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ABSTRACT 

Erik Johan Nordin (2007). Motverka fasutsläckningar av grundtonerna för trummorna i ett 

akustiskt trumset vid inspelning och mixning. 

Falun: Institutionen för kultur och medier, Högskolan Dalarna. 

Begreppet ”fasfel” är ett förvirrat begrepp inom ljud- och musikproduktion. Fasfel – eller 

fasutsläckningar som det mer allmänt kallas – är ett problem som bl.a. uppkommer då flera 

mikrofoner används samtidigt. Ett sådant tillfälle är vid inspelning av akustiskt trumset. Mina 

frågeställningar leder till att fasställa vilka tekniker som lämpar bäst sig för att motverka 

fasutsläckningar vid inspelning och mixning av akustiskt trumset, i den mån att de inte 

släcker ut trummornas grundtoner, samt om bättre ljudkvalité faktiskt uppnås genom detta 

och hur skillnaderna i så fall uppfattas. 

Ett lyssningstest har genomförts där ett tjugotal personer som alla har vana inom ljud- och 

musikproduktion, har fått lyssna på ett antal ljudklipp med trummor inblandade. Trummorna 

har i varje grupp motverkats av fasutsläckningar på ett eller annat sätt. Deras uppgift har 

sedan varit att bedöma ljudklippens ljudkvalité. 

Resultatet visar att det går att motverka fasutsläckning av ett trumsets trummors grundtoner, 

och att skillnader i ljudkvalité finns – till fördel för de ljudklipp som motverkats från 

fasutsläckningar. Speciellt en av dessa tekniker bevarade trummornas grundtoner bäst. Dock 

är skillnaderna små, och flera anser dem vara obetydliga. Huruvida jobbet att motverka 

fasutsläckningarna är värt det eller inte, beror således från fall till fall; det beror helt enkelt på 

vilken ljudkaraktär på trummorna som eftersträvas. 
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INLEDNING 

”Kontrollera att du inte har fasfel mellan mikrofonerna!” 

Detta är en mening som ofta kan läsas i tidningar, böcker och artiklar om ljud- och 

musikinspelning. ”Nej”, tänker man, ”fasfel är ju inte bra att ha i sin inspelning…” Men mer 

tid än den tanken ägnas ofta inte detta problem. Känner du igen dig? 

Hur fasfel – eller från och med nu i uppsatsen mer allmänt korrekt
1
 kallat fasutsläckningar – 

uppkommer har nog de flesta som sysslar med ljudteknik någorlunda koll på. Men min 

erfarenhet säger att många inte har någon direkt kunskap om detta för att kunna motverka 

dem. Ofta har säkert många hört: ”Fasfel (fasutsläckningar) finns alltid, det går inte att göra 

någonting åt!” Men vad är det då för vits att försöka motverka dessa utsläckningar?? 

Det förvirrande begreppet ”fasfel” 

Den egentligen avgörande anledningen till att jag just valde att skriva om fasutsläckningar 

är att jag personligen känner mig osäker på detta område och ville få mer klarhet i det och 

tror att många andra känner samma sak. När jag själv arbetat med studioinspelningar har det 

blivit en viktig del som utelämnats i brist på tillräcklig kunskap. Jag är övertygad om att 

väldigt många anser sig inte riktigt veta vad som skall göras i en viss situation, för att i den 

mån det går ta kontrollen över tänkbara fasutsläckningar. 

När jag började efterforska vad som tidigare fanns skrivet, insåg jag direkt att det finns 

väldigt lite skrivet om ämnet – detta bekräftar den av mig upplevda förvirrning som finns i 

kring begreppet. Fasutsläckningar kan uppkomma på så många olika sätt, och även påverka 

ljudet olika från fall till fall. Så långt hänger nog de flesta med, men här tar min uppsats 

över… 

Denna uppsats är skriven utifrån att läsaren sedan tidigare har grundläggande kunskaper 

inom ljudteknik, och är bekant med grundläggande ljudtekniska begrepp. Dock kommer jag 

att ge en kortfattad men ordentlig genomgång av just begreppet ”fas”. Varför, anser jag vara 

glasklart; då ämnet är så förvirrat som jag uppfattar det, behövs det! 

  

                                                 
1
 Ej vetenskapligt korrekt, men är en mer eller mindre allmänt accepterad benämning. 
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BAKGRUND 

Hur uppstår fasutsläckningar? 

Fasutsläckningar uppstår när två (eller flera) ljudvågor blandas med varandra, och beroende 

på hur de tidsmässigt förhåller sig till varandra, kommer de antingen att förstärka eller 

försvaga varandra vid olika frekvenser. Om det är två identiska sinusvågor (se Figur 1) finns 

det två extremfall. Det ena är då ljudvågorna är helt i fas med varandra, och det andra är då 

de är helt ur fas. Om de båda är helt i fas med varandra kommer de två sinusvågorna 

tillsammans skapa en sinusvåg med exakt samma frekvens, men med en amplitud lika stor 

som bådas amplitud tillsammans. En hel svängning för en ljudvåg är 360 grader, och 

förskjuts den ena 180 grader 

gentemot den andra (halva 

våglängden) fås det andra 

extremfallet, alltså total 

utsläckning. 

(Rumsey & McCormick, 2002, ss. 

8-11), (Everest, 2001, ss. 12-14). 

Detta fenomen när ljudvågor 

påverkar varandra kallas interferens 

(Uppsala Universitet, 2007). 

Rena sinusvågor förekommer dock nästan aldrig i verkligheten (om inte ljudet framställts på 

syntetiskt väg) utan det handlar då om ljud med övertoner, vilka bildar själva karaktären hos 

ljudet ifråga. Ett mer realistiskt fall är därför när exempelvis direktljudet från en sångare som 

interfererar med en reflex från en närliggande vägg. När dessa ljudvågor samverkar kommer 

vissa frekvenser att förstärkas och vissa försvagas med jämna mellanrum – konstruktiv och 

destruktiv interferens har uppstått – beroende av frekvens och amplitud. Det som då bildas är 

vad man kallar ett kamfilter (Everest, 2001, ss. 375-380), (Wikipedia, 2007); slutprodukten 

vilka har dessa toppar och dalar i sin frekvensgång liknar en kam. Fasutsläckningar bildar 

alltså kamfilter av olika slag, där utformningen av dessa beror på tidsskillnaden samt 

amplituden för de inblandade ljudvågorna. 

  

Figur 1: Konstruktiv och destruktiv interferens 

Bild tagen från: www.mediacollage.com 
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Fasutsläckning sker på två sätt; antingen akustiskt eller elektriskt. Det jag syftar på då är var 

själva interferensen sker. Akustiskt sett finns dessa utsläckningar konstant runt omkring oss 

då ljudvågor studsar runt mellan ett rums väggar och interfererar med varandra. Så länge ett 

rums väggar reflekterar ljud kommer fasutsläckningar att uppstå, det är inget vi kan göra 

någonting åt! 

Elektriskt (dvs. när elektriska ljudsignaler blandas exempelvis i ett mixerbord) uppkommer 

fasutsläckningar vid användning av flera mikrofoner samtidigt, som alla fångar upp samma 

ljudkälla, och då dessa är placerade på olika avstånd kommer ljudet att anlända vid olika 

tidpunkter vilket innebär att kamfilter kommer uppstå. Detta går det – precis om i det 

akustiska fallet – heller inte att göra någonting åt. Det enda som vi kan påverka är vilka 

frekvenser som förstärks respektive försvagas (ändra tidsskillnaderna mellan mikrofonerna, 

dvs. flytta kamfiltret), samt hur mycket de förstärks eller försvagas (vilket beror på 

mikrofonernas ljudstyrka i förhållande till varandra) (Everest, 2001, ss. 380-382). En 

fördröjning av en signal kan också ske i en signalprocessor av något slag, vilket sen innebär 

att när den signalen blandas med originalsignalen kommer fasutsläckningar att ske. 

(Gibson, 2005, s. 128). 

Ett vanligt fall (uppkommer också elektriskt) – vilket kan jämföras med att förskjuta fasen 

180 grader – uppstår genom att polariteten på signalen skiftas (kallas även att fasvända). 

Detta skiljer sig dock på det sättet genom att signalen nu spegelvänds helt och hållet. Om 

signalen vid sin start från början hade en positiv amplitud får den nu en negativ, ingen 

tidsförskjutning sker alltså! Har problem med fasutsläckningar mellan några kanaler uppstått 

är det vanligt att man skiftar polariteten på en signal för att på så sätt minimera denna. 

Ett bra exempel när skiftning av polariteten är nödvändig är vid inspelning av virveltrumma 

där en mikrofon som tar upp trummans överskinn och en som tar upp underskinnet används. 

Då kommer över- och underskinnet att svänga parallellt med varandra, vilket innebär att de 

motverkar varandra när mikrofonernas signaler läggs samman. Om då exempelvis den 

mikrofon som tar upp underskinnet fasvänds kommer de istället att samverka positivt. Det 

finns dock även tillfällen då en skiftning av polariteten sker utan att så var tänkt. Ett vanligt 

exempel är om de båda signalledarna i en balanserad ljudkabel (förmodligen av misstag) är 

skiftade, vilket leder till att polariteten också kommer att skiftas. Även i mixerbord, 

mikrofonförstärkare, signalprocessorer, etc. kan sådana missar vara ett faktum. 
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För att jämföra tidsförskjutning och fasvändning av en signal med varandra; tänker man sig 

två oändliga sinusvågor fås samma summasignal genom att förskjuta den ena 180 grader som 

att skifta fasen. För att exemplifiera det hela med hjälp av en bastrumma: Skiftning av fasen 

skulle innebära att baskaggens skinn trycks utåt istället för att inåt (av klubban) om man ser 

det hela från trumslagarens sida. 

(Anderton, 2005) 

I en analog equalizer sker även en viss fasvridning av signalen. Digitala equalizers har dock 

oftast inte detta problem, men då ett analogt sound eftersträvas av många, läggs ibland en 

viss vridning av fasen till för att på så sätt återskapa delar av det analoga soundet. 

Fasutsläckningar kan också användas som en effekt. Genom att dubblera en signal samt 

fördröja den ena olika mycket uppstår en svävande effekt. Dessa effekter brukar gå under 

samlingsnamnet ”fasvridare”, och ett exempel på en sådan effekt är ”flanger”. 

(Everest, 2001, ss. 363-364). 

Varför använda flera mikrofoner? 

Men varför ska flera mikrofoner överhuvudtaget användas samtidigt då det skapar en massa 

problem? Att använda flera mikrofoner kan många gånger faktiskt ge sämre ljudkvalité än 

om bara en eller ett fåtal används (Owsinski, 2005, s. 111). Men det finns situationer då det är 

helt nödvändigt. Den första orsaken som jag ser det är då flera instrument (eller andra 

ljudkällor) skall spelas in samtidigt. För att i efterhand kunna behandla dem olika behövs en 

eller flera mikrofoner till varje instrument. 

Den andra orsaken är att ett visst sound
2
 önskas. Eftersträvas ett sound med mycket 

rumskänsla placeras lämpligen mikrofonen längre från ljudkällan, kontra om man vill ha ett 

nära sound så placeras mikrofonen nära ljudkällan. När man exempelvis spelar in ett trumset 

och ett nära sound eftersträvas, behövs många mikrofoner för att kunna fånga upp samtliga 

trummor och cymbaler. För att både kunna fånga upp en ljudkällas nyanser på nära håll men 

samtidigt rummet, behövs både närmikrofoner samt avståndsmikrofoner. 

                                                 
2
 Sound: med detta menar jag hur en ljudbild eller ett ljud låter, alltså vilken ljudmässig karaktär den/det har. 
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Mikrofonplaceringar vid inspelning av trumset 

Hur så kallat ”mickas” ett trumset upp? Att säga att det bara finns ett korrekt sätt att placera 

mikrofoner på när det gäller inspelning av trumset vore som att säga att en enda mikrofon 

fungerar lika bra till alla olika sångare och sångerskor! Men självklart finns det riktlinjer för 

placeringar som de flesta håller sig till, eftersom dessa oftast fungerar bra. Går man tillbaka 

till den tidiga inspelningseran användes över lag färre antal mikrofoner, och dessa placerades 

också längre bort från trumsetet för att på så sätt kunna fånga upp hela setet. Framförallt 

berodde detta på att tekniken inte kommit så långt att fler kanaler gick att tillgå, och man 

kunde tro att detta också mycket berodde på att allt hur som helst skulle mixas ihop till en 

enda kanal (mono), men även senare när inspelningar börjades göra i stereo användes väldigt 

få mikrofoner. 

(Owsinski, 2005, ss. 112-116). 

Det absolut vanligaste sättet att spela in ett trumset på är att placera mikrofoner vid varje 

trumma (bastrumma, virveltrumma samt pukor), men även ofta vid hihat och ibland även 

ridecymbalen. Sedan placeras ett stereopar mikrofoner som fångar upp hela trumsetet. 

