckan en ljudvåg har färdats under den tiden det tar för ett membran att skapa 
den kallas för våglängd. Om en rumsdimension motsvarar en frekvens våglängd 
betyder det att ljudvågen för den frekvensen kommer att möta sig själv i fas, vilket 
leder till att tycket kommer att byggas upp och vågen kommer verkar stå still och 
svänga. Detta kallas för en stående våg. Eftersom vågen inte rör sig i förhållande till 
rummet kan man då gå i riktning med den och höra den starka ljudnivåskillnaden 
mellan en nod och en nolla. Eftersom örat och mikrofoner fungerar enl. en inverterad 
princip för högtalare, reagerar dessa på tryckförändringar i luften, vilket betyder att 
nollorna har mycket högre tryck, dvs. ljudnivå, än noderna.  

Stående vågor uppkommer givetvis i rummets alla dimensioner och börjar där 
avståndet mellan två ytor är en halv våglängd. Detta eftersom vågens hela färdriktning 
blir en hel våglängd, och då kommer den föregående vågen att komma i fas med den 
kommande. Principen ger sedan att stående vågor kommer att uppträda vid varje 
frekvens där avståndet mellan ytorna motsvarar en multipel av en halv våglängd. Det 
finns då risk för att det uppkommer stående vågor på olika axlar vid närliggande 
frekvenser. 

Det bildas även ståendevågorna i andra led än just de tre axiala som man normalt 
tänker sig. De axiala kommer att vara de starkaste gentemot de tangentiella, som 
skapas mot fyra ytor, och de oblika, som skapas mellan rummets alla sex ytor. Detta 
för att de axiala endast utsätts för energiförlust genom absorption vid två ytor. De 
tangentiella och oblika vågorna absorberas vid 4 resp. 6 ytor och har således hälften 
resp. en fjärdedels så mycket energi. De tangentiella vågorna kan trots sin 
underordning visa sig vara betydelsefulla i rummets akustik. De frekvenser för vilka 
ståendevågor uppkommer i ett rum kallas för rumsmoder (singular mod) eller 
rummets resonanser, från resonansfrekvens. 

Detta innebär att moderna kommer påverka det ljud som uppkommer i rummet och 
förvränger ljudet olinjärt. Man förstår här att rummets proportioner är grundläggande 
för att få ett jämt mönster, som skulle ge jämn återgivning, bland rummets resonanser. 
Men då man ser över dessa för ett rum, ser man att dess antal ökar drastiskt per oktav, 
vilket ger att rumsproportionerna ”endast” påverkar frekvenser i basområdet. 

En högtalare ger alltså upphov till tryckvågor i luften. Om man tänker sig en stående 
våg i ett endimensionellt rum (ex. ett rör) så påverkas lyssningsmöjligheterna olika 
beroende på örats och högtalarens placering. Om högtalaren sänder ut en kontinuerlig 
signal med en rumsresonansens frekvens och placeras i dess mods nolla, där vågens 
tyck är maximalt, kommer det tryck som högtalaren alstrar adderas med den stående 
vågen som bildas. Om örat då rör sig igenom rummet upplever det stora 
ljudnivåsskillnader (alltså tryckförändringar). Om högtalaren istället placeras i 
modens topp eller dal, kommer trycket från högtalaren och rummets naturliga mod att 
ligga i motfas. Detta resulterar i att örat uppfattar en jämn nivå i hela rummet, även i 
samma punkt som högtalaren. Samma princip gäller vid placering av ljudfällor. För 
porösa absorbenter ex. draperier ska dessa placeras vid ¼ del av den frekvens de ska 
dämpa eftersom de tar upp luftens rörelseenergi genom att dämpa partikelhastigheten. 
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2.1.1 ¼-delsvåglängdsutsläckning exempel 

Hur en högtalares placering i rummet är viktig enl. vågprinciper, följer här ett 
exempel från Genelec’s hemsida. Problemet lyssnaren anger är att han upplever ett 
tomrum i basen från sina högtalare.  

Vi ser i den röda grafen i figur 5 nedan en stark dipp omkring 100 Hz, i jämförelse 
med den gröna som är högtalarens frekvenssvar uppmätt i ett fritt fält. 

 

 

Figur 5: En högtalares frekvenssvar i fritt fält och i rum. 

 

Anledningen till dippen är att dess mittenfrekvens har en våglängd som motsvarar den 
dubbla längden av de röda pilarnas färdsträcka i figur 5. Den våg som högtalaren 
skapar åker bakåt, studsar mot väggen och när den kommer i jämn led med 
membranet har den färdats en halv våglängd. Den reflekterade vågen är alltså 180° 
fasförskjuten i förhållande till konens rörelse, vilket resulterar i att deras energi tar ut 
varandra. Detta utsläckningsfenomen inträffar mot rummets alla väggar, tak och golv, 
och sker vid den frekvens där avståndet mellan högtalaren och ytan motsvarar ¼ av 
frekvensens våglängd. 

Eftersom vi vet mittfrekvensen för dippen och ljudets hastighet kan vi enkelt räkna ut 
avståndet från väggen till högtalaren med hjälp av följande formler: 

 

tid

sträcka färdad
hastighet ,

tid

1
frekvens ==  
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Då den färdade sträckan i vårt sammanhang motsvaras av frekvensens våglängd får vi 
att: 

 

frekvens

hastighet ljudets
våglängd= m 434,3

100

4,343
==  

 

Vilket ger oss avståndet 85,9 cm då detta är en fjärdedel av våglängden. 

