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Abstract
Samma ljudupptagning har genomförts i fyra olika samplingsfrekvenser. Det som undersökts
är vad som skiljer dessa åt i fråga om frekvensinnehåll, stereoinnehåll och signalstyrka samt
huruvida det går att höra någon skillnad mellan dessa. Syftet är att visa på vilken
samplingsfrekvens som lämpar sig bäst då slutresultatet lyssnas på via Spotify. Mätningar inom
den digitala domänen visar på att inspelning i 44.1 kHz är att föredra då slutresultatet är ämnat
för denna medieplattform. Resultat från genomfört lyssningstest pekar inte på någon tydlig
trend åt något håll. Analys med spektrogram visar på vissa skillnader då inspelningarna i WAVformat komprimeras till formatet Ogg-Vorbis.
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Inledning
För snart 15 år sedan började jag spela in musik. Inspelningarna gjordes då på min styvfars
gamla bandspelare, en Fostex 280 med fyra kanaler. Eftersom inspelningen skedde på band
fanns inget tal om någon digital samplingsprocess. Från att jag började med digitala
inspelningar gick mer än 10 år förbi innan jag ens upptäckte att det fanns ett val av
samplingsfrekvens. Så vad hade nu det här för betydelse? Den skillnad jag då kunde uppfatta
var att processorn arbetade hårdare under inspelning i en högre samplingsfrekvens. Då gick det
inte att lägga lika många spår som vid inspelning i den lägre samplingsfrekvensen. Dessutom
tog det inspelade materialet mycket större plats på hårddisken.

Den använda samplingsfrekvensen vid inspelning av ljud har blivit något kontroversiellt.
Många har starka åsikter kring vilken samplingsfrekvens som är optimal samtidigt som vissa
anser att den inte har någon större betydelse. Att en högre samplingsfrekvens ska ge en bättre
ljudkvalité är dock något alla bör vara enade kring.

Ett flertal specifika samplingsfrekvenser har standardiserats. Ljudet som hörs på CD-skivor är
i 44.1 kHz. Denna samplingsfrekvens gör det möjligt att fånga en exakt kopia av en analog
vågform, (Gibson, 2005. s. 27). Inom filmindustrin är standarden för ljud 48 kHz. Många
högkvalitativa inspelningar har bearbetats i 48 kHz och denna samplingsfrekvens har varit ett
önskvärt format i de fall då produktionen inte behöver flyttas direkt till CD-skiva. 96 kHz är ett
högupplöst format som ger en precis digital representation av ljudkällor med ett stort
frekvensomfång. Vissa anser att 192 kHz är den optimala samplingsfrekvensen. Detta för att
den återger ljudbilden och lokaliseringsinformation med hög precision, (ibid). Vid konvertering
från en samplingsfrekvens till en annan går information förlorad. Den mängd information som
går förlorad varierar beroende på den ursprungliga och den slutliga samplingsfrekvensen. Då
den ursprungliga samplingsfrekvensen är en multipel av den slutliga går mindre information
förlorad. Ett exempel på detta är då 96 kHz konverteras till 48 kHz, (ibid).

Vid inspelning i högre samplingsfrekvenser ställs högre krav på hårdvara i form av
processorkraft och lagringsutrymme. Dessa högre krav på hårdvara återspeglar sig även i ett
högre pris. Detta kan ses som ett hinder för blivande producenter med förhoppningar om att
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utrusta sin egna studio ur egen ficka. Den blivande producenten överväger då huruvida det höga
priset på hårdvara är något avgörande. Blir ljudkvalitén överlägset bättre?

I dagsläget konsumeras musik i en större utsträckning via digitala medieplattformar. Musiken
som erbjuds varierar i format och kvalité beroende på vilken medieplattform som tillhandahåller
den. I Sverige är Spotify den ledande aktören då det kommer till strömning av musik. Spotify
tillhandahåller strömning av låtar i formatet Ogg Vorbis. Premiumanvändare erbjuds strömning
i 320 kbps och 44.1 kHz, (Spotify, 2017). Ogg Vorbis är en kodningsalgoritm för komprimering
av ljudfiler, (Vorbis. 2013).

Syfte
Debatten kring olika samplingsfrekvenser vid ljudupptagning har pågått länge bland såväl
lekmän som professionella utövare. Vilken samplingsfrekvens bör användas? Är det ens möjligt
att höra någon skillnad mellan vanliga CD-skivors 44.1 kHz i en jämförelse med DVD-ljudets
högre 96 kHz? Åsikterna är spridda och diskussionerna grundar sig väldigt sällan på
vetenskapliga undersökningar. Det krävs lyssningstest och analyser inom den digitala domänen
med tydliga redogörelser kring dess form och utförande.

Undersökningens syfte är att visa på skillnader mellan ljudupptagningar i olika
samplingsfrekvenser. Den tjänst som Spotify tillhandahåller har blivit ett populärt val bland
musikkonsumenter i Sverige. Därför strävar undersökningen även efter att redogöra för vilken
samplingsfrekvens som lämpar sig bäst då slutresultatet skall lyssnas på via denna
medieplattform.

