
!

Examensarbete kandidatnivå 

1176LN i analog- och digitaldomänen 

Skillnaderna mellan Universal Audio 1176LN och dess 

emuleringar 

The differences between the Universal Audio 1176LN and its emulations 

Författare: Jonatan Rosso 
Handledare: Daniel Fredriksson 
Seminarieexaminator: David Thyrén 
Formell kursexaminator: Thomas Florén 
Ämne/huvudområde: Ljud- och musikproduktion 
Kurskod: LP2009 
Poäng:15 hp 
Termin: HT2018 
Examinationsdatum: 2019-01-18

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär 
att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. Open 

access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare 
som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja 



Abstract 
Kompressorer är ett välanvänt verktyg inom musikproduktion och numera i och med 

datorers kraftiga popularitet inom området förväntas mjukvarupluggarna att kunna 

efterlikna de dyra analoga hårdvarumodellerna på ett troget sätt. I denna uppsats 

undersöks två utav de främsta plugintillverkare i sin förmåga att kunna efterlikna den 

analoga prestigefyllda 1176LN FET kompressorn. Ett lyssningstest har genomförts där 

testpersoner fick betygsätta stimuli, består av rockproduktioners sånginspelningar 

bearbetade av respektive kompressorvariant, med och utan musik. Resultaten visar att 

den stora majoriteten kunde höra skillnader mellan stimuli utan musik men inte när 

musik var närvarande. 
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Inledning 

Kompressorer har varit med under musikinspelningens historia och bidragit enormt mycket 

till att åstadkomma det som vi kallar musik idag. Det ursprungliga syftet med att använda en 

kompressor är att kontrollera det dynamiska omfånget hos en ljudsignal dels för att undvika 

överbelastning i inspelningsenheter och dels för att få nyanserna och de svagare delarna i en 

ljudsignal att bli tydligt hörbara i mixen.  

I populärmusikproduktion är det vanligt att en kompressor väljs ut för sin soniska signatur och 

den icke-linjäritet som den överför till programmaterial (Moore et al. 2017). Analoga designs 

har en karaktär på grund av deras brist på precision, och varje kompressor är bristfällig på sitt 

eget unika sätt (Izhaki, 2018). Samtidigt är kompressorn, trots att den är en av de mest 

använda ljudeffekterna, fortfarande dåligt förstådd, och det finns liten formell kunskap och 

analys av kompressorns design tekniker (Giannoulis et al., 2012). 

Under de senaste decennierna har musikproducenter och mixtekniker börjat integrera mer och 

mer datorer i sitt arbete då de erbjuder många fördelar; med datorer kan producenter snabbare 

gå från ett projekt till ett annat utan att behöva lägga dyrbar tid på att göra anteckningar och 

ställa om fysiska knappar och rattar, det är betydligt enklare att klippa och redigera 

inspelningar, många fler ljudspår är tillgängliga, enkelt att skapa backups, stor utbud av 

mjukvarupluggar mm. Samtidigt som den digitala domänen förenklar arbetet råder det ett 

dåligt rykte kring den med motargumentationer från audiofiler som hävdar att ljud som lagras 

digitalt är inte lika “varmt” och naturligt som det är i analog form (Wilson, 2017). Och när det 

gäller bearbetningsprocessorer är det rimligt att ha en uppfattning (eller missuppfattning) att 

en fysisk hårdvara är alltid bättre än en digital emulering, eftersom den ju är originalet - “the 

real thing”. Den stora frågan är om vi verkligen hör skillnaden. Och om vi hör skillnaden har 

vi kanske redan hunnit vänja oss till bieffekten av den digitala kompressionen i nutidens 

musik och vi tycker att den kan ibland låta till och med bättre.  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Syfte och frågeställning 

En kompressor är ett verktyg som är avsett för att bearbeta dynamiken i ljudsignaler, men 

tidigare forskning som presenteras längre fram i denna uppsats tyder på att 1176LN 

kompressorn är ett populärt val bland etablerade musikproducenter för att lägga till färg, 

distorsion och karaktär, framförallt över sånginspelningar i rockproduktioner (Moore, 2012, 

2016). En viktig och intressant fråga som växer utifrån denna slutsats är hur digitala 

kompressorer låter i jämförelse med den analoga varianten, kan de uppfylla det som 

musikproducenterna är ute efter?  

Syftet med denna uppsats är att bidra till en klarare bild av skillnaden mellan analog- och 

digital dynamisk kompression och underlätta musikproducenters eventuella övervägande vid 

inköpstillfälle. Detta genom att med stöd av ett lyssningstest och tekniska mätningar 

undersöka huruvida digitala emuleringar av Universal Audio 1176LN kompressorn lyckas 

efterlikna hårdvarans berömda ljudkaraktär. Jämförelsen kommer baseras på ett antal 

sånginspelningar av rockproduktioner komprimerade med olika versioner av 1176LN 

kompressorn i två olika kompressionsinställningar och i två tillstånd; med och utan musik. 

Det som slutligen denna undersökning ska besvara är följande frågor: 

• Hur nära kommer en digital kompressor till en analog med samma inställningar? 

• Hörs det någon skillnad mellan en analogt- kontra digitalt komprimerad sånginspelning? 

• Hörs även denna skillnad när sången är mixad ihop med musik? 

• Hur uppfattar vi skillnaden? Bättre eller sämre?  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Avgränsningar 

I denna undersökning jämförs en branschledande kompressor i analog och digital form. Det 

finns många pluggtillverkare som har digitalt emulerat den här analoga kompressorn, men det 

skulle kräva längre tid för medverkan i lyssningstestet vilket kan negativt påverka 

testpersonernas koncentreringsförmåga och därmed validiteten av undersökningen. Av detta 

skäl har enbart två pluggtillverkare valts - Waves och UAD. Dessa två tillverkare verkar 

dessutom vara de mest framstående på en webbartikel där 10 framgångsrika 

musikproducenter diskuterar deras favorit kompressorpluggar (Modern Mixing, 2015).  

Kompressorn i fråga är välanvänd till olika ändamål såsom basgitarr, trummor och 

ambiensmikrofoner (Moore, 2012) och i många olika musikstilar. Denna uppsats avser dock 

att jämföra kompressorn över enbart sånginspelningar i rockproduktioner.  
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Bakgrund 

Vad är en kompressor? 

En kompressor kan betänkas som ett automatiskt volymreglage, som används för att 

proportionellt minska dynamiken av en ljudsignal som överstiger en förinställd volymnivå 

(tröskel) till en lägre volymomfång (Huber, 2014:495). Det används för att minska volymen 

av starka ljud eller förstärka tysta ljud genom att förtränga eller komprimera det dynamiska 

omfånget för en ljudsignal (Gerat et al., 2017). Kompressorer kan göra ljud starkare, större, 

“punchigare”, rikare, eller mer kraftfullt (Izhaki, 2018:274).  