Det finns några mikrofoner som är klassiska när det handlar om att fånga upp ljudet av en 

bastrumma, och det är bl.a. AKG MD421, och framförallt AKG D112 som är speciellt 

framtagen för lågfrekventa ljudkällor. Självklart finns många andra lika bra alternativ till 

dessa. De flesta ljudtekniker placerar mikrofonen halvt instucken i trummans frontskinn. 

När det gäller virveltrumma och pukor är den absolut vanligaste mikrofonen Shure SM57. 

De allra flesta ljudtekniker är överens om att mikrofonen skall placeras ungefär någon cm 

över trummans kant, riktad mot mitten av den där trumpinnen träffar skinnet, men det finns 

självklart variationer på detta. Just när det gäller volymstarka ljudkällor är dynamiska 

mikrofoner (som AKG D112 samt Shure SM57) att föredra då dessa är väldigt tåliga för 

starka ljudtryck. 

Hihat (om den får en separat mikrofon) spelas helst in med en småmembrans 

kondensatormikrofon då dessa har väldigt bra transientåtergivning. Samma sak gäller när det 

kommer till överhängsmikrofonparet (överhäng i stereo är absolut vanligast även fast mono 

förekommer), småmembrans kondensatormikrofoner är att fördra av samma orsak som nyss, 

men många använder även stormembrans kondensatormikrofoner om ett lite fylligare sound 

eftersträvas då stormembransmikrofoner har bättre återgivning av basfrekvenser. 
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Två vanliga sätt att placera mikrofoner för att spela in i stereo i trumsammanhang är dels 

X/Y-stereo, vilken innebär att mikrofonerna placeras 90 grader i förhållande till varandra 

pekandes åt varsitt håll, samt A/B-stereo vilket i sin tur innebär att de båda mikrofonerna 

placeras en bit ifrån varandra (beroende på hur bred stereobild som önskas) på var sin sida 

över trumsetet. X/Y-stereo har den fördelen gentemot A/B att inga fasutsläckningar kan 

uppstå, då de är placerade på samma punkt, vilket inte ett A/B-par är. 

Om även rummet skall spelas in (mer än de redan existerande överhängsmikrofonerna gjort) 

används ofta en storemembrans kondensatormikrofon – antingen en (mono) eller två (stereo). 

Ju längre bort den/de placeras desto mer av rummet fångas upp. Höjdmässigt är placeringen 

en till två meter upp från marken. Några bra exempel på klassiska kondensatormikrofoner av 

stormembranstyp är Neumann U87 och U47, samt AKG 414. När det gäller inspelning av 

rumsreflektioner (ambiens), kan detta göras med en mängd olika mikrofoner och placeringar, 

och alla ljudtekniker har sina favoriter och favoritplaceringar. 

(Huber & Runstein, 2005, ss. 162-168), (Owsinski, 2005, ss. 117-146). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är framförallt att finna tekniker för att kunna motverka 

fasutsläckningar av trummornas grundtoner i ett akustiskt trumset, fasställa huruvida dessa 

utsläckningar påverkar trumsets ljudkvalité på en inspelning, samt fastställa hur stor påverkan 

på ljudkvalitén dessa utsläckningar egentligen har. 

Denna kunskap riktar jag till inspelningstekniker och musikproducenter både på 

professionell samt hobbynivå. Jag hoppas också att denna kunskap, som till viss del är relativt 

unik, ska kunna hjälpa studenter som studerar inom musik- och ljudproduktion att skingra 

några frågetecken. 

Frågeställningar 

1. Är det möjligt att undvika fasutsläckningar av trummornas grundtoner vid inspelning 

och mixning av akustiskt trumset? Om detta är möjligt, vilka tekniker finns, och 

vilken teknik lämpar sig i så fall bäst? 

 

2. Låter ett akustiskt trumset bättre bara för att inga fasutsläckningar uppstår i den mån 

att de inte släcker ut trummornas grundtoner, och på vilket sätt låter det i så fall 

”bättre”? 

 

3. Behöver man lägga ner tid på att motverka fasutsläckningar vid inspelning och mixning 

av akustiskt trumset? 

Avgränsningar 

Elektriskt uppkomna fasutsläckningar. Fasutsläckningar kan dels uppkomma akustiskt i ett 

rum, samt uppkomma på elektrisk väg, exempelvis när ljudsignaler från flera mikrofoner 

blandas med varandra i ett mixerbord (se avsnittet ”Hur uppstår fasutsläckningar?”). Jag har 

fokuserat på utsläckningar som uppkommer på elektrisk väg, och därmed inte alls behandlat 

akustiska fasutsläckningar. 

Vid inspelning. Användning av flera mikrofoner sker både live och i studio, men i ett 

inspelningssammanhang finns möjligheten att i efterhand behandla ljudet på olika vis, vilket 

ger en fler möjligheter. 
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Akustiskt trumset. Då ett akustiskt trumset kräver extra många mikrofoner vid inspelning, i 

och med att det finns så många individuella element, tas fasproblemet här till sin spets. 

Trummor är även en central del i nästan all populärmusik, då de utgör en stor del av 

grunden i ljudbilden. Här är behovet av att minska förvirrningen kring begreppet 

fasutsläckningar därför ännu större. 

Trummornas grundtoner. En sista avgränsning som är väldigt avgörande, är att jag valt att 

endast fokusera på att försöka att inte släcka ut trummornas grundtoner. Dessa finns i 

basregistret, från ca 40 – 300 Hz beroende på hur trummorna är stämda. Med trummor menar 

jag här trumsetets bastrumma, virveltrumma samt pukor. Cymbaler och hihat räknas inte som 

trummor, men är en del i trumsetet. 

Frekvenser betraktas i princip alltid i förhållande till oktaver, vilket gör att frekvensskalan 

blir logaritmisk (Wikipedia, 2007). Detta gör att det blir större avstånd (frekvensmässigt) 

mellan en fördubbling av frekvensen ju högre upp man kommer i skalan. Basregistret har 

därför väldigt litet omfång sett till frekvens, medan mellanregistret har ett större, och 

diskanten har störst frekvensomfång. Påverkas basregistret av fasutsläckningar stryker väldigt 

stor del med av detta, vilket inte är fallet med de högre registren. I de lägre frekvenserna är 

det också större våglängder det handlar om vilket gör det hela mer kontrollerbart eftersom det 

finns mer spelrum. Ju högre frekvenser desto kortare våglängd, vilket innebär att för en 

väldigt hög frekvens blir det så litet spelrum att det i princip blir omöjligt att kontrollera 

fasutsläckningarna. 

För att slutligen ytterligare motivera varför jag gör den nyss beskrivna avgränsningen – att 

enbart rikta in mig på trummornas grundtoner – är för att en trummas grundton är det absolut 

viktigaste att fånga upp. En trummas grundton är dess starkaste resonansfrekvens, och således 

den starkaste tonen i trumman (se avsnittet ”Hitta frekvensen hos trummornas grundtoner”). 

Michael Paul Stavrou skriver i sin bok ”Mixing With Your Mind” att när det gäller inspelning 

av trummor är det just trummans resonansfrekvenser man vill åt, medan attacken är ens 

fiende (Stavrou, 2003, ss. 51-62). Den mesta av energin i ett trumset finns helt enkelt hos 

trummornas grundtoner! 

  



 14 

TIDIGARE FORSKNING 

Detta är ett ämne det inte finns så mycket skrivet om. Nästan all litteratur är i så kallad 

handboksform; vetenskaplig litteratur om inspelningsteknik är väldigt sällsynt, och man hittar 

nästan enbart sådan typ av text i uppsatsform. Men de sökningar jag gjort bland de uppsatser 

som finns, både i Sverige och utomlands, har inte resulterat i några träffar som är användbara 

för min del. 

I de handböcker jag läst står det ca 2-6 sidor om fas, och de flesta behandlar detta på 

ungefär samma sätt. Detta avsnitt finns oftast tidigt i böckerna i samband där man förklarar 

”vad är ljud?” Exemplet med två sinusvågor som blandas med varandra där den ena är 

tidsförskjuten gentemot den andra, är det vanligaste. Ofta relateras fasvändningsknappen på 

mixerbord eller mikrofonförstärkare till en fördröjning med 180 grader. Det jag själv skrivit i 

avsnittet ”Hur uppstår fasutsläckningar?”, är ganska likt det som brukar stå skrivet i dessa 

handböcker. De förklarar enbart vad fas är för något och hur fasutsläckningar uppkommer, 

men inte hur de kan motverkas. Nu är det ju egentligen så att man inte kan råda bot på 

fasutsläckningar helt och hållet, utan enbart påverka dem, till viss del.   

Att basera en hel uppsats på denna typ av litteratur vore inte helt klokt, men att ha den med 

som komplement till annat källmaterial tycker jag går alldeles utmärkt. Även fast det som står 

skrivet i dessa böcker inte är vetenskapligt belagda, så är det erfarenhetsbaserad kunskap som 

finns dokumenterad av ofta väldigt skickliga ljudtekniker och musikproducenter. Jag kommer 

att använda litteraturen som en referens till begrepp jag kommer använda mig av i uppsatsen, 

saker jag kommer påstå, osv. 

3 till 1-regeln 

Det finns dock en regel som återkommer i ett flertal böcker, vilken är ”3 till 1-regeln”. Den 

går ut på att ett avstånd tre gånger så långt mellan inblandade mikrofoner som avståndet till 

själva ljudkällan eftersträvas. Om exempelvis två sångare/sångerskor är placerade bredvid 

varandra och har varsin mikrofon, och mikrofonerna placeras en decimeter framför dem, ska 

avståndet mellan de båda mikrofonerna vara tre decimeter. Ljudstyrkan har då sjunkit så pass 

mycket tack vare avståndet mellan dem, att det inte skapas lika stora fasutsläckningar som det 

skulle ha gjort annars – utsläckningarna sker fortfarande, men inte i lika stor utsträckning. 

(Owsinski, 2005, ss. 77-78). 
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3 till 1-regeln fungerar så länge allt bygger på att varje mikrofon endast ska fånga upp en 

ljudkälla, men så fort flera mikrofoner ska fånga upp samma ljudkälla, blir regeln 

oanvändbar. 

3 till 1-regeln är nog den enda kända teknik – eller snarare kallat tumregel – som används 

för att på en acceptabel nivå undvika fasutsläckningar vid användande av flera mikrofoner 

som fångar upp olika ljudkällor. 

Kontroll av polariteten 

I boken ”Recording Engineer’s Handbook ”
 
skriven av Bobby Owsinski (denna bok är den 

jag funnit mest konkreta tips och tumregler i) beskrivs en enkel teknik för att kunna 

kontrollera om polariteten felar mellan olika mikrofoner. Han menar att det första som skall 

göras innan en inspelning börjar är att kontrollera polariteten hos alla mikrofoner innan de 

används. Hans teknik går ut på att en mikrofon används som referensmikrofon, vilket sedan 

placeras sedan sida vid sida med resten av mikrofonerna, en i taget. Genom att gå runt i 

studion och prata i båda mikrofonerna (referens- samt testmikrofon) vid lika stark nivå och 

med lika långt avstånd till membranen, och sedan jämföra med testmikrofonen fasvänd, kan 

man kontrollera att mikrofonen har samma polaritet som referensmikrofonen. Det 

polaritetsläge som ger mest bas är det som är mest i fas! Eftersom basregistret har lägst 

frekvenser – vilket också betyder längst våglängder – är det dessa frekvenser som måste vara 

utgångspunkten, då högre frekvenser i och med kortare våglängder har fler ställen där de är i 

fas med varandra, vilket gör att det inte alls är lika lätt att identifiera efter högre frekvenser. 

För att gå vidare: När exempelvis ett trumset ska spelas in (där både närmikrofoner samt 

överhängsmikrofoner används) så börjar Owsinski lyssna på överhängsmikrofonparet, först i 

stereo (mikrofonerna utpanorerade till varsin högtalare) och sedan i mono. Två mikrofoner 

som är ur fas men som ljuder ur varsin högtalare fungerar ofta ändå, men när dessa två 

summeras och ljuder ur samma punkt sker en fullständig interferens. Om ljudet låter ihåligt, 

eller om ett svischande ljud hos cymbalerna uppfattas, är mikrofonerna inte i fas med 

varandra menar han på. Om allt låter bra skall bastrumman adderas, och sedan görs samma 

procedur om igen. Det polaritetsläge för bastrumman som låter bäst ska väljas, och det är 

detta läge som är mest i fas. Polariteten kontrolleras sedan för alla närmikrofoner på 

trumsetet, dvs. virveltrumma och pukor samt eventuellt hihat, mot överhängsmikrofonerna. 