Frågeställning
Undersökningens syfte har brutits ned i två övergripande forskningsfrågor.
1. Hur påverkas ljudupptagning av den använda samplingsfrekvensen med hänsyn till
frekvensinnehåll, stereoinnehåll och signalstyrka?
2. Vilken inverkan har kompressionsalgoritmen Ogg Vorbis på de olika inspelningarna?
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Begrepp
”Samplingsfrekvens” är antalet gånger per sekund som en dators processor mäter och
registrerar ingångssignalen, (Gibson, 2012).
”The Nyquist-frequency” eller Nyquist-frekvensen är samplingsfrekvensen dividerat med två,
(Gibson, 2012).
”Nyquist-teoremet” innebär att samplingsfrekvensen måste vara minst dubbelt så hög som den
högsta frekvensen som skall fångas vid ljudinspelning, (Gibson, 2012).
”Alising” är ett begrepp ur det engelska språket och innebär ett fenomen som uppstår i de fall
Nyquist-teoremet bryts, (Pohlmann, 2000).
”DAW” Digital Audio Workstation eller digital arbetsstation. En mjukvara som hanterar
inspelning och bearbetning av ljud, (Gibson, 2012).

Tidigare forskning
Det går att dra en parallell mellan en digital ljudsignal och en bild tagen av en digital kamera.
Bilden tagen av kameran har ett begränsat antal pixlar och upplösning. En digital ljudsignal har
likaså ett begränsat antal samplingar per sekund eller ”upplösning”. En analog ljudsignal skulle
i denna parallell vara det människor ser genom ögat. För att sätta detta i sammanhang till
undersökningen betyder alltså ju fler samplingar per sekund (en högre samplingsfrekvens) en
mer precis representation av det verkliga ljudet som spelas in.

Enligt Nyquist-teoremet måste samplingsfrekvensen vara minst dubbelt så hög som den högsta
frekvensen som skall spelas in. Då människor hör upp till 20 kHz bör samplingsfrekvensen
teoretiskt sett vara minst 40 kHz, (Gibson, 2005. s. 19–20). I de fall då ingångssignalen är högre
än halva samplingsfrekvensen kommer falsk information att höras i form av ”alis-frekvenser”
eller “alising”. När samplingsteoremet appliceras på audiosignaler används därför ett
lågpassfilter för att ta bort alla frekvenser som ligger över 20 kHz, (Pohlmann, 2000. s. 23–31).

6

Människor hör som sagt inte frekvenser över 20 kHz men det går ännu inte att säga hur dessa
högre frekvenser påverkar ljudet som faktiskt kan höras. När en person lyssnar på samma
ljudinspelning med och utan frekvenser över 20 kHz så varierar elektrisk aktivitet och blodflöde
i hjärnan, (Oohashi, Nishina & Honda, 2000). Ljud med högfrekvent innehåll beskrivs som
behagligare än samma ljud utan de högre frekvenserna.

Tidigare lyssningstest
Vid mitten av nittiotalet började högre samplingsfrekvenser bli tillgängliga. Sedan dess har
lyssnare och producenter delats in i tre grupper där den första anser att 44.1 eller 48 kHz är
tillräckligt bra. Det krävs mindre processorkraft och lagringsutrymme vilket även gör processen
mer kostnadseffektiv. Den andra gruppen talar för att samplingsfrekvensen ska vara 192 kHz
eller så hög som möjligt. Den tredje gruppen som tillkommit under senare år förespråkar 88.2
eller 96 kHz och menar på stora skillnader i ljudkvalité i jämförelse med 44.1 och 48 kHz. I
dagsläget är även inspelning i 88.2 och 96 kHz användarvänligt i fråga om krav på hårdvara.
Priset för lagring och processorkraft fortsätter att gå ner. Ytterligare ett argument ska enligt den
sistnämnda gruppen vara att samplingsfrekvenser över 96 kHz inte medför någon hörbar
skillnad i ljudkvalité, (King, Levitin & Leonard, 2012).

King, Levitin & Leonard, (2012) utförde ett lyssningstest i syfte att undersöka olika
samplingsfrekvensers ljudkvalité. Ett Yamaha Disklavier player piano användes som repeterbar
ljudkälla och signalerna från mikrofonerna skickades till tre identiska AD-omvandlare. De tre
digitala signalerna gjordes sedan om till analog signal för att jämföras med den ursprungliga
”live” signalen. En fyr-vägs omkopplare var nödvändig för att kunna hoppa mellan de olika
signalerna under lyssning. Samplingsfrekvenserna var 44.1, 96 och 192 kHz. Lyssningstestet
utformades för att möjliggöra insamling av data som inte påverkats av konvertering från en
samplingsfrekvens till en annan. Ett Disklavier player piano användes då det kan programmeras
till repetition av samma stycke med hög precision. Resultaten från undersökningen som
genomfördes av 25 testpersoner pekar inte på någon tydlig skillnad eller trend åt något håll.
Författarna redogör för tre olika anledningar till varför testpersonerna inte kan skilja mellan de
olika samplingsfrekvenserna eller den direkta signalen från ljudkällan.
Den första tänkbara anledningen är helt enkelt att det inte går att höra någon skillnad. En annan
anledning kan vara bristande kvalité i undersökningens utförande. Musikstycket som användes
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hade lågt dynamiskt omfång och få inslag av transienter. Den sista anledningen är att testet var
för svårt. Valmöjligheterna var för många, (King, Levitin & Leonard, 2012).
Lokalisering av ljud
Bekymren kring samplingsfrekvenser handlar inte bara om frekvens-återgivningen. Hjärnan
sköter automatiskt en trianguleringsprocess som involverar ljudkällan och båda öronen. Hur vi
uppfattar ljud handlar mycket om ljudbilden och tredimensionell lokalisering.
It has been determined that time delay differences of 15 microseconds between left and right
ears are easily discernable by nearly anyone. That’s less than the time difference between two
samples at 48 kHz (about 20 microseconds). Using a single pulse one microsecond in length as a
source, some listeners can perceive time delay differences of as little as five microseconds
between left and right.
- (Gibson, 2012 s. 21)