1176LN - en kort historisk översikt 

Första versionen av 1176 kompressor lanserades 1967 av Bill Putnam och snabbt hade blivit 

till en stor genombrott i limitersteknologi tack vare dess snabba reaktionstider. Det var alltså 

den första äkta peak limiter som drog fördel av transistorkrets vilket bidrog till pålitlig 

prestation och unikt ljud (Universal Audio, 2009). Medan 1176 har sett ett stort antal 

revideringar i sin historia, har den mest betydande revisionen av 1176-kretsen designats av 

UREI-ingenjören Brad Plunkett i syfte att minska elektroniska buller, därav tillfogade 

bokstäver LN som står för “Low Noise”. Många designändringar följde, vilket resulterade i 

minst 13 revisioner och variationer på 1176. Revideringarna C, D och E (de tre första med 

LN-kretsen) är alla mycket lika, och är historiskt de mest älskade. Den nuvarande Universal 

Audio 1176LN-reissue är byggd från den kretsen (Shanks, i.d.). 
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Kompressorns parametrar 

Olika kompressorer kan vara utrustade med olika rattar och parametrar. På vissa enheter går 

det att justera tröskelns nivå medan på andra är den fastställd, då justerar man mängden av 

kompression med att höja input-gainratten. Eftersom denna uppsats fokuserar sig kring 

1176LN kompressorn kommer enbart parametrarna som är tillgängliga på denna enhet 

beskrivas. 

1. Input 

Reglerar signalnivån som matas in i enheten och möts av en fastställd tröskel. Så fort signalen 

passerar tröskeln ju högre signal nivå desto kraftigare kompression som gäller. 

2. Output 

Reglerar den slutgiltiga volymnivån som går ut från enheten. När den önskade mängden av 

kompression uppnås med användning av inputratten kan outputratten användas för att 

kompensera för ev. volymförlust som vanligtvis sker i följd av gain reduction. 

3. Attack 

Reglerar tiden det tar för kompressorn att reagera när inkommande signal överstiger tröskeln. 

Enligt hårdvarans manual denna tid är justerbar från 20 mikrosekunder till 800 

mikrosekunder. Ratten fungerar motsols där 1 är långsammast och 7 är snabbast. 

4. Release 

Reglerar tiden det tar för kompressorn att övergå till initialt läge där ingen kompression sker. 

Enligt hårdvarans manual denna tid är justerbar från 50 millisekunder till 1100 millisekunder 

(1.1 sekunder). Ratten fungerar motsols där 1 är långsammast och 7 är snabbast. 
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5. Ratio 

Dessa fyra knappar reglerar hur allvarlig kompressionen är.  När signalen överstiger tröskeln, 

ratiokontrollen reglerar förhållandet mellan input och output nivåskillnader.  

Med en ratio på 4:1 t ex en förökning av 4 dB över tröskeln i inputsignal resulterar en ökning 

av 1 dB över tröskeln i utgåendesignal (Izhaki, 2018). 1176LN kompressorns ratioknappar 

tillåter fyra olika läge: 4:1, 8:1, 12:1 och 20:1. Man kan emellertid trycka på fler än en knapp i 

taget vilket orsakar extrema kompressionsgrader. När kompressorn är i detta "All-Button" -

läge ökar distorsionen radikalt på grund av en fördröjningstid på attacken hos initiala 

transienter, och det finns konstanta förändringar i attack- och releasetiderna samt en 

förändring av biaspunkterna (Universal Audio, 2009:9). 

6. Meter 

Med dessa fyra knappar stänger man av kompressorn och reglerar vad VU mätaren ska visa; 

antingen mängden av gain reduction eller kompressorns outputnivå (+4 eller +8). 

Centrala begrepp 

När man vill ange mängd kompression tillämpad på ett programmaterial brukar man tala om 

“gain reduction”. Gain reduction är alltså hur mycket volym kompressorn reducerar eller 

nedsänker. En annan begrepp som är vanligt förekommande när man talar om kompression är 

“threshold” - nivåtröskeln där kompression börjar ske. En ljudsignal som är svagare än 

tröskeln kommer inte komprimeras medan en ljudsignal som är starkare kommer 

komprimeras i den grad som ratioparamtern är ställd på. 
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Tidigare forskning och teori 

Det har gjorts ett antal studier och undersökningar kring kompressorer och dess unika 

harmoniska distorsionskaraktär dels med lyssningstester och dels med tekniska mätningar. 

Nedan är en samling av några relevanta studier som har gjorts hittills:  

Forskaren Austin Moore, lektor i ljud- och musikproduktion vid Huddersfield University, har 

utfört några undersökningar kring ämnet och bidragit till förståelsen för effekten av DRC-

enheter över ljud. I en undersökning (Moore, 2012) analyserar författaren och redovisar med 

tekniska mätningar en mängd ljudinspelningar som är komprimerade av 1176LN hårdvaran. 

Forskningen gick ut på att undersöka vad det är som gör att den här kompressorn är så 

populär och eftertraktad. I studierapporten citerar författaren framgångsrika musikproducenter 

och betonar att ofta är de mer intresserade av kompressorns färgningseffekt på ljudmaterial än 

att kontrollera dess dynamik. I en annan undersökning (2017) forskar Moore et al. relationen 

mellan 1176LN kompressorn och det subjektiva begreppet “aggressivitet” där han utförde ett 

par lyssningstester som syftade på att lyssnarna ska rangordna mängden av aggressivitet enligt 

deras uppfattning i nio olika versioner av två olika låtar. Resultaten visade att 

kompressionsteknik som tillämpade distorsion över programmaterialet hade gett lyssnarna ett 

intryck av aggressivitet.  

En studie (Bromham et al., 2018) baserad på ett lyssningstest där lyssnarna fick bedöma 

lämpligheten för olika tidsinställningar på en kompressor till fyra olika musikgenrer, med 

användning av olika programmaterial. Resultaten visade att effekten av förändringar i attack 

och release inställningar är markant för genrer som rock och jazz men något mindre för EDM 

och hip hop genrerna. Det också visade sig att attackinställningen hade mer betydelse än 

release när lyssnarna skulle avgöra svaren. 

I en designforskning utförts av Gerat et al. (2017) tillämpar författaren “gray-box” 

modellering för att utveckla en mjukvaruemulering av 1176LN kompressorn och sedan 

jämföra den med hårdvaran i ett speciellt jämföringsprogram för ljudkvalité och ett 

lyssningstest med olika stimuli av sång och övriga musikinstrument. Resultaten av testerna 
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visade att skillnaderna kunde inte uppfattas hörbara förutom i “British Mode” inställningen på 

kompressorn, där mjukvaran misslyckades replikera effekten. 