Vi kan med den här metoden, som figureras i figur 6 nedan, placera frekvensdippen 
där vi vill ha den. Om dippen ska flyttas ner i frekvens så flyttar vi högtalaren längre 
från väggen, och vill vi ha den högre så flyttar vi istället högtalaren närmre. 

 

 

Figur 6: Frekvenssvar från en högtalare beroende på avstånd från vägg3 

 

Hur starkt den förskjutna vågen påverkar beror på ytan den studsar mot. Är den 
mycket diffuserande eller dämpande är det inte lika mycket som reflekteras tillbaks 
som om den skulle vara väldigt hård och kal. 

 

2.1.2 Boltarea 

En man vid namn H.R. Bolt arbetade för att få fram dimensioner för ett jämt mönster 
för rumsresonanser, genom att studera medelavståndet mellan dem. Han fick således 
fram ett område i en proportionsgraf, som visas i figur 7 nedan. Han menade att rum 
med proportioner inuti området hade ett ”bra” rumsresonansmönster. Andra farbröder 
som försökte hitta de perfekta rumsproportionerna var Sepmeyer (A, B och C i figur 7 
nedan), Louden (D, E, och F), Volkman (G) och Boner (H). Även om vissa av dessas 

                                                 
3 Rekommendationer på avstånd gäller för högtalare med frekvensområde 20 – 20 000 Hz. 
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proportioner ligger utanför området används det ändå som en riktlinje idag. Dock, är 
proportionen 1:2, mellan rumshöjd och längd, inget som rekommenderas.  

 

 

Figur 7: Boltsarean 

 

2.1.3 Påverkan av eko 

Om en ljudkälla i ett rum stängs av, så kommer reflektionerna av ljudet att leva olika 
länge. När en ljudvåg reflekteras mot en yta kommer den att splittras och en del av 
den kommer att reflekteras och vända tillbaka in mot rummet, den andra delen 
kommer att gå igenom ytan, och på så vis tappar ljudvågen energi. Beroende på hur 
diffuserande ytan är kommer ljudvågen att delas upp i flera ljudvågor som går åt olika 
håll. Hur stor del som försvinner in i genom ytan beror på materialet då höga och låga 
frekvenser har olika krav för att absorberas. Dessa reflektioner skapar ett eko som ger 
oss en uppfattning av rummet, även kallat spaciousness. 
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Figur 8: Reflektioner i ett rum 

 

Om det finns en icke motverkad rumsresonans kommer denna frekvens att leva längre 
än övriga. I ett sådant fall kan det fås en så kallad dubbel avklingning i rummet. 

 

 

Figur 9: Dubbel avklingning fås då ett färre antal starka frekvenser (B) lever längre 
än den större delen (A). 

 

Om efterklangstiden är för lång i ett rum så kan detaljer, speciellt i form av 
transienter, försvinna från ljudbilden eftersom de maskeras av ljud som redan borde 
ha dött ut. Annat som kan hända vid musiklyssning är att basregistret upplevs grötigt 
och musiken ligger lite som på en tjock massa, när man istället borde vilja uppleva en 
form av intensitet.  
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”Vissa typer av musik, särskilt orgelmusik, är i allmänhet mindre känslig för 
ekoverkan än tal, men snabba transienta förlopp är även i fråga om musik känsliga för 
förekomsten av ekoverkan.” [AoA] 

 

2.1.4. Färgning 

I ett rum påverkas en lyssnares ljudbild av reflektioner från rummets ytor. Givetvis är 
det direktljudet till örat som ger en uppfattning om riktningen till ljudkällan och inte 
de senare reflekterade ljuden. Men enligt Haas-effekten kommer de reflektioner som 
når örat upp till 30 ms efter direktljudet inte att uppfattas av hjärnan som ett eko, utan 
kommer att påverkar hjärnans tolkning av direktljudet i form av färgning och spatial 
effekt.  

Färgning gör sig mest påträngande vid musiklyssning, eftersom musik i regel 
använder större delen av vårt hörbara frekvensområde, och håller en jämn karaktär. 
De tidigaste reflektionerna av musiken kommer då att påverka lyssningen genom 
”karakteristiska spektrumförändringar av ljudet” [AoA] s k färgning. 

Det är från detta fenomen live-end/dead-end principen tagits fram. Den går ut på att 
den främre halvan av rummet är döddämpat så att alla tidiga reflektioner dör direkt 
medan de som kommer från den bakre delen av rummet gör att rummet bibehåller en 
luftighet och rumskänsla. 

 

2.2 Utvärdering av rummet 

Rummet som tilldelats projektet ligger i Högskolan i Kalmars musikhus. Det har 
använts som övningsrum för musikstuderande och antas ha byggts med speciella 
åtaganden för att ha en akustik mer lämpad för musik. Det finns nämligen inga 
ritningar eller dokument som kan säga något om huset eller de åtgärder som gjorts. I 
de bilder nedan som visar rummets fyra väggar, ser man att den norrliggande väggen 
är täckt med någon form av akustiskt justeringsdon. Då en modifikation av denna var 
påtänkt, mättes den på alla sätt. Dessa värden sattes sedan in i olika formler för olika 
akustiska dämpningsenheter av antagen använd typ, för att kartlägga dess 
arbetsområde. Men då alla uträkningar gav absurda resultat avslogs idéen. 
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Foto 2: Rummets långvägg mot norr. 