Vissa lyssnare kan alltså uppfatta en tidsskillnad i ljudbilden på så lite som 5 mikrosekunder
(Gibson, 2012. s. 21). Det visar på att tidsskillnaden mellan samplingar inte bör överskrida 5
mikrosekunder om systemet ska återge en exakt representation av ljudbilden. Då tidsskillnaden
mellan två samplingar vid 192 kHz är 5,208 mikrosekunder bör denna högre samplingsfrekvens
vara att föredra (ibid. s. 21–22).

En tanke som uppstår kan vara huruvida 44.1 kHz räcker till för att lokalisera ljud i stereobilden.
Enligt Gibson (2012) baseras ett systems noggrannhet på dess samplingsfrekvens. Är
samplingsfrekvensen 192 kHz så kommer systemet fånga och återge ljud mer precist än i fallet
då systemets samplingsfrekvens är lägre. Något som inte framkommer i texten är huruvida en
lägre samplingsfrekvens som 44.1 kHz kommer att påverka lokaliseringen av ljud på ett
märkbart negativt sätt.
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Teori
Att utforma ett felfritt lyssningstest och på andra sätt jämföra olika samplingsfrekvensers
inverkan på ljudupptagningar innebär stor problematik. En anledning till detta må vara den
mängd elektronik som krävs vid utförandet. För att komma undan många av de oönskade
artefakterna som diverse teknik kan föra med sig krävs bland annat en processor som är kapabel
till att hantera flera samplingsfrekvenser på samma gång. I dagsläget finns ingen sådan
processor. Än så länge verkar det vara omöjligt att undvika all potentiell inverkan på resultat
och analys som kan uppstå.

Många tycks höra en markant skillnad mellan inspelningar gjorda i 44.1 kHz och 88.2 kHz.
Detsamma gäller för 48 kHz i jämförelse med 88.2 eller 96 kHz. En förklaring till detta kan
vara alis-artefakter. Dessa artefakter kan uppstå när ingångssignalen överskrider Nyquistfrekvensen. Ett lågpassfilter ska filtrera bort dessa högre frekvenser från signalen innan den når
AD-omvandlaren. Vid inspelning i 44.1 kHz appliceras ett väldigt brant filter, ofta kallat för
”brick wall filter” (King, Levitin & Leonard, 2012). Det branta filtret kan medföra alisartefakter i form av ”phase distortion” eller vikningsdistorsion. Vid inspelning i 88.2 kHz eller
högre

samplingsfrekvenser

kan

lågpassfiltret

appliceras

mycket

högre

upp

i

frekvensspektrumet. Filtret arbetar då med frekvenser som ligger långt över den mänskliga
hörseln. Detta innebär att signalen inte kommer påverkas på något hörbart vis, (King, Levitin
& Leonard, 2012).

Som tidigare nämnts angående tredimensionell lokalisering bör samplingsfrekvensen vara
minst 192 kHz för att komma nära 5 mikrosekunder mellan varje sampling. Vid inspelning i
lägre samplingsfrekvenser kan stereobilden påverkas på ett negativt sätt, (Gibson, 2012. s. 21–
22). Otroligt små skillnader i tid mellan olika spår utspridda i stereobilden kan vara en orsak
till upplevd sämre kvalité. Bearbetning av det inspelade materialet kan även i sin tur göra att
dessa skillnader förstärks. Därför kan det finnas goda argument för inspelning och bearbetning
av ljud i högsta möjliga samplingsfrekvens.

Musiken på Spotify strömmas i formatet Ogg Vorbis. Det är en icke patenterad
kodningsalgoritm för komprimering av ljudfiler och tillhör gruppen förlustgivande, (Logitech,
2017). Information som bedöms vara icke hörbar tas bort för att göra originalfilen mindre
(Vorbis. 2003). Då information tas bort bör detta innebära att kvalitén påverkas.
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Metod
De metoder som används för att svara på forskningsfrågorna är lyssningstest och analys av
inspelat material inom den digitala domänen. Lyssningstestet jämför inspelningar gjorda i
samplingsfrekvenserna 44.1, 48, 96 och 192 kHz efter det att dessa komprimerats till Ogg
Vorbis. Analys inom den digitala domänen görs genom användning av spektrogram, spektrum
analysator, LUFS och peak-mätare samt ”Stereo position display”.