I ett examensarbete (Solarte, J., 2012) undersöktes om en hörbar skillnad uppfattas mellan en 

analog kompressor LA-2A och dess digitala emulering från Waves. Ett lyssningstest i form av 

ABX utfördes där 16 “oerfarna lyssnare” fick lyssna på komprimerat stimuli i både hård- och 

mjukvaruvarianter av kompressorn. Resultaten visade att den stora majoriteten av 

testpersonerna kunde höra en skillnad. Det var dock några anmärkningsvärda problem 

gällande metod. Författaren definierar “oerfarna lyssnare” med “icke-professionella inom 

ljud” men det är inte påtagligt vad det innebär att vara professionella inom ljud, vad är 

kriterierna för det? Om testpersonerna är “oerfarna lyssnare”, kan man lita på resultaten? 

Dessutom var det svårt att förstå de redovisade nivåerna för gain reduction, vilka var alldeles 

för stora för kompressorns kapacitet. Dessa problem påverkar negativt reliabiliteten i Solartes 

uppsats. 

Intresset i 1176LN kompressorn och dess unika färgläggnings förmåga som forskades i de här 

ovanstående studierna lägger grund till denna uppsats och styrker varför det är viktigt att 

framhäva en eventuell skillnad mellan hårdvaran och de mest använda emuleringar som finns 

tillgängliga på marknaden som påstås ha likadana egenskaper och förmågor att färga ljud. 

Analog vs digital 

Digital inspelning skiljer sig från analog då den inte fungerar på ett kontinuerligt sätt; den 

bryter en kontinuerligt varierande vågform till en sekvens av individuella 

amplitudbedömningar som kallas för samplar (Gibson, 2005:5). Digital teknologi försöker att 

sampla amplituden tillräckligt många gånger per sekund för att återskapa den analoga 

vågformen på ett ackurat sätt (ibid.). På samma sätt skiljer sig digital bearbetning från analog 

bearbetning; I den analoga kretsen bearbetas ljud igenom elektroniska komponenter på ett 

kontinuerligt sätt gentemot en digital emulering som jobbar stegvis över tusentals samplar per 

sekund. Denna skillnad kan till en viss grad påverka på hur ljudet låter i slutresultatet. 
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Fördelen med mjukvarupluggar 

Användning av mjukvarupluggar har några fördelar över hårdvaruenheter vilket är orsaken till 

att de har börjat bli vanligt använda inom musikproduktion. En stor fördel ligger i priset - en 

digital emulering av 1176 från Waves kostar ungefär en tiondedel av den originella hårdvarans 

pris och det är om inte Waves erbjuder någon rabatt. I readagar, som dagen då denna text 

skrevs, går det att köpa Waves CLA-76 för fyrtiosjättedel (!) av priset av en ny Universal 

Audio 1176LN . En annan fördel är att mjukvarupluggar kan simultant återanvändas på fler 1

än ett spår i taget medans en hårdvarumodell av exempelvis en kompressor kan enbart 

användas på ett spår i taget. En ytterligare fördel är förmågan att kunna återkalla inställningar 

med ett musklick vid senare tillfälle. Det är inte något orimligt att en kund ber sin 

musikproducent att ändra något i en färdig mix flera dagar senare än när mixsessionen har 

skett. En mix som gjordes “in-the-box”, alltså med användning av enbart mjukvarupluggar, 

tillåter återkallelse av hela mixen samt inställningarna av mjukvarupluggarna utan att behöva 

spara anteckningar och ställa om parametrar manuellt som det skulle krävas om mixprocessen 

hade gjorts med analoga hårdvaruenheter. Detta sparar dyrbar tid och energi för producenten 

och tillåter parallellt arbete med olika kunder. Om detta inte skulle räcka för att övertyga den 

nybörjare- samt rutinerade musikproducenten att övergå till digitala emuleringar så finns det 

någon fördel till - framförallt över analoga enheter som brukaren inte har förmågan att 

kontrollera på ett digitalt sätt, nämligen möjligheten att kontrollera pluggen med 

automationer. Ibland vill producenten skapa en viss effekt på ett ljudspår under en del av 

låten, låt säga i refrängen, men inte att denna ska höras på versen. Om den här effekten är 

kompression, till exempel, så kan ljudteknikern justera en automatiserad ändring på input-

gainratten i kompressorn så att en mjukare kompression sker under versen och hårdare 

kompression under refrängen. Givetvis går det att ändra på parametrar i hårdvaran manuellt 

under mixdownprocessen, men detta skulle kräva utövad precision och blir en omöjlig uppgift 

om det är fler förändringar som ska utföras samtidigt än antalet lediga händer. 

 Prisen tagna ur waves.com och musikcenter.se den 7 nov 20181
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Mjukvaruutvecklarnas perspektiv 

Waves har i ett samarbete med framgångsrike mixingenjören Chris Lord-Alge modellerat 

olika 1176 versioner samt LA-2A kompressorn. Detta samarbete skapar tillit och förtroende 

hos konsumenter att pluggarna ska låta som originalet eftersom det är ytterst rimligt att Chris 

Lord-Alge är mycket väl bekant med kompressorernas ljudkaraktär och kan guida utvecklarna 

att åstadkomma en korrekt emulering. Dessutom hade han inte låtit tillverkaren använda sitt 

namn om inte pluggarna varit så bra som det påstås. Här nedan är en citat från Waves 

webbsida om pluggen CLA-76 som emulerar 1176 kompressorn: 

Many different elements contribute to the unique sonic behavior of analog gear. Waves 
painstakingly modeled and incorporated the characteristics of the hardware into the CLA-76, in 
order to fully capture and replicate the sound and performance of the original equipment. 

UAD är den mjukvaruutvecklings avdelningen i Universal Audio och det i sig ger ett lovande 

budskap eftersom Universal Audio är det företaget som tillverkar hårdvaran. Här nedan är en 

citat från UADs webbsida om pluggen 1176: 

Not only do we still hand-build 1176s in the US, we've also modeled its entire electronic path 
from stem to stern — including its transformers and FET and transistor amplifiers, resulting in 
unrivaled emulations of three distinct 1176 units. 

Utifrån dessa påståenden som är givetvis ett sätt att marknadsföra mjukvaruprodukterna är det 

lätt att få en uppfattning att dessa produkter ska efterlikna hårdvaran till perfektion med en 

ohörbar skillnad. Detta har en stark påverkan på musikproducerande och framtidens musik 

eftersom producenter med begränsad budget troligtvis accepterar det som är utlovat, oftast 

utan att kunna jämföra mjukvaran med hårdvaran. 