 

 

Foto 3: Rummets kortvägg mot öster. 

 

 

Foto 4: Rummets långvägg mot söder. 
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Foto 5: Rummets kortvägg mot väster. 

 

Då rummets egenfrekvenser, bestående av resonansfrekvenser mellan rummets 
väggar, tak och golv, kan ställa till med olinjariteter, främst i basområdet, underlättar 
det med ett diagram över rummets naturliga frekvenssvar. Dessa kallas för rummets 
olika moder, och beräknades fram med formel 1 nedan. 
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F = frekvensen för rumsmod 
n = ordningstal för rumsmod i resp. dimension 
l = rumslängd för dimensionen 
x = bredd (3,6 m) 
y = höjd (2,5 m) 
z = längd (4,2 m) 
c = ljudhastigheten (343.4 m/s) 
  

Formel 1 bygger ursprungligen på vågekvationen och är begränsad till ett 
parallellepipediskt rum, den antar även att rumsytorna är totalt reflekterande, och att 
partikelhastigheten vinkelrätt mot ytan är noll. Beräknat på vårt rums dimensioner fås 
graf enl. nedan.  
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Graf 1: Rummets egenresonanser4. 

(0 dB = axiala, -3 dB = tangentiella, -6 dB = oblika) 

 

För att exempelvis beräkna den första frekvensen som kan bilda en stående våg 
mellan rummets kortväggar, sätts nx = 0, ny = 0 och nz = 1. Vi ser då att termerna för 
bredd och höjd försvinner och vi får vår uträkning på den tidigare härledda formeln 
från ¼ delsvåglängdsutsläckningsexemplet. 
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Vår 2:a i nämnaren säger oss att den första stående vågen fortplantar sig med en halv 
våglängd.  

 

 

Figur 10: Den lägsta resonansfrekvensen är alltid en halv våglängd 

 

Sätter vi in måttet på långväggarna i vårt rum, tillsammans med ljudhastigheten får vi 
således den lägsta rumsmoden: 
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För att istället få den första oblika rumsmoden används formel enl nedan. 
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Då modernas täthet stiger logaritmiskt fås i högre frekvenser ett ljudfält utan toppar 
och dalar. Därför behöver man inte studera rumsmoder höger än 300 Hz. 

Våra lägsta axiala resonansfrekvenser i rummet är 41, 48, 69, 82 och 96 Hz. Deras 
mellanrum är 7, 21, 13, och 14 Hz. Om vi då ser på tumregeln ”om två 
egenfrekvenser ligger mer än 15 Hz ifrån varandra så sker ingen extra förstärkning” 
[HtBa.], så kan vi misstänka en förstärkning i området kring 45 Hz. Då 
mätutrustningen vid tillfället inte kunde mäta frekvenser lägre än 66 Hz kunde inte 
någon observation av moderna göras. En undersökning av de tre näst lägsta moderna 



 24

gav inga resultat som indikerade på att en akustiskmotverkning i området behövdes. 
Lika så för de två axiala moderna vid 204 Hz. 

Ska man motverka en resonansfrekvens med ex. en basfälla så måste denna vara 
noggrant trimmad, annars kan motverkningen ge ett för svagt områden i spektrumet. 

Då det inte finns någon dokumentation om dem absorbenter på den norra långväggen 
vet vi inte dess avsikt mot rummets resonansfrekvenser eller efterklangstid. Det vi kan 
säga utan att behöva mäta är att de resonansfrekvenser som finns mellan kortväggarna 
är att de är relativt obehandlade. 

Med tanke på att pianosalen också skall anses som ett inspelningsrum borde det 
kanske även inspekteras ur akustisk synpunkt. Detta ansågs dock ligga utanför detta 
projekt. 

 

2.3 Installationer 

Då det från början var tänkt att den intill liggande pianosalen skulle användas som 
inspelningsrum var en installation av ett observationsfönster i den sydliga väggen 
förutbestämt. För att sedan kunna spela in ljud från denna sal till kontrollrummet 
krävdes en signalförbindelse mellan rummen. För detta byggdes och installerades en 
patchbay i ett 1p projekt i kursen Audioteknik B. 

Ett tyg, införskaffat av Mats Runberg, var av intresse att undersöka gällande 
efterklangstid. 

 

2.3.1 Observationsfönster 

2.3.1.1 Syfte 

Det viktigaste med att installera ett så kallat observationsfönster i en studio är att 
fönstret inte får försvaga väggen. Detta är inget jag sett att man kan räkna på, så inget 
teoretiskt underlag finns på det sättet. Strategin blev i vårt fall när vi har en bra 
dämpad vägg är att det görs på det proffsigaste möjligast sätt. 

Informationen kring ämnet har jag hittat på SAE’s hemsida, och även kollat runt på 
forum (i huvudsak Studios, där ämnet har diskuterats i flertalet diskussionstrådar) för 
att läsa om andras skildringar kring observationsfönsterinstallationer. Slutsatsen blev 
att det i stort sätt bara finns ett sätt att göra det på. 

Det viktigaste man måste göra för att få en vägg bra isolerad är att den ska delas upp i 
två separata väggar, dvs. två väggar som inte har någon förbindelse via ex balkar. 
Detta för att ljudvågor färdas lättare desto högre densitet ämnet det färdas i har. 
Denna riktlinje måste givetvis även fönstret följa, och betyder således att det monteras 
ett fönster i varje vägg. 
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För fönstren gäller även att de bör sitta flytande i väggen. Detta betyder att de inte är 
fastmonterade utan att de sitter i ex. silikon, för att rutan ska kunna röra sig med 
ljudvågor och på så sätt dämpa dem genom att stjäla deras rörelseenergi. 