Vid konstruktion av ett lyssningstest är den valda metoden av stor betydelse. För att uppnå ett
resultat med hög reliabilitet råder ingen marginal för fel. King, Levitin & Leonard (2012)
beskriver hur utformning av ett lyssningstest kan vara komplext. Deras undersökning
fokuserade enbart på att jämföra samplingsfrekvenser, vilket kan vara svårt utan att konvertera
filer. Konverteringen kommer att påverka ljudet, vilket i sin tur påverkar resultatet. De nämner
även hur en viss DAW kan påverka ljudet genom att hantera uppspelning av olika
samplingsfrekvenser på ett visst sätt. Därför strävar denna uppsats efter att genomgående
redogöra för den valda metodens fördelar och brister.

Inspelning av samma stycke musik har skett i de fyra olika samplingsfrekvenserna, 44.1, 48, 96
och 192 kHz. Den DAW som använts för inspelning är Pro-Tools 12. Inspelningarna har
jämförts genom lyssningstest och analyserats inom den digitala domänen. Det inspelade
materialet består av akustiska trummor, elgitarr, elbas, piano och sång. För att skicka signalerna
till Pro-Tools 12 användes Dante-system och Focusrite´s RedNet 4. Rednet 4 har analoga
ingångar med inkluderande lågpassfilter och AD-omvandlare. Stationen hanterar ljud med 24
bitars djup i de olika samplingsfrekvenserna, 44.1, 48, 96 och 192 kHz (Focusrite, 2017).

Då en och samma DAW enbart kan hantera ett projekt och en samplingsfrekvens vid varje givet
tillfälle så användes även fyra datorer. Överföring av data sker via Dante-system för att
minimera potentiell inverkan på resultatet i form av varierande kvalité i XLR-kablar och
omkopplare. Dessvärre krävs viss användning av kablar då signalerna skickas mellan
stationerna via en mikrofon-splitt. Dessa skillnader är otroligt små och bör därför inte påverka
lyssningstestet. Vid analys av frekvensinnehåll och signalstyrka inom den digitala domänen kan
dock dessa små skillnader bli mer påtagliga.
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Den mikrofon-splitt som används har 32 stycken ingångar med aktiva buffrar. Varje ingång har
i sin tur tre stycken passiva utgångar. Alla signaler behöver gå igenom ingångarnas aktiva
buffrar för att erhålla samma karaktär. Detta gör att antalet ingångar vid inspelning begränsas
till fyra (Bilaga, 1). För att fånga varje instrument på ett så bra sätt som möjligt krävs det att
inspelning delas upp i flera tagningar. Datorerna och Pro-Tools 12 kan inte synkroniseras till
simultan inspelning. För att komma runt detta problem används ”tab to transient”. Det är en
inbyggd funktion i Pro-Tools som automatiskt hoppar till starten av en vågform. Detta gör
processen att synkronisera alla spår i de olika projekten snabbare. Då projekten körs i olika
samplingsfrekvenser fungerar inte funktionen likadant nere på sampelnivå. Därför
synkroniseras alla spår även manuellt i efterhand.

Ett blindtest skall utformas för jämförelse av fyra produktioner av samma ljudupptagning. Det
som skiljer produktionerna från varandra kommer enbart vara den samplingsfrekvens som
använts vid inspelning av materialet. De fyra inspelningarna kommer genomgå identisk
bearbetning i form av EQ, kompression och effekter.

Lyssningstest är vanliga inom studier av hur människor påverkas av ljud. Det är en systematisk
undersökning av ljuds olika egenskaper med hjälp av testpersoner. Under ett lyssningstest
påverkas inte upplevda skillnader bara av ljudet utan även synintryck och annan information.
Därför utformas tester så att lyssnaren inte vet vad som skiljer de olika ljuden från varandra.
Detta kallas för blindtest, (Berg, 2012, s. 197). I den här undersökningen används blindtest för
att visa på upplevda skillnader hos bearbetning av ljud i olika samplingsfrekvenser.

Ett vanligt problem med det som kallas tester i populärtidskrifter är att de inte genomförts som
blindtester och att resultatet därmed kan vara präglat av andra faktorer än dem man haft för
avsikt att undersöka. Om lyssnaren vet att denne lyssnar på en dyr komponent, kan det medföra
att den uppfattas som att den låter betydligt bättre än den komponent lyssnaren vet kostar
avsevärt mindre.
- (Berg, Jan. 2012 s. 197)

Deltagare i lyssningstestet kommer att få veta att det som skiljer ljuden åt är den använda
samplingsfrekvensen under inspelning och bearbetning. Detta trots de risker som för mycket
information inför ett test kan medföra. Denna information ska inte påverka resultatet då samma
hårdvara har använts vid inspelning av materialet. Det material som jämförs under
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lyssningstestet har genomgått komprimering till formatet som Spotify erbjuder sina
premiumanvändare.

Valet av testpersoner hamnar inom ramen för bekvämlighetsurval, (Denscombe, 2016). De som
genomfört testet är studenter vid Högskolan Dalarna som läser ljud- och musikproduktion.
Förfrågan om deltagande har skickats ut via sociala medier. Testet genomfördes i
kontrollrummet ”K2” som ligger i Mediehuset och är en av de lokaler som tillhör Högskolan
Dalarna. Detta är ett väl ljudisolerat rum utrustat med 1032 SAM monitorer från Genelec. Alla
personer genomförde testet var för sig. Inför testet fick personerna ett pappersformulär där
samplingsfrekvenserna var angivna med en tillhörande tom ruta. Alla fick samma instruktioner
vilket var att jämföra de olika inspelningarna. Bredvid knapparna på den omkopplare som
användes för att hoppa mellan inspelningarna stod bokstäverna X, Y, Q och Z. På formuläret
skulle de tomma rutorna fyllas i med bokstäverna.