!  11

 



Metod 
För att operationalisera forskningsfrågorna som presenterades ovan har ett lyssningstest samt 

tekniska mätningar utförts. Lyssningstestet skulle visa om personer med erfarenhet i 

musikproduktion kunde uppfatta skillnader i programmaterial bearbetade med hårdvaru- samt 

mjukvaruvarianter av samma kompressor, och mätningarna skulle stödja resultaten av 

lyssningstestet och ge en visuell förklaring för eventuella skillnader.  

Lyssningstest 

För att kunna avgöra huruvida mjukvarupluggar av 1176LN kompressorn återskapar 

hårdvarans eftertraktade soniska egenskaper har ett lyssningstest utförts där en lyssnarpanel 

har styckevis fått i en kontrollerad lyssningsmiljö höra stimuli bearbetade med tre olika 

varianter av samma kompressor; Universal Audio 1176LN (hårdvara), Waves CLA-76 

(mjukvara) och UAD 1176LN (mjukvara). Testet konstruerades baserat på “double-blind 

triple-stimulus with hidden reference” testform föreslagen i ITU-R BS.1116-3 

rekommendationen (2015) där testpersonerna fick lyssna på ett referensstimulus vilket var 

komprimerat med hårdvaran och betygsätta en uppfattad skillnad i tre stimuli varav en är en 

dubblett av referensen, dvs komprimerat med hårdvaran, och två är komprimerade med 

mjukvarupluggarna. Vidare föreslår ITU-R BS.1116-3 ett betygssystem på en kontinuerlig 

intervallskala med fem ankarpunkter (tabell 1) men till denna undersökning användes en icke-

kontinuerlig ordinalskala med en ändring i formuleringen av de olika betygen (tabell 2).  
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Tabell 1: ITU-R BS.1116-3 Tabell 2: Skalan för detta lyssningstest

Impairment Grade

Imperceptible 5.0

Perceptible, but not annoying 4.0

Slightly annonying 3.0

Annoying 2.0

Very annoying 1.0

Skillnad Betyg

Ingen skillnad 5

Låter bättre än referensen 4

Liten skillnad 3

Stor skillnad 2

Låter sämre än referensen 1



Med denna förändring kan testpersonerna yttra en subjektiv åsikt om kompressionens kvalité 

ifall de skulle tycka att en (eller fler) version låter bättre eller sämre än hårdvaran. Dessutom 

enligt BS.1116-3 ska “Perceptible, but not annoying” markeras ifall stimuluset uppfattas låter 

bättre, och med denna förändring framgår detta tydligare. Skalan förändrades till en icke-

kontinuerlig skala för att 5 alternativ anses vara tillräckligt betygsättande för denna 

undersökning. Testpersonerna informerades om att det finns en “dold referens” bland 

stimulina vilket innebär att minst ett svar av “ingen skillnad” förväntas per jämförelse. 

Placeringen av de tre stimulina var slumpmässig för varje uppsättning - på så sätt var 

testpersonerna tvungna att söka efter skillnaderna för varje jämförelse.  

Rekommendation ITU-R BS.1116-3, som är avsedd för utvärdering av små försämringar i 

ljudsystem, betonar att testet ska inkludera en träningsfas före den formella betygsättningen 

för att testpersonerna ska etablera en bekantskap med gränssnittet, lyssningsmiljön, 

ljudexemplen och betygsättningsprocessen. Testpersonerna fick därför gå igenom en 

träningsfas av två jämförelser före testet vilka inte räknats med i resultatet. Testet bestod av 

totalt 14 sidor; 2 träningssidor och 12 testsidor där i varje sida presenterades en ny jämförelse.  

Lyssningsmiljön som valdes för testet var ett akustiskt behandlat slutet rum som är avsett för 

musikproduktion i högskolan där bakgrundsbuller och brus är minimala. Under testet har 

dörren varit stängd och därmed externa distraktioner uteslutits. Både studiomonitorer och 

hörlurar var tillgängliga för testpersonerna att använda under testet. Monitorerna var av 

modellen Genelec 2030A och hörlurarna av modellen Beyerdynamic DT150 - utrustning som 

används vanligtvis och i stor utsträckning i musikproduktionssammanhang. 

Programmet som användes för lyssningstestet var Web Audio Evaluation Tool (Jillings et al. 

2015). Programvaran erbjuder olika konstellationer varav MUSHRA (MUltiple Stimuli with 

Hidden Reference and Anchor) visade sig passande till den här sorts lyssningstest enligt ITU-

R BS.1116-3 rekommendationen. Spelmotorn tillåter en så kallad synkroniserad uppspelning 

där alla stimulusfilerna läses av samtidigt men bara ett manuellt-valt stimulus spelas upp för 

att när som helst och utan pauser kunna byta mellan versionerna. Stimulusfilerna spelas upp i 

upprepande vis för att minska antal musklick. Gränssnittets utseende innehåller inga färger 

utom ljusgrått för att minska visuella distraktioner. 
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Lyssnarpanel 

I lyssningstestet har 20 musikproduktionstudenter och lärare deltagit, varav alla hade 

erfarenhet i musikproduktion av minst två år. Antalet lyssnare är enligt rekommendationen 

ITU-R BS.1116-3. Lyssnarna har angett att de har en bra förståelse för vad syftet med att 

använda en kompressor är. På det sättet säkerställdes deras förmåga att kunna urskilja 

bieffekten av kompression och kritiskt lyssna på skillnaderna mellan ljudexemplen. 

Stimuli 

För denna uppsats valdes som stimuli sånginspelningar av rockproduktioner hämtades från 

Cambridge-MT (Cambridge Music Technology, i.d.). Motiveringen bakom detta val är att 

kompressorn i fråga är ökänd för sin aggressiva karaktäristik som enligt framgångsrika 

musikproducenter passar bra ihop med just denna sorts programmaterial. “the Universal 

Audio 1176 compressor (originally named Urei 1176) is a popular choice for this style of 

colouration, particularly when processing vocals in rock productions.” (Moore, 2017). 

  

Programmaterialet bestod av sångspår från 3 olika låtar som var komprimerade i två olika 

rekommenderade kompressionsinställningar i Universal Audios webbsida - British Mode och 

Dr. Pepper (Hicks, i.d.). Ingen ytterligare bearbetningseffekter såsom eq eller filter användes. 

Den första halvdelen av testet bestod av stimuli komprimerade med extremt hård kompression 

(British Mode) och den andra bestod av stimuli komprimerade med medium kompression (Dr. 