Fönstren bör inte fästas parallellt, utan bör sitta i vinkel mot varandra så att utrymmet 
mellan dem inte har en klar egenfrekvens. Vinkeln mellan glasen kommer även att 
motverka en spegeleffekt. 

Det enda kravet på fönsterramen är att den måste vara helt lufttätt. Ljudet kommer 
annars att slinka igenom även det minsta hål. Riktlinjen för hur fönstret skulle 
monteras var från figur 11 nedan, tagen från SAE’s hemsida. 

 

 

Figur 11: Montering av observationsfönstret enl. SAE. 

 

2.3.1.2 Utförande 

Monteringen av observationsfönstret utfördes av Akademiska Hus enl. mina direktiv. 

Då hålet för fönstret sågades upp kunde man se att väggen var konstruerad enl. två-
bladsprincipen, dvs. att väggen i sig var två väggar. Detta är den mest lämpade 
principen då det gäller att isolera en vägg eftersom luft-/isolerings-spalten mellan de 
så kallade bladen dämpar bättre än en solid vägg. Väggens reglar visade sig ha en 
grupp för varje blad, dvs. att varje regel var fäst i endast ett blad. Detta dämpar 
genomgående ljud bättre än om det hade varit en större regel som varit fäst i båda 
bladen, eftersom ljudet i sådana fall hade haft en mindre trög väg att gå igenom. 
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Foto 5: Väggens konstruktion lodrät sett. 

 

Beträffande glastjockleken hade jag (enl. SAE’s riktlinjer) föreslagit två glasskivor 
med olika tjocklekar, ca 10 millimeter. Då det skulle ta 5 veckor för glasmontören att 
få in glas av den tjockleken rekommenderade han dubbelt 3 mm laminatglas, som 
enligt honom var utmärkt vid ljudisolering. Eftersom projektets startpunkt blivigt 
framskjuten kände jag att det inte fanns tid till att vänta 5 veckor för att få hem glasen. 

Vid själva monteringen av fönstret medverkade jag inte. Jag hade sagt till snickaren 
att jag ville det, men han måste ha glömt. Jag fick således inte träffa fönstermontören 
och diskutera monteringen med honom. Det visade sig dock att jag och glasmontören 
samma hade uppfattning om hur ljudisolerade glas bör monteras och fönstret hade 
monterats enligt de principer jag föreslagit. 

Fönstret monterades dock inte helt enl. det rekommenderade i bilden ovan, utan hade 
en gummilist på insidan, och sedan silikon runt om och utanför, se figur 12 nedan. 
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Figur 12: Skiss på hur observationsfönstret byggdes. 

 

 

2.3.1.3 Mätningar 

För att se hur fönsterinstallationen påverkade väggens dämpningsförmåga, gjordes en 
mätning som jämfördes med en gjord före installationen. Jämförelsen syns här i graf 2 
nedan. 
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Graf 2: Ljudnivåsskillnader mellan rummen, före och efter montering av 
observationsfönster. 

 

Då mätinstrumentet hade uppdaterats under projektets gång fanns inte mätdata av den 
mätning gjord före installationen med större omfång än vad som visas i diagrammet. 
Att väggen skulle försvagas i de lägsta frekvenserna var väntat, dock hade det varit 
intressant att få se hur mycket installationen påverkat väggen i området 20 Hz och 
lägre. Mätutrustningen i denna tidigare del av projektet kunde inte mäta så pass lågt. 

Jämförelsen av mätresultaten visar att väggen blivigt starkare i punkten 63 Hz. Då 
detta är fullkomligt orealistiskt måste något ha påverkat mätningarna. Så hur mycket 
det skiljer sig kan vi inte veta exakt, men vi kan konstatera att strukturen inte 
förändrats till det värre. 

Vad det gäller högre frekvenser så var väggen godtyckligt ogenomtränglig över 200 
Hz, både före och efter installationen av fönstret.  

 

2.3.2 Draperier 

2.3.2.1 Syfte 

Av regeln ”Ha kortare efterklangstid i rummet du är i än det du lyssnar på” ville jag ta 
ner efterklangstiden, eftersom att rummets klang inte bör påverka uppfattningen av de 
rum man skapar vid en mix. Draperier villes även ha för att skärma bort rummets 
kalaste ytor för att få bort de starkaste reflektionerna. Dessa var en white-board på den 
västra väggen, och fönstren på den ostliga. 

 

Hz 
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Figur 13: Absorptions förmåga hos tyg beroende på tjocklek. 

 

Som vi ser i figur 13 ovan så påverkar draperier mest frekvenser i diskanten, eller 
mellanregistret om det är av tyngre tjocklek. Draperi är en porös typ av ljudabsorbent, 
vilket betyder att luft under tryck kan flyta igenom materialet, och det som påverkar 
dess absorptionsförmåga är dess storlek, tjocklek och tyngd. Men som vi ser i figur 14 
nedan har det även betydelse hur veckat det är. 

 

 

Figur 14: Absorptionsegenskap för ett tyg olika mycket veckat 
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En annan anledning till att draperier skulle sättas upp var för att dämpa reflektioner av 
eventuella kritiska frekvenser som skulle kunna uppmärkas senare vid en installation 
av högtalarna. 