Samma musikaliska prestation spelas in i de olika samplingsfrekvenserna så att undersökningen
inte påverkas av musikers varierande prestation från en tagning till en annan. Då
undersökningen enbart fokuserar på en jämförelse av samplingsfrekvenser kommer bitdjupet
alltid att vara 24 oavsett samplingsfrekvens. De fyra inspelningarna kommer att genomgå
identisk bearbetning för att sedan komprimeras till formatet Ogg Vorbis. För att komprimera
materialet används programmet Bigasoft Audio Converter 5.

För att minimera potentiellt negativ inverkan på undersökningens resultat används som tidigare
nämnts samma utrustning för ljudupptagning i de olika samplingsfrekvenserna. Det bidrar till
en högre reliabilitet men även vissa begränsningar vid tolkning av resultaten. Dessa
begränsningar är kopplade till de förförstärkare och den AD-omvandlare som RedNet 4
tillhandahåller. Det finns andra produkter som erbjuder samma funktioner. Skulle denna
undersökning utföras med användning av en liknande produkt från en annan tillverkare så skulle
resultatet möjligtvis se annorlunda ut. Lyssningsmiljön är ytterligare en faktor. Varje testperson
skall jämföra materialet med exakt samma utrustning och vid samma lyssningsnivåer. Lokalen
där lyssningstestet genomförs bör vara isolerad från oväsen och andra potentiella störningar
som kan göra att resultat skiljer sig från ett test till ett annat.

Inför lyssningstestet importeras Ogg Vorbis-filerna i Ableton Live 9 då denna DAW kan
hantera detta format. Ljudet från inspelningarna skickas ut på var sin stereokanal så att
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medverkande i testet kan skifta mellan inspelningarna genom knapptryck på en extern kontrollyta. Ableton Live kräver ingen konvertering av material för att importera och spela upp audio.
Istället sker realtidskonvertering (Ableton, 2017). Vid analys inom den digitala domänen
kommer Pro-Tools 12 att användas. Pro-Tools kräver att allt material som används i projektet
är av samma samplingsfrekvens. Vid import av filer måste materialet först konverteras till
projektets angivna samplingsfrekvens för att spelas upp i korrekt hastighet. Vid analys samlas
filerna i samma projekt i 192 kHz. De filer som är under 192 kHz konverteras uppåt vilket gör
att konverteringsprocessen inte påverkar kvalitén negativt.
Metoden för analys inom den digitala domänen är densamma som Lundsten (2013) använder
sig av. För att redogöra för skillnaderna mellan inspelningar i olika samplingsfrekvenser så ska
filerna synkroniseras i tid på sample-nivå. I projektet läggs filerna på separata spår så att de kan
spelas upp i exakt fas mot varandra. Vid jämförelse av en fil mot en annan så renderas de båda
filerna där den ena är fasvänd. Det renderade resultatet kommer vara det som skiljer de båda
filerna åt. Vid simultan lyssning till två identiska ljudupptagningar där den ena är fasvänd skall
det enligt ljudteorin uppstå total utsläckning. I ett verkligt scenario kan man tala om stående
vågor, noder och kamfiltereffekt då frekvenser interagerar med varandra (Everest & Pohlmann,
s. 396). Total utsläckning, alltså tystnad kommer enbart att ske inom den digitala domänen vid
uppspelning av två identiska signaler där en av dessa är fasvänd.
Det som har analyserats är signalstyrka, frekvensinnehåll och spridning i stereobilden.
Jämförelser har gjorts av originalfilerna mot varandra och även mellan originalfilerna och deras
komprimerade motsvarigheter. Den VST 3 plug-in som används vid mätning av signalstyrka är
iZotope Ozone 5. ”Loudness”-mätaren som denna plug-in erbjuder följer standard för ITU-R
BS.1770-2 och EBU R128 (iZotope team. 2011).
Resultat och analys bör ses som en typ av måttstock att utgå ifrån under framtida forskning och
diskussion. Det är inte möjligt att dra några definitiva slutsatser då testet endast utförts genom
användning av RedNet 4 och en viss mikrofon splitt. Användning av XLR kablar har begränsats
under undersökningens utförande. Trots detta påverkas ändå reliabiliteten. Två kablar kan vara
lika då de är gjorda av samma material och av samma tillverkare men de är aldrig helt identiska.
Detsamma gäller för RedNet 4-stationerna. Pro-Tools 12 har använts vid inspelning och
bearbetning av material. Resultaten skulle möjligtvis se annorlunda ut om en annan DAW hade
använts.
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Etiska överväganden
Under studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts. Alla testpersoner som
genomfört lyssningstestet har informerats kring studiens syfte. De har sedan fått avgöra
huruvida de vill delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2013). Identiteter kommer att hållas anonyma.
I ett fall där någon av de medverkande fått ett visst resultat finns det möjligtvis en risk för
nedstämdhet eller skamsenhet. Risken för att någon skulle ta illa vid sig må vara liten, men
undersökningen strävar inte efter att peka ut en viss individs otränade öra. Information kring
medverkandes identiteter anses inte vara intressant för undersökningen och dess resultat.
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Resultat och analys
Då undersökningen är uppdelad i ett lyssningstest och tre olika mätningar inom den digitala
domänen så kommer resultat och analys att redovisas i fyra delar. Detta är för att underlätta för
läsaren. Först redogörs resultaten från lyssningstestet. Sedan följer en redogörelse av
frekvensinnehåll för WAV och Ogg-filer samt det förlorade frekvensinnehållet från
komprimeringsprocessen. Efter det redogör undersökningen för stereoinnehåll och sist
signalstyrka. WAV-filer benämns vissa gånger som originalfiler och filer i formatet Ogg Vorbis
som dess komprimerade motsvarigheter.
Lyssningstest
I tabell 1 visas resultatet från lyssningstestet som genomfördes av 14 testpersoner. Den lodräta
sidan representerar samplingsfrekvens och den vågräta sidan visar svarsalternativen. Grön
markering visar antalet testpersoner som svarat rätt på angiven samplingsfrekvens.