Pepper). Detta syftar på att skapa en successiv svårighetsnivå under testet då skillnader mellan 

enheterna förväntas vara större vid högre grader av kompression och därför lättare att 

identifiera, vilket skulle bidra till att testpersonerna etablerar en mer kritisk lyssningsförmåga 

när de når den svårare delen av testet. I testet fick testpersonerna lyssna på ett sångspår i taget 

först utan bakgrundsmusik och sedan på följande testblad fick de lyssna på samma sångspår 

med respektive bakgrundsmusik. Detta för att i analysen kunna betrakta om skillnaderna är 

lika påtagliga i en mixad låt .  2

Ljudexemplen bestod av korta snitt av ungefär 10 sekunder från 3 olika låtar i olika rockstilar. 

Följande är låttitlarna som användes samt en kort beskrivning av respektive stil och röstgenus:  

 Mixningen utfördes av uppsatsförfattaren med användning av divers processorer.2
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• Feedback Family - Golden Road : Klassisk rock med manlig röst 

• The Brew - What I Want : Indie rock med manlig röst 

• Lead Inc - Way Of Life : Hård rock med kvinnlig röst 

Sånginspelningarna komprimerades med tre olika varianter av 1176LN kompressorn i två 

olika kompressionsinställningar rekommenderade i Universal Audios webbsida (Hicks, i.d.). 

Nedan är en beskrivning av de två: 

• Dr. Pepper (DP) - attack 3, release 5, ratio 4 

• British Mode (BM) - attack 7, release 7, ratio - alla knappar inpressade  

Programmaterialet komprimerades med gain reduction av kring 10 dB, vilket är en relativt 

hög grad av kompression men syftar på att förstärka kompressionseffekten. Ciletti et al. 

hävdar att för att bäst kunna bedöma en kompressors ljudsignatur är det lämpligt att använda 

enheten i ett kraftigt kompressionsläge (Ciletti et al, 2008). Dessutom är hård kompression en 

vanlig företeelse i rockproduktioner (Moore, 2017). Att hålla en jämlik gainreductionsnivå 

över kompressorerna var dock något utmanande då input-gainratten resulterade i olika nivåer i 

gainreductionsmätaren när ställd i liknande värden på de olika enheterna. Så var även fallet 

när två olika hårdvaruenheter jämfördes. En ytterligare utmaning är att när hårdvaran ställs på 

BM står inte visaren i mätaren längre fast på 0 dB i vänteläge utan trycker sig upp mot 

maxgränsen, som om nollpunkten höjt sig upp till ett högre värde utanför mätarens räckvidd. 

Enligt tillverkarens manual beror det på att biaspunkterna ändras tokigt i kretskortet - 

“Consequently, the meter will go wild, often resting at maximum.” “…the bias points change 

all over the circuit,…” (Universal Audio, 2009:9, 22). Den här företeelsen sker dock inte på 

Waves modellen (se Kritik av metod). Dessa utmaningar och förutsättningar gjorde att en 

kalibrering mellan kompressorvarianterna krävdes. 

För att kunna etablera en likvärdig gain reduction bland de olika kompressorerna var det 

nödvändigt att skapa en ljudsignal med statisk volymnivå över lång tidsperiod för maximal 

precision under justering av input-gainratten. Signal Generator i Pro Tools visade sig vara ett 

utmärkt verktyg för denna uppgift. Efter att en önskad gain reduction etablerats för 

programmaterialet med hårdvaran ställd på DP inställningen har en sinusvåg av 1 kHz matats 
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in i kompressorn. Volymen på denna signal har justerats för att uppnå en gain reduction av 

-10dB. Densamma signal har sedan matats in i övriga kompressorer för att nå en likadan gain 

reduction. I det stadiet har ljudfiler skapats för DP inställningen. Sedan utan att ändra på 

input-gainratten har inställningen på kompressorerna ändrats till BM och då skapades filerna 

för denna inställning. En hörbar skillnad mellan BM filerna var dock tämligen uppenbar - 

programmaterial som komprimerats med hårdvaran hade mer hörbar distorsion och högre 

volymtryck, dvs mer kompression. Detta tydde på en skillnad i sig mellan analoga och 

digitala versioner av 1176LN, men eftersom forskningens intresse är att undersöka om 

huruvida en mjukvara kan låta som hårdvaran i vår uppfattning har en professionell 

ljudtekniker  komprimerat ytterligare UAD BM versioner med högre input-gain för att få en 3

snarlikare kompression som den analoga. Uppsatsförfattaren har gjort en likadan process för 

Waves BM versionerna. Dessa filer användes istället i BM jämförelserna. Totalt blev det 36 

stimulusfiler; tre sånginspelningar med- och utan musik komprimerade med tre kompressorer 

i två inställningar. 

För att utesluta risken att hårdvaran är bristfällig har två olika hårdvaruenheter som gått 

genom service av högskolans tekniker jämförts i tekniska mätningar. Bägge två visade 

oansenliga skillnader (se i bilagor) och därför endast ena togs med i lyssningstestet.  

Inspelning av hårdvarans utgående signal skedde in till Pro Tools 12 Ultimate med SSL Alpha 

Link D/A/D omvandlare. Denna förutsättning skiljer sig från mjukvarornas då för att skapa 

filerna med mjukvarukompression krävdes ingen omvandling. Omvandling från digital till 

analog och tillbaka kan möjligtvis orsaka någon skillnad i ljudkvalité, men denna 

förutsättning existerar i vilket fall när en hårdvara används i den digitala domänen (vilken är 

numera den mest använda) och därför valdes att ignorera i den här undersökning. Dessutom är 

det med viss sannolikhet att mjukvaruutvecklarna har exploaterat omvandling under 

modelleringsprocessen och därmed använt en omvandlad referens. Slutligen efter allt material 

bearbetades med kompressorerna har volymen anpassats efter EBU R 128 rekommendationen 

och normaliserats till LUFS värdet -23.0 dB program loudness (l), för att utesluta risken att 

testpersonerna betygsätter ett stimulus efter uppfattad volym snarare än dess ljudkvalité 

(Ronan et al., 2016).  