Då man sätter upp draperier kan man placera dessa en bit ifrån bakomvarande vägg så 
att en luftspalt fås. Denna luftspalt kan dimensioneras för att försvaga vissa frekvenser 
enl. principen i figur 15 nedan. 

 

 

Figur 15: Draperiers absorptionsegenskap beroende på avstånd till vägg. 

  

Vi kan här se att draperier kan dämpa vid oönskade frekvenser om de hängs upp på ett 
icke uträknat avstånd långt från väggen. Detta bör dock ha föga betydelse så vidare 
det inte är ett stort och tjockt tyg som inte hängs tätt inpå en vägg. 

 

2.3.2.2 Utförande 

Jag ville ha väntat med uppsättningen av skenorna som draperierna skulle hänga i, 
tills efter installationen av högtalarna så att jag kunde ha använt mig av avståndets 
frekvensegenskaper för att påverka rumsåtergivningen. Men då vaktmästaren endast 
kunde sätta skenorna på ett fixerat avstånd hade jag inte mycket till val. 

Då ett bra veckat draperi av ett tyngre tyg hängdes upp över den västra och den östra 
väggen blev rummets klang, som antaget, säckigare. Till den stora förvåningen 
uppstod även ett fluttereko. Detta var inte väntat eftersom rummet tidigare inte hade 
något anmärkningsvärt eko, och definitivt inget fluttereko. 

Ett fluttereko uppstår mellan två öppna, kala och hårda ytor. Detta för att ljudvågorna 
som studsar mellan endast dessa två överlever längre än övriga ljudvågor i rummet, 
eftersom de inte förlorar lika mycket energi vid varje studs. Men i ett tomt rum så 
finns det inget fluttereko, bara ett långt eko. Detta måste betyda att fluttereko 
uppkommer då de ett rums efterklangstid är olika i de axiala axlarna. Man kan alltså 
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få ett fluttereko i ett väl ljudande rum om man överdämpar och låter två parallella ytor 
vara obehandlade. 

 

2.3.2.3 Mätningar 
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Graf 3: Efterklangsmätning i rummet med tyg 

 

Som vi ser i graf ovans så fungerar tyg mycket bra för att få ner efterklangstiden i 
diskanten. Att detta inte skulle påverka basen var väntat, men är nöjd över att de 
tjocka tygerna hade så pass stark dämpningspåverkan på 250 Hz området som det 
hade. Vi ser även i grafen för efterklangstiden före installationen av tyget att rummet 
var, som väntat, ett mycket bra rum för musikutövande efterklangsmässigt. 

Det man skulle ha ändrat på för att göra det ursprungliga rummet bättre för 
musikutövande, istället för musiklyssnande, är att sänka efterklangstiden i det lägre 
mellanregistret och basen med minst 0.3. Dvs. det som återstår att göra efter 
uppsättningen av tyget, för att få en nästintill perfekt efterklangskurva för ett 
lyssningsrum. 

Tittar vi istället på hur tyget påverkar den direkta ljudnivån i rummet får vi en mer 
svår tolkad graf, se graf nedan. 
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Graf 4: Ljudnivåer i rummet med, resp. utan tyg uppsatt. 

 

Kurvan för frekvensnivåerna före tyget var uppsatt talar om för oss att mätningen inte 
var gjord vid perfekta mikrofon- och högtalarplaceringar, dock så var dessa vid 
tidpunkten de bästa. Detta medför att man inte riktigt kan lita på mätningarna i vissa 
punkter, som i exempelvis 80 Hz. Överlag så ser vi i grafen att tyger har dämpat men 
också förstärkt frekvenser i rummet. En mer överskådlig kurva har vi i grafen nedan 
där kurvan ”Med tyg uppsatt på båda väggar” är subtraherad ifrån kurvan ”Utan tyg”. 
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Graf 5: Ljudnivåskillnaden tyget gjorde i rummet. 

 

Vi ser i grafen ovan att tyget påverkar frekvenser kring 30 till 50 Hz med nästan 3 dB 
men i grafen för efterklangstiden gör det ingen skillnad under 125 Hz. Rummets 
grundfrekvenser på bredd och längd är ca 50 och 40 Hz, man tycker då att 50 Hz 

dB 

Hz 

dB 

Hz 



 33

borde ha förstärkte gentemot 40 Hz eftersom tyget ligger på djupet, alltså 40 Hz-
axeln. Men enl. mätningarna så har dessa fått nästan lika mycket motstånd i rummet. 
På samma gång har upphängningen av tyget förstärkt frekvenser lägre än dessa. 
Frekvenser som alltså ligger under den lägsta resonansfrekvensen som finns i rummet. 

 

2.4 Placering av monitorer 

2.4.1 Utförande 

Den positionering av högtalarna som först anses självklar i rummet, är då 
lyssningspositionen är tätt mot observationsfönstret, som i figur 16 nedan. 

 

 

Figur 16: Den mest naturliga placeringen av högtalare och lyssningsposition. 