(Owsinski, 2005, ss. 79-81). 
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Detta är en bra teknik anser jag, men den bygger helt och hållet på att lyssna sig fram till 

bäst ljudkvalité. Därför kommer jag inte att använda denna i min uppsats. Dock kommer jag 

att vara uppmärksam på polariteten och således kontrollera denna! 

Mätning av fasen 

Bobby Owsinski beskriver även tekniker för att kontrollera fasskillnader (inte polariteten), 

och alltså inte justera den. Det som mäts då är förhållandet mellan vänster och höger kanal; 

fas kan aldrig mätas på endast en enda kanal – detta säger också sig självt då order fas syftar 

på just ett förhållande mellan två, i detta fall ljudsignaler. Själklart kan även fler än två 

signaler mätas samtidigt, men då blir det i form av en summerad stereomix, och det som mäts 

då är således också summan av samtliga inblandade signaler. 

Den första tekniken går ut på att använda ett oscilloskop, där vänster och höger signal 

ansluts till detta. Kortfattat fungerar oscilloskopet så att om det visar en vågrät linje är 

signalerna helt i fas, medan om linjen däremot blir lodrät är signalerna helt ur fas. 

(Owsinski, 2005, ss. 81-82). 

Den andra varianten, som bygger på samma princip, är en dedikerad fasmätare som kan 

hittas i exempelvis ett inspelningsprogram i form av en plug-in (finns även inbyggda i många 

finare mixerbord). Denna har en skala från -1 till +1, där -1 innebär att vänster och höger 

kanal är helt ur fas med varandra, och +1 helt i fas med varandra. Allt där emellan betyder att 

de båda signalerna är okorrelerade,
3
 dvs. att det finns skillnader mellan dem. 

För att konkritisera det hela berättar Owsinski att om en sådan mätare placeras på 

masterbussen (den mäter då fasen för hela mixen) och mätaren drar sig mot minus vid 

exempelvis toppar hos leadsången, är det något som är ur fas med denna i någon av 

kanalerna. Så länge en stereomix med fasutsläckningar spelas upp i stereo är problemen 

ganska små (endast en akustisk interferens mellan då båda högtalarna kommer att ske, vilken 

inte blir total då dessa säkerligen är placerade en bit ifrån varandra), men när denna mix 

summeras till mono kommer en elektrisk interferens att uppstå, vilket gör att en total 

interferens uppstår. I det nyss beskrivna exemplet kommer därför sången att bli svagare i 

mono än i stereo, då interferensen sker elektriskt. 

(Owsinski, 2005, ss. 82-83), (Brixen, ss. 109-112). 

                                                 
3
 Med ”korrelation” menas graden av likhet. 
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Avskärmning av närmikrofoner 

Ett sista trick som Owsinski använder sig av är att skärma av närmikrofonerna. I boken 

brukar han detta knep på trummor, och han använder då något som liknar en avskuren PET-

flaska som han placerar varje mikrofon i. På så sätt skärmar flaskan av ljud från andra 

trummor samt omgivande ljud. 

Detta har två fördelar. Anledningen till att han gör detta är för att få bättre separation mellan 

mikrofonerna, vilket gör att man kan justera varje trumma utan att på samma sätt behöva ta 

hänsyn till hur resten av trummorna påverkas. Detta för att mikrofonen i fråga har tagit upp 

mindre ljud från övriga trummor, och därmed har då också mängden interferens minskat! Så 

den andra fördelen är att mängden fasutsläckning även kan minskas. 

Fasutsläckningar som orsakats av ljud som överhängsmikrofonerna tagit upp från 

närmikrofonernas respektive trummor (och som ofta är önskat; beror på hur 

överhängsmikrofonerna används) har dock inte minskat. Det som minskat är den utsläckning 

som närmikrofonerna själva orsakat. Närmikrofonerna är dock placerade så pass nära 

trummorna att denna interferens som uppstår inte är något större problem med tanke på 

fasutsläckningar, därför anser jag att detta trick (precis som Owsinski också menar) mer är 

menat för att få bättre kanalseparation. 

(Owsinski, 2005, ss. 129-131). 

Dra nytta av interferens 

I boken ”Mixing With Your Mind” berättar Michael Paul Stavrou om ett knep han använder 

för att få trummor riktigt fylliga. Han letar upp vart golvpukan låter som fylligast i rummet, 

då han anser att golvpukan är den trumma som har allra starkast resonans – vilket gör att det 

är lättast att hitta den rätta placeringen för just denna trumma, enligt honom. Utifrån det 

placerar han sedan resten av trumsetet. 

(Stavrou, 2003, ss. 52-55). 

Detta kan dock inte hjälpa mig särskilt mycket, men det är en bra sak att ha i bakhuvudet. 

Det stärker också ännu mer det jag är ute efter, vilket är att just att behålla så mycket som 

möjligt av trummornas grundtoner genom att undvika fasutsläckningar av dem! 
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METOD 

Min huvudfrågeställning handlar om vilka tekniker som finns för att motverka 

fasutsläckningar av trummornas grundtoner vid inspelning och mixning av akustiskt 

trumset, och om det överhuvudtaget finns några. Följdfrågan på denna vill också ha svar 

på om ljudkvalitén blir bättre om fasutsläckningarna motverkas. 

Eftersom det handlar om hörbara skillnader i ljudkvalité, och inte på pappret bra eller 

dåliga värden, anser jag att ett lyssningstest är den enda tänkbara undersökningsmetoden. Jag 

kan helt enkelt inte se något annat sätt att göra detta på. 

Genom att utforma testet som jag gjorde, kommer jag kunna få svar på dessa båda 

frågeställningar, samt även den tredje frågeställningen. Den sista kommer dock mer besvaras 

genom diskussion, då den just handlar mer om att värdera, och har således inte har ett rakt 

”ja”- eller ”nej”-svar. 

Lyssningsmaterial och lyssningstest 

Ljudklippen testpersonerna i lyssningstestet fick lyssna på var uppdelade i två grupper. En 

grupp med enbart trumkomp där alla trummor i trumsetet hördes tydligt, och en grupp där ett 

annat trumkomp är placerat ihop med ett ackompanjemang, dock ingen sång. Observera att 

när jag talar om grupper syftar jag inte på lyssnarna, utan på ljudklippen. 

Virveltrummans sejarmatta är i det första kompet bortkopplad för att trummans ton ännu 

tydligare ska höras, och ingen hihat eller några cymbaler finns heller med i detta komp. Det 

andra trumkompet är av den vanliga sortens trumkomp i fyra fjärdedels takt, dvs. där 

bastrumman (i grunden) spelar på slag ett och tre, virveltrumman på två och fyra, medan 

hihaten spelar åttondelar. Anledningen till att jag valde att inte ha någon sång tillsammans 

med trummorna som är ackompanjerade, är att sång ofta tar upp både plats och påkallar 

lyssnarens uppmärksamhet (på ett bra sätt) men kan i detta fall göra att lyssnaren blir 

distraherad och lägger fokus på fel sak. Det är också, som jag nyss skrev, olika trumkomp i 

de båda grupperna med ljudklipp, detta för att det komp som trummorna spelar helt själv är så 

pass avskalat, samt framförallt inte är ett normalt komp för en trumslagare att spela, vilket 

gör att det blir onaturligt att placera andra instrument ihop till det. Dock var det spelsättet 
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önskat av mig – alla trummor spelar var för sig, ingen trumma spelar således samtidigt som 

någon annan, eftersom lyssnaren på så sätt lättare kan höra varje individuell trumma bättre. 

Det fanns tre ljudklipp i varje grupp som testpersonerna fick lyssna på, dvs. totalt sex 

stycken ljudklipp: Den ena gruppen om tre filer innehöll endast det enkla trumkompet, samt 

den andra gruppen representerad av det traditionella trumkompet tillsammans med 

ackompanjemanget. Hur alla ljudklipp var döpta i lyssningstestet är redovisat senare. 

Testpersoner och frågor 

Jag valde att göra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, då jag dels ville ha så 

hög säkerhet i svaren som möjligt (många svarande), men även få mer detaljerade svar där 

testpersonen i fråga berättar varför hon/han tyckte si eller så. Den kvalitativa delen av 

undersökningen innehåller inte fler frågor än den kvantitativa, men kräver mer omfattande 

och detaljerade svar. 

Den kvalitativa delen av lyssningstestet skickades med e-post ut till personer jag vet har en 

viss grad av erfarenhet, men där jag inte kan förvänta mig så pass många svar att jag kan 

förlita mig på dessa. Alla ljud- och musikproduktionsklasser på Högskolan Dalarna mottog 

detta test – några var sedan innan förberedda, men de flesta var inte det. Testpersonerna fick 

via mitt e-post-meddelande en länk till ett ZIP-arkiv som innehåll de sex ljudklippen (wave-

format, 24 bit, 44.1 kHz), samt ett Word-dokument (finns i ”BILAGA 1”) med instruktioner 

till testet, samt frågor och utrymme för deras svar. Testpersonernas uppgift var att bestämma 

vilket av de tre ljudklippen i varje grupps om lät bäst, sämst, och vilken som de skulle placera 

mittemellan. Det var deras subjektiva åsikt jag ville veta, dvs. vad de tyckte personligen. Jag 

krävde även motiveringar om varför de tyckte som de tyckte, samt att de beskrev vilka 

skillnader de upplevde. De fick även svara på om de ansåg det lättare eller svårare att höra 

skillnader mellan de tre ljudklippen utan eller de tre med ackompanjemang, samt om de 

upplevde skillnaderna mellan dem som stora eller små. Detta var den kvalitativa delen. 

Den kvantitativa delen genomfördes på ett svenskt inspelningsforum på Internet, kallat 

”Studio”. Detta forum hittas på adressen: http://forum.studio.se 

Där skapade jag en så kallad gallup (finns i ”BILAGA 2 – Forum-gallupen (kvantitativa 

delen)”), dvs. ett frågeformulär som skapas ihop med mitt inlägg. Filerna hittades sedan via 

en länk till ett annat ZIP-arkiv som innehöll de sex ljudklippen (men utan dokument, 

eftersom svaren gjordes direkt på foruminlägget), men denna gång i mp3-format (192 

http://forum.studio.se/
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kbit/sek VBR
4
). Anledningen till att jag valde att komprimera ljudklippen till mp3-format var 

för att förkorta nedladdningstiden, vilket jag tror innebar att fler tog sig tid att svara på mina 

frågor (vilket just är tanken med denna del av testet). Testpersonerna fick bestämma vilket av 

de tre ljudklippen i varje grupp som de ansåg lät bäst – de behövde således inte rangordna 

dem. De behövde heller inte motivera eller beskriva skillnader mellan ljudklippen. Slutligen 

fanns även de två mindre frågorna med, precis som hos den kvalitativa delen av testet. 

Både den kvalitativa och den kvantitativa delen av lyssningstestet fick göras på valfri plats 

för testpersonerna. Anledningen till att jag valde att inte samla ihop dem och göra testerna på 

en och samma plats med samma lyssningsförutsättningar, beror på två orsaker. Dels anser jag 

att om man får lyssna med sin egen utrustning som man är van vid hör man dessa typer av 

skillnader bättre. Men å andra sidan kan det vara så att många inte har särskilt bra 

lyssningsutrustning, exempelvis hemma, vilket gör att hur bra man än kan denna utrustning 

kommer svaren inte ha samma precision. Det andra motivet till mitt val är att genom att 

tillhandahålla lyssningstestet över Internet når jag fler personer, vilket ger överlägset fler 

antal svar, och därmed också totalt sett ett mer tillförlitligt resultat! 

Inspelning av lyssningsmaterialet 

Testljudklippen spelades in i Mediehusets studio som hör till Högskolan Dalarna, med 

Jonas Martinsson som trummis. Det trumsetet som användes bestod av en bastrumma, en 

virveltrumma, tre pukor, en hihat samt en crash-cymbal. Anledningen till att endast en 

cymbal användes är helt enkelt för att cymbalerna inte har någon avgörande del i testet. Jag 

använde mig av den standardplacering av mikrofonerna som finns beskriven under avsnittet 

”Mikrofonplaceringar vid inspelning av trumset” – jag använde nästan exakt de mikrofoner 

som nämns där. Hihaten fick dock ingen egen mikrofon; utav samma orsak som nyss nämnt. 

Både overhead- samt ambiensmikrofoner användes då detta är en viktig del i testet, men mer 

om det senare! En komplett lista på all teknisk utrustning samt vilka instrument som 

användes under inspelningen av trummorna samt trummornas ackompanjemang, finns i 

”BILAGA 3 – Lista över använda instrument samt teknisk utrustning”, samt bilder från 

inspelningssessionen i ”BILAGA 4 – Bilder från inspelningssessionen av trummorna”. 

Jag använde X/Y-stereo för både överhängsmikrofonerna samt ambiensmikrofonerna. 