 Johan Nordin - Nordin Music Productions Sweden AB3
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Kritik av metod 

Kalibreringsprocessen utfördes enbart med DP ställd på kompressorerna eftersom när BM är 

ställd på hårdvaran och UAD visar mätaren +3 dB GR i vänteläge, till skillnad från Waves 

modellen vars mätare står kvar på 0 dB. Dvs att mätarna 

inte kunde utgå från samma startpunkt i vänteläge på alla 

modellerna och därmed kalibreringen kunde inte utföras i 

denna inställning. Dock inga ändringar på input- och 

outputrattarna efter kalibreringsprocessen gjordes vid bytet 

från DP till BM inställningen på samtliga kompressorer, endast attack, release och ratio 

byttes. Detta borde ändå säkerställa en identisk beteende hos modellerna om hänsyn togs till 

detta under modellering. Trots det en skillnad mellan de analogt komprimerade inspelningarna 

och de digitalt komprimerade i BM var tydligt hörbar efter kalibreringen. De analogt 

komprimerade inspelningarna lät betydligt mer komprimerade, med mer distorsion och 

starkare rumsljud. Detta i sin tur visade en skillnad mellan hårdvaran och de digitala 

emuleringarna, men eftersom denna undersökning avser att peka ut de hörbara skillnaderna så 

har filerna i BM inställningen jämkats manuellt för att få en liknande effekt med hjälp utav en 

professionell ljudtekniker för UAD versionerna. Waves BM versionerna jämkades av 

uppsatsförfattaren - en tredjeårsstudent. Till UAD BM versionerna adderades 7.5 dB input-

gain efter kalibrering och till Waves BM adderades 21.4 dB. Målet i jämkningen av Waves 

versionerna var att nå liknande värden som hårdvaran i amplitudsmätningen och att få fram en 

liknande hörbar distorsion som hårdvaran tillade. Jämkningen gjordes om (på nytt) flera 

gånger tills amplitudsmätningen visade närmare resultat och distorsionen inte lät överarbetad 

jämfört med hårdvaran. Vid UAD BM jämkningen hade Nordin inga mätningar att följa efter. 

Etiska överväganden 

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Enbart myndiga 

personer deltagit. Principen om informerat samtycke har följts då deltagarna i lyssningstestet 

först blev informerade om undersökningens syfte och sedan kunde välja om de ville delta eller 

inte, och kunde avbryta testet ifall de själva valde det. Vidare har principer angående 

konfidentialitet följts då deltagarna är anonyma och således inte kan identifieras av 

utomstående personer (Vetenskapsrådet, 2002).  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UAD modellen ställd i BM i vänteläge.



Resultat och analys 
Tekniska mätningar 

Mätningarna som utfördes var amplitud- och spektrumanalys vilka visar på ett visuellt sätt 

skillnaderna mellan kompressorerna. Metoden att genomföra mätningarna var att mata 

kompressorerna med en sinusvåg på 1 kHz i varierande volymnivå som i sin första halvdelen 

resulterade en komprimerad gain reduction av 10 dB med DP inställd i alla kompressorerna. 

Volymen sedan sänktes plötsligt efter drygt 2 sekunder med 14 dB till en volymnivå som var 

under kompressorernas tröskel och därav inte komprimerades (efter release-tiden passerat).  

Detta stimulerade attack- och release-reaktionerna i kompressorerna vars effekt var ytterst 

synlig på en amplitudsgraf. Den utgående signalen från kompressorerna spelades in och 

analyserades med hjälp utav verktyg tillgängliga i Cubase Pro 8.5. 

Amplitud 

* Bilder 2.2 och 2.3 visar en jämkad version av kompressionen (se Kritik av metod).  
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Den här är ingående signalen som  

matades i kompressorerna - en sinusvåg på 1kHz 

indelad i två delar med 14dB volymskillnad.

1.1 Hårdvaran

1.2 UAD

1.3 Waves

2.1 Hårdvaran

2.2 UAD*

2.3 Waves*

2. British Mode1. Dr. Pepper



En visuell skillnad upptäcktes mellan kompressorerna i den ballistiska  karaktären av attack- 4

samt release tiderna på alla olika kompressorvarianter och inställningar. UAD i DP 

inställningen (bild 1.2) hade en liknande attack-reaktion och följdverkan som hårdvaran (bild 

1.1) men en snabbare release och rundare följdverkan än hårdvaran. Waves (bild 1.3) hade en 

liten ballistisk överdrivning i attack-reaktionen men liknande release-följdverkan som 

hårdvaran. UAD i BM (bild 2.2) hade en liknande attack- och release-reaktion jämfört med 

hårdvaran (bild 2.1) men följdverkan i både attack och release hade snarare ett linjärt mönster. 

Waves i BM (bild 2.3) hade en lite segare reaktion och återigen en ballistisk överdrivning i 

attacken men i likhet med hårdvaran en rund följdverkan. Release reaktionen var betydligt 

segare (7 ms jämfört med hårdvaran - 1 ms och UAD - 1.1 ms) men tämligen liknande 

följdverkan som i hårdvaran. 

Spektrumanalys 

Analysen är genomsnittlig (average) och inte tillfällig (momentary), gjord över en halv 

sekund lång klipp utav varje sinusvåg i -10 dBFS. I analysen normaliserades peakvärdena till 

0dBFS. 

 

 Den här är en spektrumanalys av den ingående 

signalen som matades in i kompressorerna. En 

sinusvåg på 1kHz. 

Spektrumanalysen avslöjade en markant skillnad i frekvensåtergivningen mellan den analoga 

och de digitala kompressorerna. Den analoga modellen återgav påtagliga sub-harmoniska 

undertoner vid 50Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz och 300Hz som inte fanns i de digitala 

versionerna. 

 Begreppet “ballistisk” användes i kompressionssammanhang först av Bromham et al. (2018). 4
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UAD versionerna introducerade distorsion som återgav en övertonsserie som liknar 

hårdvarans med en liten överdrivning i den tredje övertonen i båda inställningarna. Ingen 

höjning av sub-harmoniska undertoner.  

Waves versionerna introducerade distorsion som återgav en övertonsserie som liknar 

hårdvarans samt en bred höjning i det låga registret under 100Hz. 
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3.1 Hårdvaran

3.2 UAD

3.3 Waves

4.1 Hårdvaran

4.2 UAD

4.3 Waves

4. BM3. DP



Lyssningstest 

Resultaten av lyssningstestet visar att majoriteten av testpersonerna inte hörde skillnader 

mellan de olika varianterna, framförallt bland de medium komprimerade stimuli (DP). En stor 

andel kunde dock höra en liten skillnad mellan Waves och referensen i BM jämförelserna. 

Somliga tyckte att Waves BM versionerna utan musik lät till och med bättre än referensen 

(hårdvaran), andra tyckte att de lät sämre. Diagrammen nedan visar antal svar för alla tre låtar 

(y axis) indelade efter kompressionsinställning och tillstånd (utan och med musik): 

Utav totalt 60 svar för BM jämförelserna utan musik (20 testpersoner och 3 låtar) har 

hårdvarans stimulus fått 33 ingen skillnad svar varav 27 identifikationer . Utav 20 5

testpersoner var det enbart 3 (T2, T8, T9 - se bilagor för full resultattabell) som identifierade 

hårdvaran på alla tre BM jämförelser utan musik. I alla dessa jämförelser tyckte T8 att Waves 

lät bättre än referensen, och UAD lät sämre än referensen i “Golden Road” men bättre än 

referensen i “What I Want” och “Way of Life”. T9 tyckte också att Waves lät bättre än 

referensen i “Golden Road” och att UAD lät bättre i “What I Want” och “Way of Life”. 