 

Detta är dock olämpligt ur flera synvinklar. Vid närmare titt på positionens 
siodväggar, ser vi att den vänstra är av 35 % fönster och en betongaktig yttervägg 
medan den andra är en innervägg täkt till nästan hälften av en kal white-board. Om vi 
bortser från faktumet att dessa sidoväggar skulle ge olika reflektioner i de högre 
frekvenserna så finns det ett starkt antagande att basåtergivningen skulle upplevas 
sned. Den östra väggen skulle läcka ut mer bas genom sina fönster än vad som skulle 
absorberas av den västra med white-boarden. För att åtgärda detta måste 
bashögtalaren flyttas åt höger för att få energin från mitten. Problemet som uppstår då 
är att basens energi riktning får kompenseras mot att få en jämn frekvensgång, som 
påverkas av de ståendevågor som bildas i sidled (mellan kortväggarna). 
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En ytterligare anledning till att inte ha lyssningspositionen riktad mot 
observationsfönstret finner vi i Bolts teori. Med lyssningspositionen på detta sätt fås 
rumsproportionerna 1:1,43:1,17 (höjd:längd:bredd) som ligger utanför området i figur 
7. Vrids istället lyssningspositionen 90 grader fås proportionerna till 1:1,44:1,68 som 
ligger lite innanför boltsarean, men inte nära någon av de andra rekommenderade 
proportionerna. 

Till att börja med bör man se över informationsbladen som man får till högtalarna, se 
bilagor Bilaga D1 - 7050b, Bilaga D2 - 7050b quick setup, Bilaga E1 - 8030a och 
Bilaga E2 - 8030a quick setup. Att förvänta sig någon tekniskförklaring för 
riktlinjerna från tillverkaren kan uteslutas. 

De rekommendationer man får från informationsbladen är kortfattat följande: 

För monitorerna så ska dessa placeras på samma avstånd från 
lyssningspositionen i 30 graders vinkel. De ska stå symetriskt i rummet 
och ha minst 110 cm avstånd från omgivande rumsytor. 110 cm 
motsvarar fasutsläckning vid 78 Hz. 

För basen gäller det att den bör stå rakt framför lyssningspositionen och 
inte mer än 60 cm från väggen.  

Undvik avståndskillnader mellan högtalare på över 2 m, dessa kan bilda 
tonala balansskillnader vid övergångsfrekvensen mellan högtalarna. 

 

 

Figur 17: Föreslagna avstånd mellan högtalare och bakomvarande vägg. 
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Ett sätt att till stora delar förbigå dessa fasutsläckningar är att montera högtalarna inne 
i väggen, sk. flush-montera. Tyvärr så var metoden inte aktuell för projektet, och 
ingen djupare forskning inom metoden gjordes. Dock skulle metoden, med tanke på 
att kontrollrummet är litet, vara till stort gagn för studion, eftersom det skulle låta 
kontrollbord och dator stå mot en väg. Om vi följer givna rekommendationer, se bild 
17 ovan, så ser vi i figur 18 nedan så är området för monitorerna ett 1,4 x 2 m stort 
område i mitten av rummet.  

 

 

Figur 18: Område där högtalarna kan placeras. 

 

Till att börja med placerades högtalarna inom det ej markerade området, i figur 18 
ovan, på det bord som skulle användas. Visst bör man ha en tanke på i vilken höjdled 
högtalarna står. Men det viktigaste är att högtalarna bör vara i samma höjd som 
öronen eftersom ljudets infallsvinkel påverkar örats mottagning. Detta är ganska 
självklart med tanke på att öronen lokaliserar ljudkällor på fler sätt än tidsdifferensen 
mellan höger och vänster öra. Vilket leder oss in på högtalarnas vinkel mot lyssnaren. 
Vid läsning på olika Internet-forums där detta diskuteras framgår att den perfekta 
vinkeln är 43.5 grader. Men då musikens bredd påverkar musikåtergivningen mindre 
uppenbart, förutom vid överdrivna vinklar av högtalarna, höll jag mig till den enklaste 
och mest rekommenderade: 45º. 

Hur avståndet mellan högtalarna och lyssnaren påverkar ljuduppfattningen är inte mer 
än att desto större avstånd desto mer inverkan har rummet. Sedan fungerar olika 
högtalare olika bra på vissa avstånd, ex närfälts monitorer. För de inköpta monitorerna 
till denna studio rekommenderar tillverkaren Genelec ett avstånd på 0.7 till 2 m.  

Högtalarna placerades på ett bord med avståndet från konen till närmsta väggen på 
105 cm. Detta medför en ¼ dels utsläckning på 82 Hz. Detta pga. två anledningar, 
först för att ge mer av korsningsområdet till bashögtalaren, sedan för att ge plats åt 
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datorskärmarna som skulle stå mellan högtalarna. Högtalare ska stå i fritt synfält och 
bör helst inte ha några ytor i närheten som kan ge upphov till tidiga reflexer. 

 

2.4.3 Mätningar 

Mätningarna gjordes med rosa brus och utan ljudupptagningsfilter, dvs. ”flat”. Med 
denna uppsättning blir fördelningen av energi jämn i alla oktaver utan avvägning. 
Man kan enkelt höra om man använder sig av fel brus eller avvägning, genom att 
EQ´a fram en rak kurva och sedan spela upp musik genom EQ´n. 

I ett av Studios monitortest hade en person från tillverkningsföretaget tagits in för att 
installera systemet korrekt. Denne mätte och ställde in varje högtalare för sig, så att 
alla får lika svar i lyssningspunkten. Det är alltså OK att ställa in diskantfilter på ett 
par monitorer olika. 

Inledningsvis tittar vi på hur det låter med högtalarna ståendes på 8 cm höga 
frigolitklossar på bordet. Mikrofonen är placerad i samma höjdled som högtalarnas 
strålningsaxel, dvs.120 cm ovanför golvet. Högtalarna är riktade rakt mot mikrofonen. 
Filterjusteringar på högtalarna för rakast möjliga kurva har gjorts. 