Tabell 1.

Erfarenheten av musikproduktion varierar hos de medverkande. Testpersonen med längst
erfarenhet anger åtta års tid av produktion. Flera anger att de har ett eller två års erfarenhet.
Medelvärdet är 3,5 års erfarenhet av musikproduktion.

Efter lyssningstestet har de medverkande haft möjlighet att berätta hur de resonerat under
genomförandet. Den vanligaste kommentaren är att filen i 192 kHz har mer brus än de andra.
Därför har de svarat att denna är inspelningen är gjord i den lägsta samplingsfrekvensen 44.1
kHz. Endast en av testpersonerna var säkra på att inspelningen i 192 kHz med mer brus var den
som var gjord i högst samplingsfrekvens. Detta är enligt testpersonen något som denne upplevt
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under egna lyssningstest. De flesta medverkande berättar om en viss rund och fyllig känsla hos
en inspelning i jämförelse med de andra. Därför har de angett den runda och fylliga inspelningen
som den gjord i högst samplingsfrekvens. Resultaten visar dock ingen tydlig trend i korrelation
till denna känsla. Två av de medverkande anser att inspelningen i 96 kHz är den av högst kvalité
och tre medverkande anser att inspelningen i 48 kHz är den som låter bäst. Teorin om att alisfrekvenser kan vara en hörbar skillnad mellan de två lägsta samplingsfrekvenserna och högre
samplingsfrekvenser stärks inte av resultatet från lyssningstestet. Ingen av de medverkande
nämner någon skillnad i stereobilden mellan inspelningarna. Teorin om att ett system bör köras
i 192 kHz för att fånga en mer precis stereobild stärks inte heller av lyssningstestet.
Frekvensinnehåll
Illustration 1 visar frekvensinnehåll för filerna i WAV-format.

Illustration 1.

Illustration 1 visar inga större skillnader mellan de tre lägre samplingsfrekvenserna. Det brus
som hördes i inspelningen gjord i 192 kHz visar sig tydligt. Utöver detta syns tre markanta
linjer mellan 20 och 22 kHz i spektrogrammet för inspelningen med högst samplingsfrekvens.
Dessa linjer bör indikera tre olika sinustoner som ligger ovanför tröskeln för mänsklig hörsel.
Anledningen till detta fenomen som inte bör uppstå kan undersökningen inte svara på.
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Illustration 2 visar frekvensinnehåll för filerna i Ogg-format.

Illustration 2.

Ovanstående illustration visar frekvensinnehåll för originalfiler och efter det att dessa
komprimerats till Ogg-Vorbis. Efter det att WAV-filerna komprimerats till Ogg-formatet
minskar lite av den högfrekventa informationen. Detta utläses genom att jämföra
spektrogrammen för WAV och Ogg-formaten. Teorin om att viss information går förlorad vid
komprimering till Ogg Vorbis styrks av detta. Den förlorade informationen befinner sig över
20 kHz vilket bör betyda att skillnaden inte är hörbar. Spektrogrammet för WAV-formatet i 192
kHz visar tre sinustoner medan spektrogrammet för Ogg-formatet i samma samplingsfrekvens
enbart visar en sinuston. En anledning till varför många tycks höra en markant skillnad mellan
de två lägsta samplingsfrekvenserna och de högre kan som tidigare nämnts under teori vara alisfrekvenser. Vid analys av spektrogrammen för inspelningarna gjorda i 44.1 kHz och 48 kHz så
är inte detta något som syns.
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Illustration 3 och 4 visar förlorat frekvensinnehåll då originalfilerna komprimerats till Oggformatet.

Illustration 3.

Spektrogrammen i illustration 3 visar summan av två filer där den ena är fasvänd. Bilden längst
upp till vänster är summan av originalfilen i WAV-format (44.1 kHz) och dess komprimerade
motsvarighet. Det är den lägsta samplingsfrekvensen som får bäst resultat då det sker något
större utsläckning än vid jämförelse av de högre samplingsfrekvenserna och deras
komprimerade motsvarigheter. Detta kan tyda på att inspelning i 44.1 kHz lämpar sig bäst då
slutprodukten är ämnad för Spotify. Anledningen till detta bör vara att det inte sker någon
konvertering av samplingsfrekvensen. Som tidigare nämnts så komprimeras samtliga
originalfiler till Ogg-formatet i samplingsfrekvensen 44.1 kHz.
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Illustration 4.