Användningen av X/Y-stereo och inte A/B-stereo innebär att fasutsläckningar mellan 

                                                 
4
 VBR: Variabel bithastighet, hastigheten varierar omkring ett angivet medelvärde. 
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mikrofonerna inte kan uppkomma (se avsnittet ”Mikrofonplaceringar vid inspelning av 

trumset”). En jämförelse mellan X/Y och A/B anser jag inte är intressant i min rapport, då 

detta redan är konstaterad och välkänd fakta. En parentes som också styrker detta är att jag 

personligen anser att A/B-stereo inte heller har några ljudkvalitativa fördelar jämfört med 

X/Y-stereo som gör att man hellre skulle vilja välja denna teknik, utan det är bara en fråga 

om smak. Men detta är endast min personliga åsikt! 

När det gäller närmikrofonerna: 3 till 1-regeln (se avsnittet ”3 till 1-regeln”) behöver inte 

tillämpas då dessa är placerade så nära respektive trumma att avståndet mellan dem är många 

gånger mer än tre. 

Tekniker för att motverka fasutsläckning av trummornas grundtoner 

Att observera om dessa tekniker… 

Huvudfrågeställningen, vilken frågar ”om det är möjligt att undvika fasutsläckning av 

trummornas grundtoner vid inspelning och mixning av ett akustiskt trumset? Och om detta är 

möjligt, vilka tekniker finns, och vilken teknik lämpar sig i så fall bäst?”, frågar alltså efter 

olika tekniker att motverka fasutsläckningar med. Dessa tekniker är därför en viktig del i 

min uppsats, och är också en del av resultatet. Lyssningstestet bygger således på dessa, och 

uppsatsen går även ut på att också testa dem (frågeställning nr. två). Detta gör att jag måste 

presentera dem redan nu under metodavsnittet. 

Som jag konstaterade i avsnittet ”TIDIGARE FORSKNING” finns det endast en känd 

teknik (hellre kallad tumregel) för att motverka fasutsläckningar, och den är 3 till 1-regeln. 

Men när det nu handlar om att spela in akustiskt trumset, kunde inte den tekniken tillämpas 

mer än på närmikrofonerna sinsemellan (se avsnittet ”3 till 1-regeln”). De andra teknikerna 

hade jag dock mer hjälp av, vilket jag kommer att ta upp nedan:  

Det som Bobby Owsinski gör, att kontrollera polariteten på alla mikrofoner innan 

inspelning, gjorde även jag. Dock gjorde jag det egentligen inte innan, utan jag kontrollerade 

detta i efterhand i mitt inspelningsprogram genom att zooma in och kontrollera vilket håll 

amplituden tog från start. Allting stämde; alla närmikrofonkanaler hade polariteten rätt vänd, 

och overhead- samt ambienskanalerna hade motsvarande. Jag behövde således inte fasvända 

(polaritetskifta) några kanaler. 



 22 

Fas går som sagt att mäta elektriskt (se avsnittet ”Mätning av fasen”), och för att på något 

sätt kunna få några data som inte bygger på subjektiv bedömning kommer jag göra detta med 

mina testfiler. Detta kommer tekniskt sett ske med en fasmätare i form av en plug-in i mitt 

inspelningsprogram. En spektrumanalys av ljudet kommer också att presenteras. 

Att skärma av närmikrofonerna som Bobby Owsinski gör (se avsnittet ”Avskärmning av 

närmikrofoner”), gjorde dock inte jag. Som jag skrev i det avsnittet så handlar denna teknik 

mestadels om att minska mängden läck från andra ljudkällor (såsom andra trummor i 

trumsetet, osv.). För att återkoppla detta till 3 till 1-regeln; ett tre gånger så långt avstånd 

mellan närmikrofonerna som till ljudkällan var redan applicerat, vilket jag redan konstaterat. 

Därför använde jag helt enkelt inte den tekniken. 

Jag försökte heller inte medvetet hitta punkter i rummet som Paul Michael Stavrou gör (se 

avsnittet ”Dra nytta av interferens”), eftersom den tekniken inte på något sätt motverkar 

fasutsläckningarna. 

Men detta hjälper mig onekligen inte att besvara mina frågeställningar, utan jag måste själv 

skapa sätt för att motverka fasutsläckningarna. De tekniker som presenteras nedan är alltså 

inga tekniker som normalt hittas i en bok om inspelningsteknik. Men alla tekniker är logiska 

på så vis att ingen av dem är någon teknik som jag själv lyckats komma fram till efter lång 

tids undersöknings, utan de handlar i stort sett bara om sunt ”ljud-förnuft”. Men, de kan ändå 

kallas för ”mina” tekniker! 

Hitta frekvensen hos trummornas grundtoner 

Då det hela beror av trummornas grundtoner, måste först dessa letas upp: Varje trumma har 

flera resonansfrekvenser, dvs. tydliga toner som tydligt går att identifiera. Den ton som är 

tydligast av dessa är vad som kallas dess grundton, och är såldes den tonen med lägst 

frekvens av dessa (Hyper Physics - Carl R. (Rod) Nave, Department of Physics and 

Astronomy, 2006). Genom att använda en spektrumanalysator
5
 kan man se vid vilka 

frekvenser dessa grundtoner finns. Ett sätt att ytterligare kontrollera detta, är att med hjälp av 

en equalizer ställa in ett väldigt svagt frekvensband med stark förstärkning, och sedan svepa 

över frekvenserna ungefär i kring där spektrumanalysatorn visar att den lägsta 

resonansfrekvensen finns. Där trumman sjunger som mest finns denna frekvens. Detta gjorde 

jag, och kom fram det trumset som finns i Mediehusets studio hade följande grundtoner: 

                                                 
5
 Spektrumanalysator: Ger en grafisk bild av ljudet där x-axeln representerar frekvens, och y-axeln amplitud. 
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Bastrumma: 40 Hz Golvpuka: 95 Hz Hängpuka 2: 110 Hz 

Hängpuka 1: 150 Hz Virveltrumma: 190 Hz 

Dessa frekvenser har jag alltså som mål att bevara – som jag beskrivit under avsnittet 

”Avgränsningar” ligger den största delen av trummornas energi vid dessa frekvenser (var 

varje trumma har sin grundton är dock individuellt för varje trumma, och dessa frekvenser 

gäller därför bara just i detta fall). 

Framtagning av mina tekniker 

När jag kommit fram till de tekniker jag använde mig av för att motverka 

fasutsläckningarna, gick jag tillbaka och tittade på vad som orsakar fasutsläckningar. Under 

mitt avsnitt ”Hur uppstår fasutsläckningar?” framgår det att fasutsläckningar antingen 

uppkommer när det finns tidskillnader mellan två signaler som representerar samma 

ljudkälla, eller när fasen vrids eller rent av skiftas helt och hållet (en vridning av fasen med 

180 grader) på en av dessa signaler. Tidsskillnader är det som oftast är den orsakande boven; 

fasvridning sker nästan endast ofrivilligt i analoga equalizers och jag klassar därför inte 

vridning av fasen som en felkälla på alls samma sätt. Att vrida fasen används oftast för att 

rätta till uppkomna fasutsläckningar – det är alltså uppkomna tidsskillnader som skall försöka 

motverkas! 

Ett annat sätt att motverka fasutläckningarna är att se till att en av de inblandade signalerna 

inte innehåller de frekvenser som blir drabbade – lämpligen då den signal som orsakat 

utsläckningarna. Eftersom kamfilter sker över hela frekvensregistret så är detta i princip 

omöjligt, men vissa bestämda delar går att välja ut. 

Detta är vad jag kommer att göra för att framställa mina testfiler som mina testpersoner 

kommer få lyssna på. Självklart kommer även en ”teknik” vara att inte göra någonting åt 

fasutsläckningarna alls. 

Korrigera tidsskillnaderna 

Jag har redan berättat att fasutsläckningar bl.a. uppstår vid användande av flera mikrofoner 

då dessa är placerade på olika avstånd till ljudkällan; dvs. en tidskillnad i form av att en 

fördröjning uppstår. Det som avgör hur utsläckningarna kommer att ske är alltså 

avståndsförhållandet mellan dem – ett avstånd ger ett visst kamfilter medan en förflyttning av 

dem ger ett annat. 
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Vid inspelning av trumset kan man laborera med avståndsmikrofonernas avstånd till 

närmikrofonerna – närmikrofonerna har mer eller mindre sin plats. Med avståndsmikrofoner 

menar jag overhead- samt ambiensmikrofonerna. En parentes att observera är att 

overheadmikrofonerna dock även är en form av närmikrofoner eftersom dessa är de enda 

mikrofonerna som fångar upp cymbaler och även hihaten (om denna inte har en egen 

närmikrofon). Overheadmikrofonerna kan däremot användas som endast cymbal och hihat-

mikrofoner, och placeras också därmed närmre dessa. Jag har dock valt att använda 

overheadmikrofonerna även som övergripande mikrofonpar som fångar upp en helhet av hela 

trumsetet. Jag kommer således inte att skära bort några frekvenser från dessa. 

Genom att veta grundtonernas frekvenser för alla trummorna (se avsnittet ”Hitta frekvensen 

hos trummornas grundtoner”), kan man beräkna deras våglängder. Med kännedom om detta 

kan avståndsmikrofonerna placeras på ett sådant avstånd att de mer eller mindre är i fas med 

närmikrofonerna, och släcker därmed inte ut trummornas grundtoner. Här är mitt mål inte 

enbart att undvika destruktiv interferens, utan även sträva efter att få en konstruktiv sådan, 

alltså att placera kamfiltret till fördel för trummornas grundtonsfrekvenser. För att gå vidare; 

en placering som ger en fördröjning på exakt en hel (eller två hela, tre hela, osv.) våglängd 

ger en fullständigt konstruktiv interferens, medan en fördröjning på en halv (eller en och en 

halv, två och en halv, tre och en halv, osv.) ger en fullständig destruktiv interferens. Eftersom 

alla trummor i ett trumset har olika grundtoner, dvs. olika frekvens, är det omöjligt att placera 

avståndsmikrofonerna på så sätt att alla trummornas grundtoner är helt i fas mellan 

närmikrofoner och avståndsmikrofoner. Därför får en kompromiss göras i den utsträckningen 

att ett grundtons-meledvärde räknas ut, och våglängden för just denna frekvens beräknas 

sedan. Jag kommer dock inte att ta hänsyn till bastrumman, då den har sin grundton så pass 

långt nedanför i frekvens gentemot de andra trummorna att kompromissen blir för stor. 

Observeras skall också det faktum att alla de individuella trummorna i ett trumset aldrig 

kommer att kunna placeras på samma avstånd till avståndsmikrofonerna eftersom de är 

placerade på olika ställen. Dessa skillnader är dock så små att det medelvärde av trummornas 

grundtoner jag tvingas räkna ut, redan överstigit dessa skillnader med sin felmarginal. 

Grundtons-medelvärdet för det trumset jag använde får således detta värde: 

𝟗𝟓 + 𝟏𝟏𝟎 + 𝟏𝟓𝟎 + 𝟏𝟗𝟎  𝟒 ≈ 𝟏𝟑𝟔 𝑯𝒛 
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Då ljud färdas med hastigheten 344 m/sek (Everest, 2001, s. 260) blir våglängden följande: 

𝟑𝟒𝟒
𝒎

𝒔
𝟏𝟑𝟔 𝑯𝒛 ≈ 𝟐,𝟓 𝒎 

(Everest, 2001, s. 10) 

Anledningen till att jag avrundat till endast en decimal är att eftersom det endast handlar om 

medelvärden har ett mer exakt värde inte någon betydelse. 

Vilka av avståndsmikrofonerna skall då placeras med ett avstånd på 2,5 meter från 

trumsetet? Det finns egentligen bara ett alternativ; overheadmikrofonerna kan helt enkelt inte 

placeras så högt upp som 2,5 meter, vilket gör att det är ambiensmikrofonerna som kommer 

placeras på detta avstånd. För att en jämförelse skall kunna göras i lyssningstesten, kommer 

även ett par ambiensmikrofoner placeras på ett sådant avstånd att de är ur fas med 

närmikrofonerna. Som jag skrev ovan inträffar detta vid ett avstånd på en halv våglängd, en 

och en halv, två och en halv, tre och en halv, osv. Halva våglängden (vilken är hälften av 2,5 

meter) blir 1,25 meter. Detta är så pass nära trumsetet att de börjar närma sig 

overheadmikrofonernas avstånd (även fast dessa placeras ovanför trumsetet). Därför valde 

jag att placera dessa vid en och en halv våglängd bort: 

𝟐,𝟓 𝒎 + 𝟏,𝟐𝟓 𝒎 ≈ 𝟑,𝟕𝟓 𝒎 

Här uppstår dock ett uppenbart problem. Då båda ambiensmikrofonparen kommer att fånga 

upp ljudet på lite olika sätt eftersom de har olika avstånd till trummorna. Dock skiljer det så 

pass lite mellan dess placeringar att jag anser att skillnaderna kan förkastas (en jämförande 

sololyssning bekräftar detta – dock endast min åsikt). En annan detalj är att det inte fanns 

tillgång till fyra identiska mikrofoner att använda som ambiensmikrofoner. Fyra stycken från 

samma tillverkare och från samma serie fanns dock, men de hade olika 

upptagningskaraktäristik. Två av mikrofonerna hade karaktäristiken njure, och två av dem 

supernjure (Rumsey & McCormick, 2002, ss. 64-66). En titt på specifikationerna hos 

tillverkaren
6
 visar dock att frekvensgången endast skiljer sig nedanför de frekvenser som är 

önskvärda att fånga upp. Så även detta problem kan förkastas. 