 

 

Figur 19: Akustisk strålningsaxel för 8030A. 
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Graf 6: Mätning enl. pos. i figur 20. 

 

 

A = 108 mm, B = 125 mm,C = D = 88 mm 

Figur 20: Pos. för mätning i graf 6. 
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Vi ser i graf 6 att positionen i figur 20 ger en godkänt rak återgivning i området 250 – 
16000 Hz. I de lägre frekvenserna ser vi hur högtalarnas återgivningsområde minskar, 
samt en stark resonans från rummet vid 50 Hz. 

Detta är en bra lyssningsposition men en ergonomiskt mycket dålig arbetsposition, 
eftersom mikrofonen är placerad 120 cm ovanför golvet. Visst är det härligt att 
halvligga i en stol när man lyssnar på musik, men att arbeta i en sådan position eller 
starkt framåtlutad är ansträngande. 

I graf 7 nedan, som visar resultatet av nästa mätning, har bashögtalaren placerats på 
golvet i mitten på den främre väggen (den ostliga med fönster). Filterjusteringar på 
högtalarna för rakast möjliga kurva har gjorts. 

 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

20 50 125 315 800 2000 5000 12500

Graf 7: Mätning enl. pos. i figur 21. 
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Figur 21: Pos. för mätning i graf 7. 

 

125-200 Hz är lite för lågt, medan 63-80 Hz är lite för högt. Vid denna mätning låg 
bas och högtalare i motfas vid 80 Hz för att dämpa det området, och vi borde 
igentligen ha fått en stor dipp. Med tanke på att högtalarna på bordet står i ¼ dels 
utsläckning för en frekvens i det området borde det vara bashögtalaren som står för all 
effekt i området. Den står i en nolla för en 80 Hz mod i längdled, men då borde den 
även förstärka 40 Hz moden, vilket den enligt den senaste grafen inte gör. 

För att flytta upp lyssningspositionen till normal öronhöjd för en person sittandes på 
en stol, skaffades ett par stativ. Vi tar bort subbashögtalaren och ställer högtalarna på 
stativen, som placeras så långt mot den ostliga väggen som möjligt. Högtalarna har nu 
1 m från ovansidan till taket och 1,25 m från undersidan till golvet. De riktades om så 
att deras akustiska axlar träffa mikrofonen, som inte har flyttas utan har endast höjts 
till 1.45 m ovanför golvet. Graf 8 visar resultatet av förflyttningarna då höger 
högtalare mäts. 
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Graf 8: Mätning enl. pos. i figur 22. 

 

 

Figur 22: Pos. för mätning i graf 8. 

 

I denna position får vi en obalans i mellanregistret samt rumsmoderna 40 och 80 Hz 
syns tydligt. Det största problemet i mellanregistret här är den vida dippen från 400 
till 800 Hz. Denna antas uppkomma pga. avståndet mellan högtalarna och 
bakomvarande fönster/vägg. Högtalarstativens fötter gör att dessa inte kan placeras 
tätt intill någon vägg, annars kunde dessa sättas tätt intill väggen så att inga ¼-
delsutsläckningar skulle kunna uppkomma bakåt. Men nu kommer alltså högtalaren 
inte närmre fönstren än ca 1,5 dm. Väggens utbuktning som hamnar i samma avstånd 
som bakomvarande vägg gör, spelar också en trolig roll i dippen. 
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Men eftersom 80 Hz området kommer ge problem med basen i den här positionen, 
elimineras modens påverkan genom att flytta fram högtalarna till ett avstånd på 1,05 
m från väggen, dvs. till 82 Hz modens nolla. Resultatet ses i graf 9 nedan. 
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Graf 9: Mätning enl. pos. i figur 23. 

 

 

Figur 23: Pos. för mätning i graf 9. 
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Basområdet avtagande lutning blev mycket bättre och även om 40 Hz är 
överrepresenterad i området ligger den ändå ca 15 dB under medelvärdet hos 
mellanregistret och diskanten. Den nya positionen har förändrat mellanregistret, men 
inte förbättrat det på något sätt.  

Den starka dippen vid 500 Hz, som orsakades av en reflektion, minskades i styrka och 
sänktes i frekvens genom att höja stativet 3 dm. Det var då tvunget att vinkla 
monitorerna mot mikrofonen (lyssningspunkten) för att inte tappa de högsta 
frekvenserna. Monitorernas avstånd till taket är nu 0.7 m, och dess avstånd till taket är 
tillräckligt kort för att kunna släcka ut frekvenser. Taket består dock av dämpande 
nedsänkta plattor med luft bakom sig, så dessa är mer av en dämpande yta än en 
reflekterande vägg. 

Resultatet av förflyttningen syns i graf 10 nedan. 
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Graf 10: Mätning efter höjning av stativ. 

 

Resultatet från mätningen som avses i graf 10 ansågs tillräckligt bra för att gå vidare 
till subbashögtalaren. Inledningsvis mättes den för sig självt i olika positioner för att 
se hur den passade in i rummet. Högtalaren placerades i mitten mot den ostliga 
väggen (figur 24), i ett av de främre hörnen (figur 25) och sist centrerad i sidled men 
på 80 Hz utsläckningsavstånd till dess bakre vägg (figur 26). 
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Figur 24: Pos. för mätning i graf 11. 
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Graf 11: Mätning enl. pos. i figur 24. 
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Figur 25: Pos. för mätning i graf 12. 
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Graf 12: Mätning enl. pos. i figur 25. 
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Figur 26: Pos. för mätning i graf 13. 
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Graf 13: Mätning enl. pos. i figur 26. 