Vid jämförelse av originalfilerna och deras komprimerade motsvarigheter visar det sig ske en
högre grad av utsläckning i lägre frekvenser. Vid komprimering till Ogg-formatet är det alltså
mer av det högfrekventa innehållet som går förlorat.
Stereoinnehåll
Illustration 5 visar innehåll i stereobilden för originalfiler i WAV-format och dess
komprimerade motsvarigheter i Ogg-format.

Illustration 5.
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Utifrån vad som syns i illustration 5 tycks stereobilden bli något större efter det att WAV-filerna
komprimerats till Ogg-formatet. Detta kan vara artefakter ur konverteringsprocessen.
Undersökningen kan dock inte ge ett klart och tydligt svar på varför detta inträffar.

Illustration 6 visar förlorat innehåll i stereobilden vid jämförelse av originalfiler.

Illustration 6.

Vid jämförelse av stereoinnehåll hos originalfiler i WAV-format visar det sig vara störst
skillnad mellan 192 och 44.1 kHz. Gibson (2012) nämner att ett system bör fånga samplingar
med ett mellanrum så nära 5 mikrosekunder som möjligt för att återge en precis representation
av stereobilden. Den större spridningen i stereobilden som kan utläsas i jämförelsen mellan 192
och 44.1 kHz tyder på detta. En annan anledning till varför det här inträffar är att det helt enkelt
finns mer information i de högre samplingsfrekvenserna. Samma ljud har fångats men i en
högre ”upplösning”. Därför bör det vara naturligt att mer information går förlorad.
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Illustration 7 visar skillnaden i stereoinnehåll då WAV filerna komprimerats och jämförs med
Ogg-formatet.

Illustration 7.

Bäst resultat infinner sig vid jämförelse av WAV-filen i 44.1 kHz och dess komprimerade
motsvarighet. Det är något som syns i bilden längst till vänster i illustration 7. Detta kan bero
på att det inte sker någon konvertering av samplingsfrekvens. Sämst resultat syns vid
komprimering från 192 kHz WAV-format till 44.1 kHz Ogg-format.
Signalstyrka
Signalstyrka för samtliga original och Ogg-filer är -10,5 LUFS. True peak nivå för vänster och
höger kanal är -0,2 dBFS.
Tabell 2 visar skillnaden i signalstyrka vid jämförelse av originalfiler sinsemellan. ”Peak V”
och ”Peak H” avser true peak-värde för vänster respektive höger kanal med ”release”-tid på 1
sekund.

Tabell 2.

Resultatet längst till vänster visar sämst utsläckning och resultatet längst till höger visar bäst
utsläckning och minst förlorat innehåll. De värden som utläses är LUFS (integrated) och true
peak-värden i dBFS.
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Tabell 3 visar skillnaden i signalstyrka vid jämförelse av originalfiler och deras komprimerade
motsvarigheter. ”Peak V” och ”Peak H” avser true peak-värde för vänster respektive höger
kanal med ”release”-tid på 1 sekund.

Tabell 3.

Sämst resultat visar sig då inspelningen i 48 kHz komprimerats till Ogg-formatet. Som vid
jämförelse av frekvensinnehåll är det 44.1 kHz som får bäst resultat. Detta bör återigen tyda på
att inspelning i 44.1 kHz lämpar sig bäst då slutprodukten är ämnad för Spotify. De värden som
utläses är LUFS (integrated) och true peak-värden i dBFS.
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Diskussion
Ämnet anses vara något kontroversiellt och diskuteras ofta på flera internetforum. Trots detta
råder det brist på publicerade lyssningstest där inspelningar i olika samplingsfrekvenser
jämförs. Den genomförda undersökningen bridrar därför till ökad kunskap inom området.

Resultaten från lyssningstestet ger svar på de två forskningsfrågorna. Den använda
samplingsfrekvensen vid ljudupptagning leder inte till någon hörbar skillnad. Det finns utan
tvekan skillnader mellan ljud inspelat i olika samplingsfrekvenser. Detta går dock bara att utläsa
genom analys inom den digitala domänen. Dessa skillnader utläses i signalstyrka,
frekvensinnehåll och stereoinnehåll.

Det märkliga fenomenet med sinustoner som infinner sig i inspelningen i 192 kHz kan innebära
ett metodfel. Något kan ha gått fel under inspelning eller under bearbetning. Därför bör läsare
bortse från resultaten som redogörs för inspelningen i 192 kHz. Anledningar till varför
lyssningstestet inte visar någon hörbarskillnad mellan samplingsfrekvenserna kan vara
detsamma som i fallet för King, Levitin & Leonard (2012). Det kan vara en bristande kvalité i
undersökningens utförande. Musikstycket hade ett lågt dynamiskt omfång. Det lyssningstest
som genomförts i undersökningen redogör för fyra olika samplingsfrekvenser. Precis som
lyssningstestet av King, Levitin & Leonard (2012) innebär detta fyra valmöjligheter. Ett
lyssningstest som delar upp jämförelser i flera delar där endast två samplingsfrekvenser jämförs
på samma gång kan vara att föredra.