  

                                                 
6
 Se datasheet: http://www.akg.com/mediendatenbank2/psfile/datei/32/Blue_Line4055c224ac90f.pdf 

http://www.akg.com/mediendatenbank2/psfile/datei/32/Blue_Line4055c224ac90f.pdf
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Överhängsmikrofonerna lämnas heller inte åt slumpen. Var dessa placeras är relativt 

begränsat, men de avstånd ovanför trumsetet det handlar om är oftast i kring en meter, vilket 

är kring det avstånd som medelvärdet för en halv våglängd representerar för de flesta trumset. 

Detta beror ju som sagt på hur trummorna i trumsetet är stämda. 

Slutsatsen av detta är alltså att det inte är lämpligt att placera överhängsmikrofonerna så 

pass högt ovanför trumsetet att mikrofonerna hamnar i fas med närmikrofonerna. Det finns 

dock ett annat sätt att få dessa i fas, med detta måste göras efter inspelningen – detta går 

således inte att göra i ett livesammanhang. Genom att flytta fram ljudfilerna till 

överhängsmikrofonerna så att de tidsmässigt blir synkroniserade med varandra, kommer 

ingen tidsskillnad att uppstå mellan överhängsmikrofonerna och närmikrofonerna. Som jag 

redan konstaterat i samband med ambiensmikrofonernas placering är trummorna placerade på 

olika positioner; ljudet från hängpukorna, som är placerade högst upp av alla trummorna i ett 

trumset, kommer således att anlända tidigare till överhängsmikrofonerna. Därför kan inte 

ljudfilerna till dessa framflyttas mer än att hängpukorna från överhängsmikrofonerna precis 

anländer samtidigt som de gör till dess närmikrofoner. Det är tillräckligt mot naturens lagar 

att det distanserade ljudet anländer samtidigt som det nära, än att det distanserade skulle 

anlända före! Därför blir en ytterligare förflyttning onaturlig. 

Det hela görs tekniskt genom att zooma in i sitt inspelningsprogram så pass mycket att varje 

svängning kan ses på ljudvågorna. Sedan flyttas överhängsmikrofonernas ljudfiler tills de 

tidigaste trummorna (dvs. hängpukorna) ligger i synk med när ljuden anländer till dess 

närmikrofoner. För att kunna göra detta förutsätter det att inspelningen gjorts på en dator, 

eller något annat hårdiskinspelningssystem där ljudfilerna kan flyttas runt. 

EQ – basavskärning 

Jag vill ju som sagt behålla trummornas grundtoner, alltså undvika fasutsläckningar av 

dessa frekvenser. Som jag skrev under avsnittet ”Framtagning av mina tekniker” så undviks 

interferens vid vissa frekvenser om den ena, av exempelvis två interfererande signaler, inte 

innehåller just dessa specificerade frekvenser. 

I mitt fall är jag ute efter att undvika interferens mellan avståndsmikrofoner 

(overheadmikrofoner samt ambiensmikrofoner) och närmikrofoner. Detta kan genomföras 

genom att basavskära avståndsmikrofonerna ända upp i frekvens och en bit över frekvensen 

för den trumma som har högst grundton. Virveltrumman var den trumma i det trumset jag 

spelade in som hade högst grundton, dvs. högst frekvens. Under avsnittet ”Hitta frekvensen 
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hos trummornas grundtoner” framgår det att virveltrummans grundton har en frekvens på 190 

Hz. För att vara på den säkra sidan, utan att för den skull skära bort för mycket, skar jag 

därför bort allting under 300 Hz från både overheadmikrofonerna och ambiensmikrofonerna. 

Jag skar även bort lågbas upp till 60 Hz från samtliga andra mikrofoner, utom den mikrofon 

som fångade upp bastrumman, då denna trumma alstrar frekvenser nedanför 60 Hz. 

Anledningen till att detta gjordes är för att undvika interferens mellan närmikrofonerna på 

bastrummans bekostnad (även fast det säkerligen är i ganska liten utsträckning det är frågan 

om). Ingen annan mikrofon har ju heller som uppgift att fånga upp bastrummans lägre 

frekvenser mer än dess egen närmikrofon. Motiveringen till just 60 Hz är kort och gott att jag 

precis vill skära bort basktrummans 40 Hz, men med lite marginal. 

Kombinera de båda teknikerna? 

Vore inte det bästa om dessa båda tekniker kunde kombineras? Jo, det vore det absolut, men 

då de båda teknikerna angriper samma objekt (avståndsmikrofonerna), är det totalt 

meningslöst att kombinera dessa två. Om avståndsmikrofonerna basavskärs är det onödigt att 

sedan tidskorrigera dem – tidskorrigeringen skulle inte ”bita” då de frekvenser som 

korrigeringen syftar på redan är borttagna. Däremot skulle närmikrofonerna kunnat 

basavskäras samtidigt som avståndsmikrofonerna tidskorrigerats, men närmikrofonerna 

sinsemellan är inte den största boven, och därmed skulle det inte gett några större 

ljudkvalitativa skillnader. 

Mixning av lyssningsmaterialet 

Det jag syftar på här är inte det jag nyss beskrivit, utan den övriga ”mixning” som gjort för 

att kunna framställa de sex lyssningsljudklippen. Anledningen till att jag skriver mixning med 

citationstecken är att jag inte gjort i princip någonting som skulle kunna kallas för aktiv 

mixning. Den lilla mixning som gjorts vad beträffar processesering, innefattar endast de 

ackompanjerande instrumenten. Det som gjorts då är att anpassa dem runt trummorna – men 

det är endast basavskärning samt några andra små frekvensmässiga förändringar, och 

slutligen en gnutta kompression som gjorts. 

När det gäller trummornas kanaler har jag endast justerat volym samt panorering. När 

trummorna spelades in justerade jag mängden gain (förstärkning) på samtliga kanaler så att 

de skulle ge lika mycket (så exakt det gick: +/- 0,5 dB) utslag på nivåmätarna. Jag valde att 

behålla en jämställd nivå bland kanalerna, förutom ett undantag: Ambiensmikrofoner brukar 
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sällan mixas lika starkt som närmikrofonerna, då inte fullt så mycket rumsklang oftast önskas 

i en ljudbild (men självklart kan detta vara en speciell karaktär som kan vara önskvärd). 

Därför mixade jag dem lite lägre än närmikrofonerna, nämligen 6 dB lägre i nivå (dock något 

avrundat: +/- 0,5 dB) – observera också att båda ambiensmikrofonparen har samma volym. 

Men vad innebär detta nivåförhållande med tanke på fasutsläckningar? I boken ”Master 

Handbook Of Acoustics” (Everest, 2001, ss. 380-382) finns ett diagram som visar vad ett 

visst nivåförhållande (ratio) mellan inblandade signaler ger för konstruktiv respektive 

destruktiv interferens. Everest skriver också att en fördubbling av en ljudsignals spänning, 

innebär en ökning på nivåmätaren med 6,02 dB. I mitt fall är ambiensmikrofonerna just 6 dB 

lägre i nivå gentemot närmikrofonerna, vilket innebär att de är hälften så starka. Detta ger ett 

nivåförhållande på en halv, med andra ord: 0,5. Ett sådant förhållande ger enligt diagrammet 

en konstruktiv interferens på ca 3,5 dB, samt en destruktiv interferens på ca -5,5 dB. Hade 

ambiensmikrofonerna mixats starkare i nivå, hade också interferensen blivit större. 

Detta ska dock inte tolkas som en del i resultatet då det inte säger någonting alls om 

trummornas ljudkvalité eller huruvida mina tekniker fungerar i praktiken eller inte, vilket är 

det frågeställningarna vill ha svar på. Men en fingervisning fås som visar att det rent 

teoretiskt borde bli skillnader i ljudet, om fasutsläckningar av trummornas grundtoner 

motverkas. 

Vilka av testljudklippen som är vilka… 

Nedan följer en lista över de sex ljudklippen alla testpersoner mottagit, för att definiera 

vilka som är behandlade med vilken teknik, samt inte behandlade överhuvudtaget: 

Endast trummor 1: EQ - Basavskärning 

Endast trummor 2: Korrigera tidsskillnaderna 

Endast trummor 3: Ingen motverkning (här släcks trummornas grundtoner ut) 

Trummor i mix 1: Korrigera tidsskillnaderna 

Trummor i mix 2: EQ - Basavskärning 

Trummor i mix 3: Ingen motverkning (här släcks trummornas grundtoner ut) 
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RESULTAT 

Totalt svarade 20 st. personer på mitt lyssningstest – då är både den kvalitativa samt den 

kvantitativa delen inräknad. De som deltog i den kvalitativa delen var 9 st. personer till 

antalet, medan antalet svarande i den kvantitativa delen uppgick till 11 st. personer.  

Vilket av de tre ljudklippen i respektive grupp lät bäst? 

Den kvalitativa delen av lyssningstestet går djupare ner i frågorna, och ber testpersonerna 

att rangordna ljudklippen i varje grupp, samt vill veta varför personen ifråga tyckte som 

han/hon tyckte, vilket inte den kvantitativa delen gör. Det de båda delarna av testet 

gemensamt gör är dock att utse en vinnare i varje grupp. Detta är vad som presenteras här: 

Resultaten mellan de båda grupperna av ljudklipp (den gruppen med endast trummor kontra 

trummor i mix) är nästan identiska. De skiljer sig dock tydligt på en punkt, vilket är att när 

trummorna var ensamma, dvs. utan ackompanjerande instrument, fick ljudklippet där 

fasutsläckningar inte motverkats betydligt sämre bedömning. 

Det framkommer också att trummorna låter något bättre när fasutsläckningarna motverkas 

med tidskorrigering. Det skiljer dock inte mycket mellan den tekniken där basavskärning 

gjorts. 
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Jämförelse mellan den kvalitativa och den kvantitativa delen 

Nedan presenteras samma resultat som ovan, fast nu är den kvalitativa och den kvantitativa 

delen av lyssningstestet separerade från varandra: 

Två saker framkommer här som inte syns i föregående diagram: För det första anser de 

personer som deltagit i den kvalitativa delen av lyssningstestet att trummorna låter bäst när de 

är behandlade genom att tidskorrigera avståndsmikrofonerna, medan testpersonerna i den 

kvantitativa delen anser att bäst ljudkvalité uppnås med basavskärningstekniken. 

Det andra som framkommer är att deltagarna i den kvalitativa delen av testet tyckt väldigt 

olika om hur trummorna som inte motverkats mot fasutsläckningar låter ljudkvalitetsmässigt 

beroende på om de varit ensamma eller i mix med andra instrument. När trummorna var 

ensamma tyckte flera av testpersonerna att trummorna som inte behandlats på något sätt mot 

fasutsläckningar faktiskt lät bäst – fler ansåg dessa låta bättre än när de var behandlade med 

basavskärningstekniken, men är trummorna däremot befanns sig i en mix bland andra 

instrument ansåg ingen att de fasutsläckningsdrabbade trummorna lät bäst. 

En notering: en av testpersonerna som deltog i den kvalitativa delen av testet ansåg sig 

inte höra någon skillnad mellan ljudklippen där trummorna var ackompanjerade av andra 

instrument, vilket har gjort att ett svar bortfallit från just den delen av testet. 

  

0

1

2

3

4

5

6

Kvalitativa delen: 
Endast trummor

Kvalitativa delen: 
Trummor i mix

Kvantitativa delen: 
Endast trummor

Kvantitativa delen: 
Trummor i mix

EQ - Basavskärning

Korrigera tidsskillnaderna

Ingen motverkning



 31 

Hur rangordnades ljudklippen inom respektive grupp? 

Testpersonerna som deltog i den kvalitativa delen av lyssningstestet blev även ombedda att 

rangordna de tre ljudklippen i varje grupp, och dessa svar presenteras här. Observera att de 

två första grupperna av staplarna visar exakt samma siffror som de två första gör i föregående 

diagram. 

Som jag alldeles nyss konstaterade har jag redan presenterat de två första stapelgrupperna, 

men de resterande visar nya data. Stapel nr. tre och fyra visar vilket ljudklipp i respektive 

grupp testpersonerna ansett varken låtit bäst eller sämst, dvs. medel. De två sista staplarna 

visar de i sin tur vilka två ljudklipp som faktiskt lät sämst. 