 En identifikation innebär att hårdvarans stimulus har exklusivt markerats ingen skillnad. Fler än ett 5

svar av ingen skillnad räknas inte som att hårdvaran är identifierad. Denna distinktion framhäver att 

personen faktiskt kunde höra skillnaden mellan de analogt- och digitalt komprimerade versionerna till 

skillnad från personer som markerade ingen skillnad på alla tre versionerna.
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Diagram 1: Hård kompression (British Mode) - Utan musik

Ingen skillnad Låter bättre Liten skillnad Stor skillnad Låter sämre



 

I DP jämförelserna utan musik (diagram 2) var det 18 identifikationer med enbart 1 testperson 

(T5) som identifierade hårdvaran på alla tre exempellåtar. Denna tyckte att det var en stor 

skillnad mellan UAD versionen och referensen i “Golden Road” och “What I Want” och en 

stor skillnad mellan Waves och referensen i “Way of Life”. 
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Diagram 3: Hård kompression (British Mode) - Med musik
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I jämförelserna med musik (diagram 3 och 4) var det totalt 17 identifikationer. Ingen av 

testpersonerna lyckades identifiera hårdvaran i alla tre låtarna. Det var däremot 3 testpersoner 

(T9, T15 och T16) som kunde identifiera hårdvaran på två av de tre BM jämförelserna 

(diagram 3) varav 2 tyckte att Waves versionerna lät bättre än referensen i “Golden Road”. T9 

tyckte att Waves lät bättre än referensen även i “What I Want”. T15 tyckte däremot att UAD 

lät bättre än referensen i denna jämförelse men att Waves lät som referensen och hårdvaran 

hade en liten skillnad jämfört med referensen. 

Diagram 1 visar att relativt många testpersoner inte hörde skillnad mellan hårdvaran och 

UAD versionerna. Däremot fick Waves betydligt lågt antal ingen skillnad svar vilket tyder på 

att Waves lät inte likt hårdvaran i hård kompression. Om man jämför dessa resultat i diagram 

1 med diagram 3 kan man fortfarande se att Waves ligger lägre än hårdvaran och UAD. 

Tämligen många tyckte att Waves versionen lät bättre än hårdvaran i dessa jämförelserna.  

T20 talade om efter att ha gjort testet att ett stimulus i BM jämförelserna utan musik hade en 

förmåga att ta bort rummets eko samtidigt som sången hördes vilket uppfattades bättre än 

referensen. Diagram 2 visar att antalet ingen skillnad svar är ungefär likt vardera versioner 

fast ändå högre antal i hårdvarans stimulus. Waves tycktes ha en liten skillnad jämfört med 

referensen 24 gånger men 31 ingen skillnad svar. Hårdvaran tycktes ha en liten skillnad 

mellan referensen 16 gånger och låta sämre än referensen 6 gånger. UAD fick minst antal 
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ingen skillnad svar med 29 gånger. Diagram 3 visar att UAD tycktes ha ingen skillnad jämfört 

med referensen fler gånger än hårdvaran. Relativt högt antal liten skillnad svar förekom på 

Waves stimulus. Diagram 4 visar att mjukvarorna hade fått fler ingen skillnad svar än 

hårdvaran.  

Om man summerar antalet ingen skillnad svar för varje kompressorvariant hade hårdvaran fått 

128 ingen skillnad svar, UAD hade fått 133 och Waves 90. UAD misstänktes alltså flest 

gånger vara hårdvaran. 

 

Tabellen ovan (tabell 3) visar antal svar per stimulus. Utav de tre låtarna visade resultaten för 

“Way of Life” (LIWOL) högst antal ingen skillnad svar på hårdvarans stimuli i jämförelserna 

utan musik. I BM jämförelsen t ex kunde 15 personer inte höra någon skillnad mellan 

referensen och hårdvarans stimulus medan i “Golden Road” (FFGR) och “What I 

Want” (TBWIW) var det inte mer än 10 personer. I DP jämförelsen var det 14 personer som 

inte hörde skillnad mellan referensen och hårdvarans stimulus jämfört med 9 personer i FFGR 

och 11 i TBWIW. LIWOL skiljer sig från de andra då den består av kvinnlig röst. I 

jämförelserna med musik detta mönster framgår dock inte. Möjligtvis är skillnaden betydligt 

mer hörbar på grund av att den innehåller mer låga frekvenser än de andra inspelningarna och 

inte har något med kön att göra. Detta i sig pekar på att de digitala kompressorerna klarar 

efterlikna hårdvaran i olika frekvenser på olika sätt. Kompressorn introducerar mer uppfattad 

distorsion vid lägre frekvenser i BM inställningen (Universal Audio, 2009:14) vilket kan göra 

det svårare för mjukvarorna att efterlikna.  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Hardware UAD Waves

Tabell 3 - antal svar per jämförelse. S=utan musik, M=med musik. FFGR=Feedback Family-Golden 

Road, TBWIW=The Brew-What I Want, LIWOL=Lead Inc-Way of Life. 5=ingen skillnad, 4=låter bättre 

än referensen, 3=liten skillnad, 2=stor skillnad, 1=låter sämre än referensen.

Betyg



Diskussion 
Resultaten av lyssningstestet visar att skillnaden mellan den analoga och de digitala 

versionerna av 1176LN kompressorn är hörbara vid höga kompressionsgrader med snabba 

tidsinställningar. Vid lägre kompressionsgrader med långsammare tidsinställningar är 

skillnaden mer subtil och svårare att upptäcka. Resultaten av jämförelserna som inkluderade 

musik visar att UAD versionerna misstänktes vara referensen fler gånger än hårdvarans 

versioner trots att referensen är i själva verket hårdvaran. Waves versionerna fick också fler 

ingen skillnad resultat än hårdvaran i DP jämförelserna. Dessa resultat kan tolkas som att det 

var nästan omöjligt att finna en skillnad mellan versionerna som inkluderande musik vilket 

ger ett mer intressant inblick för musikproducenter eftersom musik är sällan frånvarande, 

speciellt vid sådana höga kompressionsgrader. 

Höga kompressionsgrader i sång används oftast i musikstilar som rock och metal då 

producenter vill accentuera hårdheten och tillämpa distorsion. Lägre kompressionsgrader i 

sång används i större utsträckning inom många fler musikstilar vilket innebär att resultaten i 

denna uppsats även kan vara aktuella för producenter i olika stilar och inte enbart rock. 

Att Waves versionerna i BM jämförelserna hade fått lågt antal ingen skillnad svar kan bero på 

att jämkningen som utfördes av uppsatsförfattaren var olämplig. Som upptogs tidigare i denna 

uppsats har Waves BM versionerna jämkats eftersom de inte kunde kalibreras med hårdvaran. 