 

Man ser snabbt att de olika positionerna av subbashögtalaren är ger obetydliga 
skillnader, samt att ingen av dessa förbättrar förlusten vid 50 – 60 Hz. Felet ligger 
alltså i lyssningspositionen, och vid granskning av denna ser man att avstånden 
mellan mikrofon och den västra samt nord- och syd-väggarna är identiska. 
Subbashögtalaren flyttades till sin ursprungliga position (figur 24). 
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Eftersom det inte gick att flytta lyssningspositionen framåt, ej heller i sidled, så 
flyttades den bakåt 2 dm tillsammans med bordet. För att se den totala skillnaden av 
förflyttningen gjordes först en mätning med både subbashögtalaren och båda 
monitorerna innan förflyttningen av lyssningspunkten, se figur 27. 

 

 

Figur 27: Pos. för mätning i graf 14. 
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Graf 14: Mätning enl. pos. i figur 27. 
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Figur 28: Pos. för mätning i graf 15. 
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Graf 15: Mätning enl. pos. i figur 28. 

 

Vi ser att en förflyttning av lyssningspositionen gjorde susen för att bli av med den 
stora dippen. Dock återstår det lite bortfall och någon dipp, men detta var den 
positionen med bäst återgivning som hittades. 
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2.5 Möjliga kompletteringar av utfört arbete 

Då den första beställningen, med datorutrustning, tog sig flera månader att gå igenom 
byråkratin, var det för min egen tidsfrist väldigt olämpligt att arbeta på en ny 
beställning. Det är därför det inte tillkommit något akustikmaterial i rummet, mer än 
det enkelt införskaffade draperiet. 

 

2.5.1 Tube Traps 

Till en början fanns tankar på att installera basabsorbenter i form av ett eller två par 
Tube Traps™ för behandling av rummets egenskaper i basområdet. Vid den första 
mätningen kunde ett inte något specifikt arbetsområde för Tube Traps fastställas 
eftersom högtalarna som användes inte kunde återge särskilt mycket bas. Det visade 
sig även vara nästintill omöjligt för ett inköp då det inte finns någon europeisk 
återsäljare.  

I projektet fanns det inte tillräckligt med tid, men är fullt möjligt att med enkla medel 
bygga ett par Tube Traps eller annan basfälla. Detta skulle vara ett mycket bra 
kompletterande projekt till studion, då man kan se i graf 3 att efterklangstiden för 
frekvenser under 250 Hz behöver bearbetas. 

 

2.5.2 Takdämpning 

För att minska inkommande ljud var det tänkt att öka isoleringsmassan ovanför 
innertaket eftersom det antagligen var en öppen vind ovanför taket. 

Även reflektionsdämpare ovanför lyssningsplatsen var påtänkt. Men eftersom ingen 
andra beställning gjordes och att framtida ompositioneringar av utrustning kan äga 
rum, gjordes aldrig någon montering av dämpningsmaterial på innertaket. 

Isolation av taket är något som jag anser att man borde se över. Resultatet från 
montering av observationsfönster, graf 2, visar att skillnaden mellan före och efter 
monteringen inte är så stor. En anledning till detta är troligtvis att större delen av 
ljudet går via taket. 
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Slutsats 

Projektet hade redan från början ett problem med mätutrustningen. De första 
högtalarna kunde inte återge frekvenser lägre än 66 Hz, och därför kunde inte rummet 
utvärderas i den utsträckning som önskats. Dock var det redan ett bra rum, men jag 
trodde att det skulle bli problem med de första rumsmoderna eftersom just ingen 
basregisterhantering kunde göras inledningsvis, och inte hans med i slutet. 

Något som säkert hade gjort projektet betydligt mer smärtfritt var om något av de 
företag som jag kontaktade inför projektet för andledning hade hört av sig. Det hade 
sparat mig väldigt mycket tid eftersom projektet varit mindre strukturerat och att jag 
varit tvungen att leta upp svar på nästan alla frågor själv. 

I början av projektet ville Högskolan flytta musikhuset. Efter någon vecka fastslogs 
det att det inte skulle bli någon flytt, men efter någon vecka igen revs beslutet upp. 
Dessa förseningar gjorde att datorn inte beställdes förens vecka 24. Enligt kursplan 
skulle projektets redovisas vecka 22. Vecka 33 höll jag en avslutande genomgång av 
studion med Mats Runberg. 

Datorn och programmet fungerar. Rummet har inspekterats, en lyssningspunkt med 
bra återgivning har tagits fram och efterklangstiden har i avseendet förbättrats.  

Studion används idag av både elever och lärare. Projektets mål är godkänt. 

 

Tack till 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare under projektet Erik Loxbo, Mats 
Runberg och Jan Carlsson på Musikhuset för ett gott sammanbete, Magnus från 
Akademiska hus som har skött grovjobbet vid montering av observationsfönstret och 
patchbay’n, samt min klasskamrat Christoffer Wiman som med sin kunskap om 
datorer sett till att systemet inte fått något grundläggande fel. 

Speciellt tack till Lina Marthinsen, min mor och min far för ert stöd under all den tid 
som det har tagit att slutföra det här projektet. Tack! 
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