Det som framgår här i huvudsak tre trender som inte framkommigt tidigare (de två första 

stapelgrupperna behandlas inte här då de redan behandlats från det förra diagrammet, men jag 

vill ändå presentera dem här för att kunna visa helheten): Dels visar diagrammet att när 

trummorna var ensamma ansåg de flesta personer att ett medelvälljud faktiskt uppstod då 

fasutsläckningarna inte motverkades. Men när trummorna sedan fick sällskap av andra 

instrument var alla testpersoner utom två, helt överens om att trummorna lät absolut sämst av 

de tre ljudklippen där fasutsläckningarna inte motverkats. Ingen ansåg heller att dessa lät 

bäst! Det sista som framkommer är att en klar majoritet ansåg att när fasutsläckningarna 

motverkats och trummorna var ensamma, lät de sämst av alla tre ljudklippen!  
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Vad ansåg testpersonerna om ljudklippen, och vad skiljde dem åt? 

Fortfarande kvar i den kvalitativa delen av lyssningstestet: Testpersonerna fick som sagt 

också motivera varför de rangordnat ljudklippen i varje grupp som de gjort, samt hur de 

tyckte att ljudklippen lät jämfört med varandra. Här har jag sammanfattat vad de tyckte om 

trummorna när de var ensamma, respektive när de var i en mix bland ackompanjerande 

instrument: 

Endast trummor 

När det gällde trummorna helt ensamma tyckte de flesta att det ljudklipp som hade 

motverkats mot fasutsläckningar med basavskärningstekniken lät framförallt väldigt tydligt, 

med bra attack och kraft – någon poängterade att speciellt bastrumman hade bra attack. Det 

negativa som kom fram var att fylligheten och trycket var sämst här. Någon tyckte att 

trummorna lät döda, och rent av tråkiga tyckte en annan. 

När fasutsläckningarna motverkats genom att tidskorrigera avståndsmikrofonerna ansågs 

trummorna vara framförallt väldigt fylliga med bra botten och tryck i ljudet. Trumljudet var 

stort, men ändå ganska tydligt och naturligt. I klagosången hördes kommentarer om att ljudet 

var för fylligt; det blev grötigt och hade en sjungande ful resonans. Detta på bekostnad av 

tydligheten och separationen (som nyss ansetts ganska bra). Här tyckte dock en av 

testpersonerna att ljudet inte alls var fylligt då det saknades tryck i baskaggen och pukorna. 

Slutligen valdes trummorna som inte behandlats för att motverka fasutsläckningar som 

”mellantinget” (om detta är bra eller dåligt framgick inte). De hade en bra balans mellan 

attack, fyllighet och tydlighet tyckte någon – de hade kort och gott ett snyggt ljud, samt bra 

närhet med attack i virveltrumman. Dock tyckte några att ljudet visst var rätt fylligt men inte 

på ett snyggt sätt; resonansen i trummorna var kort och gott ful – en total motsägelse! Någon 

tyckte även att trummorna inte var tillräckligt tydliga, och detta ”mellanting” ansågs negativt. 

”Nej, trummorna var inte överhuvudtaget fylliga, utan de hade en liten klang”, motsatte sig 

någon. 
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Trummor i mix 

Trummorna som hade placerats bland andra instrument var framförallt tydligast och bäst 

separerade när de behandlats med basavskärningstekniken för att motverka fasutsläckningar. 

Närheten var också bra tyckte någon. Fylligheten, trummornas botten, är tillräcklig och 

trycket i ljudet är acceptabelt. Dock ansåg någon att ljudet kunde bli vasst då trummorna har 

en klart utpräglad tydlighet. Som motsägning till det nyss sagda tyckte någon att det inte alls 

fanns ”stake” i ljudet, utan trummorna var istället mesiga. 

Överlägset fylligast med bra botten (speciellt bastrumma och virveltrumma) var trummorna 

även denna gång då trummornas avståndsmikrofoner tidskorrigerats – nästan mer betonat av 

testpersonerna nu än när trummorna var ensamma. De hade också tryck och attack, och någon 

beskrev ljudet som varmt, stort och välkomnande. En annan beskrev dock ljudet som 

”katastrofalt”, och menade på att speciellt virveltrumman lät illa då denna skiljde sig (på ett 

negativt sätt enligt denne) mot virveltrummorna i de andra två ljudklippen. Ljudet var för 

nära lyssnaren ansåg också någon. Som förut kom även en total motsägning mot allt annat 

tidigare sagt; en testperson ansåg att ljudet istället för att vara överlägset fylligast, som de 

flesta andra var överens om, tyckte denne att ljudet var väl tunt. 

Sist när trummorna inte behandlats mot fasutsläckningar, ansågs de ha bäst attack av alla 

ljudklippen, och även bra närhet. Separationen och tydligheten var det inte heller något fel på, 

men ljudet kunde dock bli tunt och ihåligt med dåligt tryck tyckte några. Någon anmärkte 

även på att ljudet kunde bli otydligt. Den obligatoriska motsägelsen var här inte lika drastiskt 

som i tidigare fall, men någon av testpersonerna tyckte att fylligheten i trummorna var så pass 

bra att de var bättre än trummorna behandlade med basavskärningstekniken. 

En kommentar: En testperson flikade in som motivering till sin rangordning att om 

trummorna saknar botten är detta inte lika lätt att kompensera för i efterhand, som det är om 

de saknar attack, då man både med hjälp av EQ samt kompressor kan åtgärda det. 
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I vilken grupp av ljudklipp hördes skillnaderna mellan dem tydligast? 

Sedan över till de två avslutande frågorna – jag 

börjar med den första av de två: Både den 

kvalitativa samt den kvantitativa delen av 

lyssningstestet undrar över om skillnaderna hörde 

tydligast när trummorna var ensamma eller i mix 

med andra instrument. Det som visas i 

diagrammet till höger är kort och gott var 

skillnaderna hördes mest: 

Det syns tydligt att de allra flesta (nästan dubbelt 

så många) anser sig höra större skillnader mellan 

de tre ljudklippen då de är ensamma, utan 

ackompanjemang. 

Som synes av diagrammet så har inte lika många personer svarat på denna fråga som de 

föregående frågorna. Varför berättar jag under avsnittet ”DISKUSSION”. 

Hur stora skillnader mellan ljudklippen ansåg testpersonerna att det var? 

Denna fråga fick betydligt mer varierande svar, då skillnaderna mellan ljudklippen visade 

sig vara mer komplexa än att bara vara ”si eller så”. Dock inte i den kvantitativa delen av 

testet, då denna del endast ger testpersonen två alternativ: STORA och SMÅ. I den mån det 

gick, det vill säga i de fall då testpersonen i fråga faktiskt svarat så pass tydligt att det gick att 

tolka som det ena eller det andra, har jag här sammanställt svaren på denna fråga: 

En nästan fyra gånger så stor majoritet ansåg att skillnaderna var kort sagt minimala eller 

rent av obetydliga (12 st. personer mot 3). Dessa tre ensamma var alla deltagare i den 

kvantitativa delen av testet. Ingen av de deltagande i den kvalitativa delen ansåg att 

skillnaderna verkligen var stora. 

En person tyckte varken eller, utan ansåg skillnaderna vara märkbara – så om denne person 

tyckte skillnaderna var små eller stora kan inte jag tolka. Någon annan tyckte istället att 

skillnaderna var betydande när trummorna var ensamma, men när de hamnade i komp 

tillsammans med andra instrument blev de obetydliga. Någon annan ansåg också det 

motsatta; att skillnaderna inte blev betydande förrän trummorna fick sällskapet av de 
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ackompanjerande instrumenten. Beroende från fall till fall, tyckte en sista att en ”låts hit-

faktor” kunde vara avgörande på grund av dessa skillnader, medan i andra fall bedömde 

denne person att skillnaderna var obetydliga. 

En kommentar var att trummorna inte lät ”färdiga”, vilket personen i fråga menade med att 

ljudet på trummorna ännu inte var anpassat fullt ut efter mixen, vilket stämmer då ingen 

mixning gjorts eftersom hela testet då skulle få helt andra förutsättningar. Personen ansåg 

också att då skillnaderna var så små, som denne ansåg dem vara, skulle det vara slöseri med 

tid att försöka motverka fasutsläckningar. Då skillnaderna var av den graden de var, skulle en 

mixning av trummorna innebära att de suddades ut. 

Sammanfattningsvis rörde sig åsikterna mellan att skillnaderna var minimala och 

obetydliga, samt att det var nästan till omöjligt att skilja dem åt, och detta endast genom 

väldigt kontrollerad lyssning, till att skillnaderna faktiskt handlade om bra och dålig 

ljudkvalité. Detta gällde över lag (förutom ett par, tre enstaka fall) både när trummorna var 

ensamma, samt i en mix bland andra instrument. 

Fasmätning och spektrumanalys av ljudet 

När jag mätte fasförhållandet i mixen med hjälp av en fasmätare, bekräftade mätaren exakt 

det som testpersonerna ansett: De ljudklipp som inte motverkats mot fasutsläckningar gav 

mest utslag på signaltoppar, vilket tyder på att fasskillnader i mixen finns. Den av teknikerna 

som enligt mätaren gav bäst resultat var också de ljudklipp som behandlats med hjälp av 

tidskorrigering av avståndsmikrofonerna. Intressant var att skillnaderna var klart störst mellan 

de båda ljudklippen som inte var motverkats med någon teknik och de andra ljudklippen, 

medan många testpersoner ansett att ljudklippen som var behandlade med 

basavskärningstekniken var mest lik de obehandlade. 

Även spektrumanalysatorn var överens med testpersonerna: Mest bas i trummorna – det 

som kallats för botten – hade ljudklippen som motverkats från fasutsläckningar med 

tidskorrigeringstekniken. De andra ljudklippen gav dock liknande utslag. Då skalan på 

mätaren var väldigt liten, var det svårt att se exakt hur mycket som skiljde. Sen varierade 

detta också från trumma till trumma. 

Då mätarnas utslag hela tiden varierar snabbt med tiden, var helt omöjligt att fånga en 

gemensam ögonblicksbild av mätarna. Därför kan enbart mina egna observationer återges.  
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Slutsats 

FRÅGESTÄLLNING 1: Är det möjligt att undvika fasutsläckningar av trummornas 

grundtoner vid inspelning och mixning av akustiskt trumset? Om detta är möjligt, vilka 

tekniker finns, och vilken teknik lämpar sig i så fall bäst? 

Denna frågeställning har jag delvis egentligen redan svarat på i avsnittet ”Tekniker för att 

motverka fasutsläckning av trummornas grundtoner”, men dock inte sagt om de faktiskt 

fungerar eller inte. Men för att svara på frågeställningen: 

Ja, det är möjligt att undvika fasutsläckningar av trummornas grundtoner vid inspelning 

och mixning av akustiskt trumset. 

Den första tekniken som egentligen kan delas in i två subtekniker, går ut på att 

avståndsmikrofonerna tidskorrigeras, dels vid inspelning, och även under mixningen. Genom 

att placera avståndsmikrofonerna på ett sådant avstånd att de interfererar positivt med 

närmikrofonerna undviks fasutsläckning av trummornas grundtoner, och en positiv 

samverkan mellan mikrofonerna uppstår istället. De avståndsmikrofoner som inte kan flyttas 

utan har sin mer eller mindre bestämda position, kan efter att inspelningen ägt rum, 

tidskorrigeras genom att dess ljudfiler flyttas framåt i inspelningsprogrammet (förutsatt att 

inspelningen gjorts på ett hårddiskbaserat system). 

Den andra och sista tekniken går ut på att skära bort oönskade frekvenser med hjälp av en 

equalizer. Om två ljudsignaler destruktivt interfererar med varandra vid någon viss frekvens, 

kan detta motverkas genom att skära bort de frekvenserna från en av de två interfererande 

signalerna. 

Den teknik de flesta ansett låta bäst är den som går ut på att avståndsmikrofonerna 

tidskorrigeras. Dock skiljer det inte mycket mellan den tekniken och basavskärningstekniken. 

Men då målet är att bibehålla trummornas grundtoner i så stor mån det går, anser jag att den 

först nämnda tekniken av dessa koras till vinnare, då den ger mer botten (grundtoner) åt 

trummorna. Men den som faktiskt väljs i realiteten beror på vilket ljud som eftersträvas, där 

tidskorrigeringstekniken ger ett lite fylligare trumljud med mer botten, medan bas ger ett ljud 

med mer tydlighet och bättre separation. 