Jämfört med Nordin som jämkade UAD BM versionerna och adderade 7.5 dB har 

uppsatsförfattaren adderat 21.4 dB input-gain i Waves BM versionerna, vilket kan ha orsakat 

en ännu hårdare kompression. Mätningarna visar emellertid tvärtom - Waves versionen (bild 

2.3 i sida 18) verkar ha en svagare kompression - vilket är orsaken till överdrivningen. En 

anledning till som kan ha orsakat att Waves uppfattades olik hårdvaran i BM jämförelserna är 

att Waves hade en brist i sin release-tid - den var betydligt längre än hårdvarans och UAD - 

något som påverkar hur kompressionen uppfattas speciellt i signaler som har konstant 

varierande volym som t ex sånginspelningar. Intressant att observera det relativt höga antalet 

låter bättre än referensen svar i Waves BM versionerna utan musik (13 stycken), men detta i 

så fall skulle ha jämförts med hårdare komprimerat material i hårdvaran, eller åtminstone 
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bättre kalibrering. Dessutom är det också ett högt antal svar av låter sämre än referensen (10 

st) vilket innebär att man inte kan dra en generell slutsats.  

De tekniska mätningarna visade tydliga skillnader mellan de digitala varianterna och den 

analoga. Spektrumanalysen visade den största skillnaden där låga undertoner var påtagliga i 

den analoga versionen men saknades i de digitala versionerna. Trots detta visade 

lyssningstestet att vi inte uppfattar skillnaden som påtaglig. 

Vilken variant ska man skaffa då? Svaret är att det beror på. Om man tycker att fördelarna 

med att använda digitala varianter slår den hörbara skillnaden som inte är så uppfattbar i en 

hel mix kan man skaffa Waves CLA-76 kompressorn som är då den billigaste varianten. 

Producenter som vill tillämpa extremt höga kompressionsgrader och vill ha det eftertraktade 

1176LN ljudet bör emellertid överväga skaffa sig UAD varianten om inte hårdvaran. 

Ett sammanfattande svar på forskningsfrågorna är att den noggranna lyssnaren kan höra 

skillnaden mellan analog och digital kompression om den är tillräckligt kraftig. Skillnaden är 

dock ytterst subtil och svårare att upptäcka i en mix när fler spår spelas ihop. Mjukvaru-

utvecklarna har verkligen kommit långt med 1176LN emuleringen att det låter överväldigande 

nära den legendariska kompressorn. 

Vidare forskning 

I denna undersökning genomfördes ett lyssningstest med jämförelser mellan analogt- och 

digitalt komprimerade sånginspelningar. Eftersom resultaten visade att det inte var någon 

tydlig skillnad när musik är närvarande är det intressant att forska om en tydligare skillnad 

uppstår när även ljudspåren i musiken ingår i jämförelsen, alltså att dessa är också 

komprimerade med de olika kompressorvarianterna. Detta kan antingen vara i form av 

separata spår som jämförs, som i denna undersökning, eller en mix i sin helhet vars 

beståndsdelarna är komprimerade med respektive kompressorvariant. En lämplig musikstil för 

en sådan jämförelse är återigen rock eftersom det är vanligt förekommande att man använder 

högre grader av kompression, men andra musikstilar kan också användas.  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Bilagor 

Bm = British Mode 
Dp = Dr. Pepper 
S = utan musik 
M = med musik 
T = testperson 
FFGR = Feedback Family - Golden Road 
TBWIW = The Brew - What I Want 
LIWOL = Lead Inc - Way of Life 

Betyg: 

5 - Ingen skillnad 

4 - Låter bättre än referensen 

3 - Liten skillnad 

2 - Stor skillnad 

1 - Låter sämre än referensen  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BmS_FFGR BmS_TBWIW BmS_LIWOL DpS_FFGR DpS_TBWIW DpS_LIWOL
HardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD Waves

T1 3 5 4 1 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 3 3 5 3
T2 5 3 3 5 3 3 5 3 2 5 3 3 5 5 5 5 3 3
T3 5 3 1 3 5 1 1 5 1 1 5 5 3 5 5 1 1 5
T4 5 2 3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 1 5 1 5 1 1
T5 1 5 2 3 5 2 5 3 2 5 3 2 5 2 3 5 2 3
T6 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
T7 3 5 4 5 5 1 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
T8 5 1 4 5 4 4 5 4 4 1 1 5 2 5 3 1 5 1
T9 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5
T10 1 2 5 1 5 1 3 4 5 5 4 3 2 3 5 5 2 2
T11 5 3 3 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
T12 1 5 3 1 5 4 5 2 3 2 5 3 5 5 3 3 5 5
T13 3 5 2 3 5 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 3 3
T14 2 5 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3
T15 3 5 3 5 5 1 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3
T16 5 3 2 2 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3
T17 1 5 4 5 3 1 5 4 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3
T18 5 4 1 3 5 1 5 3 1 3 5 3 1 5 3 3 1 5
T19 5 3 2 5 3 3 2 5 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3
T20 3 5 3 3 5 4 5 3 4 3 1 5 5 5 5 5 4 3

BmM_FFGR BmM_TBWIW BmM_LIWOL DpM_FFGR DpM_TBWIW DpM_LIWOL
HardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD WavesHardwareUAD Waves

T1 1 3 5 5 1 1 4 5 3 5 3 4 4 3 5 3 1 5
T2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3
T3 3 5 1 5 1 3 1 5 1 2 5 5 3 5 3 5 3 5
T4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 1 1 5 5 5 5 3 5 3
T5 2 5 3 5 1 2 2 5 3 2 5 1 2 5 3 2 5 3
T6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
T7 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 1 3 5 5 5 5 5
T8 1 3 5 1 5 3 3 5 1 3 3 5 5 1 4 3 5 1
T9 5 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5
T10 4 5 1 5 2 3 3 5 3 3 5 4 5 2 2 4 5 2
T11 5 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
T12 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 4 3
T13 3 3 5 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 3 5 3 3 5
T14 1 3 1 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5
T15 5 3 4 3 4 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5
T16 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5
T17 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
T18 4 5 1 3 5 1 5 4 3 3 5 3 5 3 3 1 5 3
T19 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5
T20 3 5 3 5 5 3 5 4 3 3 5 1 5 3 5 4 5 3

Resultat av lyssningstestet - utan musik:

Resultat av lyssningstestet - med musik:



En jämförelse mellan två olika hårdvaruenheter: 
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DP Hårdvara 1 DP Hårdvara 2

BM Hårdvara 1 BM Hårdvara 2

DP Hårdvara 1 DP Hårdvara 2

BM Hårdvara 1 BM Hårdvara 2



Web Audio Evaluation Tool
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