De resultat som redovisas kompletterar och breddar tidigare forskning som inte avsett att
redogöra för skillnaderna mellan de använda samplingsfrekvenserna. Undersökningen visar att
inspelning i 44.1 kHz lämpar sig bäst då slutprodukten är ämnad för Spotify. Det här kan som
tidigare nämnts bero på att det inte krävs någon konvertering av samplingsfrekvensen. Det är
tydligt att mer information går förlorad då en högre samplingsfrekvens konverteras till en lägre.
Undersökningen kan dock inte ge svar på huruvida den förlorade informationen är
proportionerlig till den information som fanns från början.

Om författaren får möjligheten att utföra undersökningen på nytt så skulle fokus enbart ligga
på lyssningstestet. Ett större antal testpersoner och mer material. Jämförelser under
lyssningstestet skulle vara av både Ogg-format och originalfiler. Inspelade instrument skulle
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presenteras var för sig i de olika samplingsfrekvenserna. Undersökningen skulle avse att visa
på samplingsfrekvensens betydelse under inspelning då slutresultatet är ämnat för flera olika
medier. Metoden skulle vara den samma. I de bästa av fall skulle ingen användning av XLRkablar vara nödvändigt. Detta var inte fallet då undersökningen genomfördes. Viss användning
av kablar var och skulle vara nödvändigt om undersökningen genomfördes på nytt. Det som bör
göras innan inspelning är en genomgång av alla kablar och jämförelser av dessa för att hitta
XLR-kablar med minst variation i förhållande till varandra. Detta kan göras på samma vis som
jämförelser av inspelningarna som undersökningen behandlar. Lyssningstestet skulle även
inkluderat jämförelser av Ogg-formatet i 160 kbps. Denna lägre kvalité erbjuder Spotify
lyssnare som inte är premiumanvändare. Standardkvaliteten för strömning från Spotify med
Chromecast är AAC 128 kbit/s och 256 kbit/s för Premium (Spotify. 2017). För att utveckla det
ytterligare skulle även dessa format jämföras. Testpersoner utan erfarenhet av musikproduktion
hade även inkluderats i lyssningstestet.

Efter det att lyssningstestet genomförts gjordes upptäckten av programmet ABC/HR. Det är ett
gratis Java-program utvecklat för blinda lyssningstest där audio-spår kan jämföras med
enkelhet. Detta program spelar upp flera filtyper utan att påverka kvalitén. Det innebär att
användning av Ableton Live 9 och dess realtidskonvertering inte varit nödvändigt under testet.

För den som inte äger, har tillgång till eller har budgeten för att bygga en professionell studio
kan resultaten som redovisas vara särskilt intressanta. Inspelning i 44.1 kHz är minst krävande
i fråga om lagring och processorkraft och därför även billigare.

Inom ett par år är det möjligt att den här typen av undersökning anses vara överflödig. Vissa
skulle nog argumentera för att den här typen av undersökning är överflödig redan i dagsläget.
Det kan vara en anledning till varför det inte publiceras fler lyssningstest och andra jämförelser
av samplingsfrekvenser. Priser på lagring, processorkraft och annan hårdvara fortsätter att gå
ned samtidigt som mjukvara förbättras. Anledningar till varför ljud bör spelas in och bearbetas
i en lägre samplingsfrekvens blir färre och färre. Ett undantag till detta kan möjligtvis vara då
ljudinspelningen är ämnad att ackompanjera film.

Det råder brist på undersökningar som ger definitiva svar för hur ljud påverkas vid konvertering
mellan samplingsfrekvenser och vad som händer då dessa komprimeras med olika algoritmer.
Med brist på definitiva svar så menas det resultat som inte påverkats av den valda metoden,
24

mängden teknik eller undersökningens utförande. Visst kan vara så att det spelar mindre och
mindre roll i dagsläget men eftersom det inte finns en fastställd optimal samplingsfrekvens för
inspelning och bearbetning av ljud så kommer debatten att fortsätta.

Att komma överens om en samplingsfrekvens som standardiseras inom musikindustrin skulle
möjligtvis kunna leda till bättre mjukvara och hårdvara. Fokus kan då ligga på att utveckla och
optimera dessa utifrån denna samplingsfrekvens. Dagens AD och DA-omvandlare kan oftast
hantera flera olika samplingsfrekvenser. Filmindustrin har lyckats komma överens om att allt
ljud skall vara i 48 kHz. En multipel av 48 kHz är 96 kHz och skulle därför fungera väl vid
konvertering till 48 kHz.

Det jag upplevt vara den största utmaningen under genomförandet av undersökningen är att
undkomma all negativ inverkan på resultatets reliabilitet. All den teknik som krävs i form av
både hårdvara och mjukvara gör att det enkelt kan uppstå oväntade problem som till en början
är svåra att upptäcka. Här tänker jag mest på det brus som infann sig i inspelningen gjord i 192
kHz. Under inspelning var detta inget som gick att urskilja. Det var efter bearbetning och
användning av kompressorer som detta blev tydligt.

Det jag tar med mig från undersökningen är att inspelning i högre samplingsfrekvenser inte
leder till en bättre (hörbar) ljudkvalité. Den dyra hårdvara som jag tidigare drömt om att äga
lockar inte så mycket längre.
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