Värt att poängtera är dock att flera ansett de båda fasutsläckningsmotverkade ljudklippen 

faktiskt låtit sämst när trummorna varit ensamma, utan ackompanjemang. Ljudklippen där 
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trummorna motverkats från fasutsläckningar med basavskärningstekniken har också av 

många ansetts på flera sätt låta sämre än ljudklippen som inte motverkats, och åsikterna var 

splittrade angående om basavskärningstekniken gav mer botten i trummorna eller inte, 

jämfört med om ingen korrigering alls gjordes. Detta visar att skillnaderna över lag är ganska 

små, samt att det är väldigt subjektivt vilket av ljudklippen som testpersonerna ansett låtit 

bäst. 

FRÅGESTÄLLNING 2: Låter ett akustiskt trumset bättre bara för att inga 

fasutsläckningar uppstår i den mån att de inte släcker ut trummornas grundtoner, och på 

vilket sätt låter det i så fall ”bättre”? 

Ja, är svaret på den frågan. Skillnaden är framförallt tydligast när trummorna är i en mix 

bland andra instrument, men även trummor helt ensamma låter bättre om fasutsläckningar 

motverkas. 

Beroende på vilken teknik som används för att motverka fasutsläckningar av trummornas 

grundtoner, kan ljudet bli framförallt mer fylligt, med mer botten (denna botten som flera av 

testpersonerna nämnt, tolkar jag som inget annat än bättre återgivning av grundtonerna). 

Ljudet upplevs också som större, och motsatsen – då ingenting gjorts för att motverka 

utsläckningarna – är att ljudet då upplevs tunnare med dåligt tryck. 

Ett fasutsläckningsmotverkat ljud (som sagt; beroende på vilken teknik som använts) anser de 

flesta också kan ha bättre separation, dvs. alla individuella trummor hörs var och en för sig 

bättre, och även en större tydlighet har upplevts i ljudet. Detta är också vad som påpekats som 

negativt om fasutsläckningarna låtits vara. 

FRÅGESTÄLLNING 3: Behöver man lägga ner tid på att motverka fasutsläckningar vid 

inspelning och mixning av akustiskt trumset? 

Detta är en väldigt subjektiv fråga har det visats sig. Många har ansett skillnaderna mellan 

de olika ljudklippen som olika betydelsefulla beroende på i vilket sammanhang trummorna 

skall placeras. Därför lämnar jag detta till avsnittet ”DISKUSSION”, och konstaterar kort och 

kott att det både kan vara JA och NEJ. 

Dock kan man läsa mellan raderna att väldigt många av testpersonerna anser skillnaderna 

vara så pass små att ingen av dem skulle lägga tid på att motverka fasutsläckningarna på det 

sättet jag gjort. 
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DISKUSSION 

Det finns alltid rum för förbättring, och här resonerar jag i kring min uppsats, vad som varit 

bra och dåligt, hur det kunde gjorts annorlunda, samt om resultatet gav några överraskningar 

eller inte. Först reflekterar jag lite över hur mitt sätt att göra undersökningen på kunde gjorts 

bättre. 

Tankar kring mina tekniker för att motverka fasutsläckningar 

Det jag först och främst kommer att tänka på när det gäller vad som kunde gjorts bättre, är 

att det eventuellt skulle kunna finnas fler tekniker att motverka fasutsläckningar med, och 

speciellt då med utgångspunkten att bevara trummornas grundtoner. Dock kommer jag inte 

på några fler – man kan inte spela med så många olika variabler mer än just tid samt att 

utesluta vissa specifika frekvenser (EQ). Men det skulle säkert kunna finns fler smarta sätt att 

laborera med dessa parametrar. Dock tvekar jag på att ett annat resultat skulle uppnåtts – så 

länge det är just samma parameter man laborerar med så borde resultatet bli i stort sett 

detsamma. 

För att ytterligare synkronisera överhängsmikrofonernas ljudfiler (i inspelningsprogrammet) 

med trumsetets närmikrofoner (se avsnittet ”Korrigera tidsskillnaderna”), kunde varje 

närmikrofonkanals ljudfil i sin tur också flyttats. Genom att passa in dem efter 

överhängsmikrofonerna, efter att dessa passats in efter varje trummas närmikrofon, fås en 

ännu bättre korrigering av tidsskillnaderna mellan avstånds- och närmikrofoner. 

Resultatet visar att den motverkningstekniken som gick ut på att tidskorrigera 

avståndsmikrofonerna gav mest botten i trummorna. Detta är egentligen ganska logiskt då 

teknik som går ut att problemfrekvenserna skärs bort från en av de båda mikrofonerna aldrig 

kan ge starkare amplitud än den bevarade har. Ingen interferens alls sker då, varken 

konstruktiv eller destruktiv. 

Då vissa delar av dessa motverkningstekniker sker innan inspelning, och vissa efter, kan de 

komma till nytta vid olika tillfällen. En inspelningstekniker som vill motverka 

fasutsläckningar av trummornas grundtoner kan ju som sagt använda samtliga tekniker – 

detta är ju vad jag gjort! Men lek med tanken, att en mixtekniker sitter med en mix som 

denne anser har problem med fasutsläckningar på det sätt att det exempelvis saknas fyllighet 



 39 

och botten i trummorna. Då kommer flera av dessa moment till användning; filer kan flyttas, 

och frekvenser kan skäras bort vid problemområden. 

Lyssningsmaterialets utformning 

En av testpersonerna påpekade att det var aningen förvirrande att jag hade olika trumkomp i 

de båda grupperna med ljudklipp. Detta kan jag förstå! Men jag anser att jag gjorde ett 

korrekt val, då det endast finns fördelar med detta – de båda gruppernas ljudklipp skall inte 

jämföras mot varandra, så är inte tanken. Trumkompet som spelades när trummorna var 

ensamma skulle inte jag påstå vara ett vanligt och använt trumkomp, utan jag bad trummisen 

spela på det sättet för att alla trummor skulle spela lika mycket, vilket de inte gör i ett vanligt 

så kallat ”fyr-fyra-komp”.  Men att ha detta konstiga, påhittade trumkomp tillsammans med 

ackompanjemang skulle bli onaturligt, vilket skulle bli precis tvärt emot vad jag ville 

åstadkomma med den delen av testet. Jag ville placera trummorna i en vanlig situation! 

Då fasutsläckningar hörs tydligast då en mix summeras till mono kunde det ha varit relevant 

att ha summerat ljudklippen till mono. Men då jag placerat alla trummor nästan helt 

centrerade, ansåg jag detta överflödigt. Avståndsmikrofonerna i sig använder X/Y-stereo, 

vilket innebär att de i sig själva inte har problem med fasutsläckningar. Detta är heller inte en 

verklighetstrogen situation! 

En tanke vore att trummorna kunde ha mixats på riktigt, dvs. en riktig mix hade gjorts av 

produktionen där trummorna samsades med andra instrument – som om det vore en riktig låt. 

Problemet som skulle uppstå vore hur denna mix skulle göras. Plötsligt får man väldigt 

många olika möjligheter, vilket skulle gjort resultatet mer begränsat då man direkt placerat 

testet i ett fack. 

Lyssningstestets genomförande 

Man kan alltid ställa sig frågan om antalet deltagande varit tillräckligt högt för resultatets 

tillförlitlighet. Totalt deltog 20 personer i testet, vilket jag anser är en bra deltagarsiffra. 

Självklart eftersträvas alltid så många personer som möjligt, men jag ser på det så här: Om en 

av testpersonerna anser något helt motsatt de andra (vilket också har hänt), och om då 

resultatet får kraftiga förändringar är antagligen antalet deltagande för litet. Men så är det inte 

i detta fall. 
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Motiveringen till att jag endast valde erfarna lyssnare och personer som har allmänt intresse 

för ljudteknik och musikproduktion är att då jag redan från början hade misstankar om att 

skillnaderna inte skulle bli väldigt stora. Ansåg jag detta meningslöst då de antagligen inte 

skulle kunna höra så pass stor skillnad att deras svar skulle bli tillförlitliga. Konsumenter 

lyssnar även på ett annat sätt, och har förmodligen inte samma vana att analysera ljudkvalité. 

En liten brist som uppstod i den kvantitativa delen av lyssningstestet var att man endast 

kunde ha tre frågor till antalet. Då jag hade fyra frågor blev jag tvingad att göra en liten 

kompromiss. Jag bakade då ihop de två sista frågorna till en, och gjorde om så att flera 

alternativ kunde väljas (frågan var ju två frågor och därför skulle ju också två kunna väljas). 

Dock visade det sig att alla som svarat på gallupen inte gjort dessa frågor. Någon kanske 

enbart gjort den första, medan någon gjort den andra, osv. Det skulle även vara tekniskt 

möjligt att kryssa i alla alternativ på båda frågorna! Dock litar jag helt enkelt på att folk gör 

rätt och inte saboterar bara för att man har chansen. 

Efter att läst igenom ganska långa svar från många av deltagarna i den kvalitativa delen av 

testet, insåg jag hur olika man kunde svara på samma sak. Därför är det fullt möjligt att en 

person menat en sak, och beskrivit det hela på det sätt som denne tyckte passade bäst. En 

annan person kunde tycka samma sak, men beskriva det på ett helt annat, kanske på samma 

sätt som en tredje person beskrev någonting helt annat på. Att detta skulle orsaka stora fel i 

resultatet är dock mindre troligt anser jag, men visst orsakar det säkerligen några mindre 

felaktigheter. 

Några värderingar av resultatet 

Den sista frågeställningen är (som jag redan konstaterat i avsnittet ”Slutsats”) av väldigt 

subjektiv sort. Jag drog den slutsatsen att förmodligen skulle många av de personer som 

deltagit i lyssningstestet inte bry sig om att göra de saker jag gjort för att motverka 

fasutsläckning av trummornas grundtoner, då de flesta ansåg skillnaderna vara relativt små 

och ofta betydelselösa. Endast tre personer (mot 11 st. med motsatt åsikt) ansåg att 

skillnaderna var stora. Dessa tre personer var alla deltagare i den kvantitativa delen av mitt 

lyssningstest, vilket innebär att de endast hade att välja mellan STORA och SMÅ skillnader. 

Men, lek med tanken att de då ansåg skillnaderna vara relativt tydliga, men inte direkt stora. 

De kan då ”tvingats” valt alternativet SMÅ även fast något mellanting hade passat bättre. 

Därför kan SMÅ ha fått flera röster än det egentligen skulle haft! 
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Om det är värt tiden eller inte att använda dessa tekniker, beror mycket på hur trummorna 

eftersträvas att låta, dvs. vilket sammanhang de planeras att användas i, med vilka instrument, 

vilken genre, osv. Eftersträvas exempelvis ett ljud med inte så mycket av de lägre 

frekvenserna (kanske för att andra instrument i mixen skall få plats), är det meningslöst att 

tidskorrigera avståndsmikrofonerna för att på så sätt kunna få ett fylligare ljud, då detta inte 

ens är önskat. Då är det inte värt att använda den tekniken! Då kanske det istället är motiverat 

att använda basavskärningstekniken då denna plockar fram tydlighet samt separerar 

trummorna bättre från varandra. 

Om således ett fylligt trumljud är det som önskas skulle läget bli helt annorlunda. Som en 

av testpersonerna kommenterade; att plocka fram attack hos trummorna är relativt enkelt att 

göra i efterhand, men att ta fram fyllighet och botten kan vara desto svårare, för att inte säga 

omöjligt. Jag har själv setat flera gånger med mixar där trummorna inte haft någon kraft alls, 

och hur mycket man än höjer de lägre frekvenserna, så händer ingenting annat än att ljudet 

blir grötigt! Så i detta fall skulle jag definitivt ta mig tid att räkna ut grundtoner, och sedan 

mäta ut vart ambiensmikrofonerna ska stå, samt även i efterhand flytta 

överhängsmikrofonernas ljudfiler i inspelningsprogrammet. 

Då ett medelvärde räknas ut för samtliga trummor (utom bastrumman) säger det sig själv att 

alla trummor inte kommer motverkas mot fasutsläckningar av dess grundtoner exakt lika 

mycket. Men så länge deras grundtoner ligger relativt nära varandra så kommer det att bli 

tillräckligt bra. Något sådant har heller inte framkommit i lyssningstestet! 

En märklig sak… 

En detalj i resultatet som jag observerat – som jag helt enkelt tyckt varit lite märklig – är det 

faktum att nästan alla testpersoner tyckt det varit svårare att skilja de olika ljudklippen åt när 

trummorna varit placerade i ett komp, men ändå var nästan samtliga testpersoner (som deltog 

i den kvalitativa delen av testet) rörande överens om att när trummorna just var placerade i 

ett komp, och inte blivit behandlade med någon av motverkningsteknikerna lät de absolut 

sämst. Ingen av dessa personer tyckte heller att trummorna som inte behandlats mot 

fasutsläckningar, lät bäst! Här borde istället resultatet spretat, men icke! Endast två personer 

som deltog i den kvantitativa delen att trummorna som inte behandlats på något sätt lät bäst, 

samtliga resterande deltagare var rörande överens om att dessa trummor inte lät bäst. 
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Det som gör det hela ännu mer konstigt (av den kvalitativa delen att döma) är att deras 

motiveringar säger ganska olika saker. Det tog lång tid för mig att sammanställa en 

sammanfattad åsikt om alla ljudklipp (när trummorna fanns i mix bland andra instrument). 

Men när det kom till rangordningen visades något annat… 

På något sätt ser jag logik i detta. I alla falla med tanke på vad själva resultatet säger – det 

borde faktiskt bli så här! Det kanske låter motsägelsefullt, men min erfarenhet säger att små 

skillnader i ljud bäst hörs när ljudet som ska bedömas inte hörs jättetydligt. Om dessa 

skillnader är betydande märks skillnaden direkt! För att prata klarspråk: Om en virveltrumma 

saknar attack, vilket kan göra att den försvinner bland andra instrument, kommer små 

skillnader i attack att höras tydligare då virveltrumman finns bland andra instrument på ett 

verkligt sätt. När den extra attacken som fattades tillkommer, kommer virveltrumman att 

höras bättre bland de andra instrumenten, medans denna ganska lilla skillnad förmodligen 

inte hörts lika tydligt om trummorna varit ensamma, då det inte blir lika uppenbart vad som 

lagts till i ljudet. Men detta stämmer ju förstås inte alltid, och när det gäller en 

helhetsbedömning av något bör det nog avlyssnas ensamt. 

Vidare forskning 

Det finns några faktorer som vore väldigt intressant att undersöka närmre, för att se hur stor 

inverkan de har på hur stora fasutsläckningarna för trummornas grundtoner blir: 

Hur kraftig interferens det blir mellan ambiens- och närmikrofonerna beror ju som sagt på 

nivåförhållandet mellan dem (se avsnittet ”Mixning av lyssningsmaterialet”). Det skulle vara 

intressant att testa hur stora utsläckningarna blir om ambiensmikrofonerna mixas starkare. 

Detta skulle vara aktuellt om ett trumsound med mer rumsreflektioner skulle önskas. Risken 

är då stor att en dålig placering av dessa mikrofoner skulle orsaka ett väldigt tunt ljud, och 

orsaka betydligt större problem. 

En annan idé vore att utnyttja ett visst studiorum aktivt för att hitta positioner som ger 

önskad mängd botten i trummorna. Detta kan jämföras med det som Michael Paul Stavrou 

gör (se avsnittet ”Dra nytta av interferens”), men att det hela skulle göras i betydligt större 

skala genom att beräkna fram var konstruktiv respektive destruktiv interferens kommer att 

uppstå. Detta skulle kunna göras i tredimensionellt, dvs. ”kartlägga” studions olika 

interferenspunkter både i vertikalled, horisontalled, samt i djupled. 
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När jag placerat ambiensmikrofonerna har dessa satts i två extrempunkter. Jag har 

eftersträvat totalt destruktiv kontra konstruktiv interferens. En tanke hade varit om 

ambiensmikrofonerna placerats ”på måfå”, vilket hade betytt att en mer verklighetstrogen 

situation uppstått. Denna placering hade sedan kunnat jämföras med de båda extremfallen – 

saker och ting är inte svart eller vitt! 

Slutligen… 

När jag fick frågan om hur jag fick idén till denna uppsats, visste jag inte vad jag skulle 

svara. Det hela grundade sig nog just i den här förvirrningen jag upplevt i kring ”det här med 

fasfel”. Jag hade den känslan att ingen riktigt brydde sig om det – kanske på grund av att 

många upplevde fasutsläckningar som någonting okontrollerbart, vilket det ju i och för sig till 

viss del är. Men jag kände ändå att på något sätt måste det gå att attackera något speciell 

punkt på detta okontrollerbara fenomen. 

Jag har alltid varit fascinerad av trummor som instrument, och speciellt i 

studioinspelningssammanhang. Då instrumentet oftast kräver väldigt många mikrofoner, 

kände jag att här är behovet stort av att göra någonting åt problemet med fasutsläckningar – 

vilket jag i alla fall fått för mig – orsakat så många problem för ljudtekniker genom tiderna. 

Detta var min uppfattning om fenomenet innan jag började arbetet med denna uppsats, och 

även fast jag delvis fortfarande har kvar den uppfattningen, har den dock avdramatiserats 

något…  

 

Jag är överlag väldigt nöjd med min uppsats och lyssningstestet i det stora hela. Kanske 

hade jag ärligt talat från början hoppats på större skillnader mellan att göra någonting åt 

fasutsläckningarna, kontra att låta dem vara. 

Men jag har definitivt lärt mig något, och allt är inte svart eller vitt! I vissa fall kommer jag 

utan tvekan använda mig av dessa tekniker för att undvika utsläckning av trummornas 

grundtoner, medan de i vissa fall inte kommer ge någon märkbar skillnad alls. 

Det har hur som helst varit väldigt lärorikt för mig, och definitivt värt arbetet! 
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BILAGA 1 – Lyssningstestsblanketten (kvalitativa delen) 

Lyssningstest 
Motverka fasutsläckningar vid inspelning och mix av akustiskt trumset 

 

Jag är väldigt tacksam för att just Du vill ställa upp i mitt lyssningstest! 

Detta lyssningstest ingår i min C-uppsats som handlar om olika metoder för att motverka 

fasutsläckningar vid inspelning och mix av akustiskt trumset, och framförallt fastställa om det 

slutliga resultatet faktiskt påverkas av detta. Jag har avgränsat mig till att endast behandla 

fenomenet fasutsläckningar där trummor är inblandat. Jag anser att fenomenet är ganska 

förvirrat inom ljudteknik och vill därför belysa detta med min uppsats. För att besvara mina 

frågeställningar finns därför detta lyssningstest. 

 
Mina frågeställningar 

1. Låter ett trumsätt bättre bara för att alla mikrofoner är i fas med varandra i den mån att 

de inte släcker ut trummornas grundtoner, och på vilket sätt låter det i så fall ”bättre”? 

 

2. Behöver man lägga ner tid på att motverka fasutsläckningar vid inspelning och mix av 

trumset? 

 

3. Vilka metoder finns för att undvika fasutsläckning av trummornas grundtoner vid 

inspelning av ett trumset, och vilken metod lämpar sig i så fall bäst? 

 
Instruktioner 

I samma mapp som detta dokument finns även 6 st. ljudfiler i filformatet WAVE (24 bit, 

44.1 kHz). De hör ihop tre och tre (3 st. ”Endast trummor X” samt 3 st. ”Trummor i mix X”), 

och de första tre innehåller bara ett enkelt trumkomp, medan de andra tre innehåller ett 

komplett arrangemang med trummor samt andra kompinstrument, dock ingen sång. Du skall 

dock bara bedöma trummornas ljudkvalité – de ackompanjerande instrumenten är endast där 

för att placera trummorna i en verklig situation. Men för att kunna lyssna riktigt noga på bara 

trummorna finns alltså dessa även helt ensamma. 

Dessa filer får du lyssna på hur många gånger du vill, och din uppgift är kort och gott att 

avgöra vilken av dessa tre i varje grupp som låter bäst, genom att svara frågorna på de 

följande tre sidorna! Läs igenom frågorna innan du börjar lyssna så vet du direkt vad du ska 

lyssna efter. 

Observera att det är din subjektiva åsikt jag vill ha, alltså det Du tycker personligen.  

Självklart kommer dina svar vara anonyma i uppsatsen! 

När du är klar med lyssningstestet skickar du detta dokument ifyllt till min e-post: 

johan.nordin@musiker.nu 

  

mailto:johan.nordin@musiker.nu
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Frågor att besvara: ”Endast trummor” 

Rangordna de tre filerna döpta ”Endast trummor X” utifrån hur Du anser att trummorna 

låter med tanke på ljudkvalitén. Ange respektive ljudfils nummer. 

BÄST:  MEDEL:  SÄMST:  

 

Motivera varför du rangordnade dem som du gjorde? Vad var det som gjorde att du tyckte 

att den ena lät bättre än den andra, osv.?  Använd gärna termer som ”tryck”, ”attack”, 

”fyllighet”, ”tydlighet”, ”separation”. Självklart får du använda dina egna termer, men försök 

vara så konkret som möjligt så jag får ut så mycket som möjligt av Dina svar. Kom ihåg att 

vara tydlig med vilket ljudfil du pratar om, dvs. vilket nummer! 

SVAR:  

 

 
Frågor att besvara: ”Trummor i mix” 

Rangordna de tre filerna döpta ”Trummor i mix X” utifrån hur Du anser att trummorna låter 

med tanke på ljudkvalitén. Bortse från kompet gällande ljudkvalitén; det är bara där för att 

placera trummorna i en verklig situation. Ange respektive ljudfils nummer. 

BÄST:  MEDEL:  SÄMST:  

 

Motivera varför du rangordnade dem som du gjorde? Vad var det som gjorde att du tyckte 

att den ena lät bättre än den andra, osv.?  Använd gärna termer som ”tryck”, ”attack”, 

”fyllighet”, ”tydlighet”, ”separation”. Självklart får du använda dina egna termer, men försök 

vara så konkret som möjligt så jag får ut så mycket som möjligt av Dina svar. Kom ihåg att 

vara tydlig med vilket ljudfil du pratar om, dvs. vilket nummer! 

SVAR:  

 

 
Avslutningsvis 

Tyckte du att det var lättare eller svårare att höra skillnader mellan de tre ljudfilerna med 

eller utan andra ackompanjerande instrument? 

SVAR:  

 

Anser du skillnaderna som stora eller små? Med andra ord; är skillnaderna så pass stora att 

det handlar om bra eller dåligt ljudkvalité, eller är de obetydliga? 

SVAR:  
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BILAGA 2 – Forum-gallupen (kvantitativa delen) 

Nedan finns en skärmdump från forum-gallupen på det svenska forumet ”Studio”: 

URL: http://forum.studio.se/index.php?&showtopic=46242&mode=show&st=0 

  

Figur 2: Forum-gallupen från det svenska forumet ”Studio” 

URL: http://forum.studio.se/index.php?&showtopic=46242&mode=show&st=0 

http://forum.studio.se/index.php?&showtopic=46242&mode=show&st=0
http://forum.studio.se/index.php?&showtopic=46242&mode=show&st=0
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BILAGA 3 – Lista över använda instrument samt teknisk utrustning 

Nedan följer en lista på de instrument, all teknisk utrustning som använde vid inspelningen av 

testfilerna: 

 

INSTRUMENT 

Trumset, Yamaha (bastrumma, virveltrumma, 2 st. hängpukor, golvpuka, hihat, crash-cymbal) 

Elbas, Eastone (Fender Jazzbas-kopia) 

Akustiskt gitarr, Tanglewood 

Keyboard, Clavia Nord Stage Compact 

 

MIKROFONER 

Bastrumma   AKG D112 

Virveltrumma  Shure SM57 

Hängpuka (lilla)  Shure SM57 

Hängpuka (stora)  Shure SM57 

Golvpuka   Shure SM57 

Overhead (X/Y)  2 st. Shure SM81 

Ambiens 1, i fas (X/Y)  2 st. AKG C 391B (med CK91 njure-kapsel) 

Ambiens 2, ur fas (X/Y)  2 st. AKG C 391B (med CK93 super-njure-kapsel) 

 

ÖVRIGT 

Trummisen som spelar på testfilerna heter Jonas Martinsson och studerar vid Högskolan 

Dalarna på ljud- och musikproduktionsprogrammet i samma klass som mig. 

Studiorummet där allting spelades in har vändbara väggar för att på så sätt kunna påverka 

akustiken. Jag valde de absorberande sidorna, då jag ville att rummets påverkan skulle vara så 

lite det möjligt gick, för att den akustiska interferensen skulle vara så minimal som möjligt. 

Rummet anses vara väldigt rak i sin frekvensgång, men detta har jag dock inga siffror på. 

Samtliga mikrofoner anslöts (Cordial mikrofonkabel med Neutrik-kontakter) till Yamaha 

DM2000 mixerbord, vidare digitalt via optisk kabel till Digidesign ProTools HD-system, 

samt spelades in i ProTools 7.3. 

Steinberg Cubase Studio 4 användes vid mixningen av lyssningsmaterialet. Den equalizer 

som användes – både för att basavskära de trumkanaler som skulle det, samt den enkla 

mixning som gjordes för de ackompanjerande instrumenten – är den som finns inbyggd i 

Cubase. Programmet kördes på en PC med Windows XP. 

Spektrumanalysatorn (VST-plug-in som kördes i Cubase) är utan märket ”Elemental Audio 

Systems”, och vid namn ”Inspector”. Fasmätaren i sin tur (som också är en VST-plug-in) är 

kallad ”Phasescope”, och är tillverkad av ett företag kallat ”Soundhack”. 
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BILAGA 4 – Bilder från inspelningssessionen av trummorna 
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