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Abstract 
 
The purpose of this research study is to investigate if binaural recording sounds bad when 
played on loudspeakers. The study also investigates whether binaural recording 
resembles A/B stereo when listening in headphones. The study is conducted by test  
subjects judging three attributes through five questions. Two recording sessions and three 
listening tests are conducted. Two of the listening tests are preparatory to the third which 
is the purpose of this study. The listening process involves both loudspeaker and 
headphone playback.  
 
The study shows that the test subjects prefer binaural recording played back in 
headphones compared to loudspeaker playback. It also shows that binaural recording 
does not resemble A/B stereo in headphone playback. The results can for example be due 
to the low number of test subjects, the acoustics of the room where the listening test took 
place, the way the questions were presented or the choice of microphones. 
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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om konsthuvudstereo låter illa vid 
högtalarlyssning. I studien undersöks även om konsthuvud efterliknar A/B- stereo i 
hörlurslyssning. Studien utförs genom att testpersonerna granskar tre attribut genom fem 
frågor. I studien genomförs två inspelningar samt tre lyssningstest. Två av lyssningarna är 
testlyssningar som förberedelse till tredje lyssningen. Sista lyssningstestet är syftet med 
undersökningen. Lyssningsprocessen sker både med högtalarelyssning samt 
hörlurslyssning.      
 
Undersökningen visar att försökspersonerna tycker mer om konsthuvud i hörlurslyssning 
jämfört med högtalarlyssning. Undersökningen visar även att konsthuvudstereo inte 
efterliknar A/B-stereo i hörlurslyssning. Resultatet kan exempelvis bero på lågt antal 
testpersoner, akustiken i rummet där lyssningstestet genomfördes, frågeformuleringen i 
lyssningstestet samt mikrofonval. 
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1 Inledning  
 
I dagens läge använder vi sex olika stereotekniker, A/B, X/Y, öronavstånd, M/S, 
Konsthuvud och stereo med panorerade monomikrofoner. Genom att kombinera 
dessa metoder kan vi få ytterligare stereometoder. Skillnaderna mellan de olika 
teknikerna är stora då de bland annat ger olika klang, stereobredd och alla ger en 
speciell ljudbild. Varje stereoteknik har sitt användningsområde. Vid stora 
orkestersammanhang används till exempel ena tekniken, men vid en intervju mellan 
två personer används den andra tekniken.   
 
Idag används stereotekniken främst inom film, musik, konserter, tv, radio och i 
många andra liknande områden. Under de senaste åren har dock stereometoderna 
varit samma. Det pågår forskning inom bland annat surroundmetoderna där man 
undersöker vilken metod ger den bästa möjliga surround känslan, samt i vilka 
sammanhang man kan använda de olika metoderna.  
 
Denna studie kommer att förklara hur Konsthuvud, A/B, X/Y och ORTF-stereo 
fungerar i teorin.  
 
 
 

1.1   Syfte  
 

         Syftet med studien är att undersöka hur konsthuvudstereo låter vid lyssning från 
högtalare. I teorin beskrivs att konsthuvudstereo har dåligt kompatibilitet mellan 
högtalare och hörlurar. Detta återkommer jag till under arbetet. 
  
I arbetet kommer man att jämföras konsthuvudstereo med tre andra stereotekniker. 
Detta sker genom en inspelning av de fyra olika stereometoderna, varefter man låter 
ett antal noggrant utvalda testpersoner med insyn inom området beskriva ljudet med 
hjälp av hur de upplever de olika stereometoderna. I studien undersöks även om 
konsthuvudstereo efterliknar A/B-stereo av lyssning i hörlurar. I teorin beskrivs att 
A/B-stereo efterliknar konsthuvudstereo i hörlurarlyssning [1], detta är anledningen 
att just A/B-stereo undersöks när andra tekniker också ingår i studien. 
Försökspersonerna kommer att lyssna till stimuli både genom högtalare och ur 
hörlurar. 
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2 TEORI 

2.1 Vad är stereo? 
 
Ljud som registreras med en vanlig monomikrofon samt återges i en kanal, uppfattar vi 
som mono. För att ljudet ska registreras i stereo, behövs minst två mikrofoner och två 
ljudkanaler, som är elektriskt skilda från varandra. Stereoljud kan man definiera som 
flerkanaligt ljud och för att man ska uppfatta ljudet i stereo, måste ljudet återges i flera 
högtalare eller hörlurar. Med ljudinspelning i stereo kan man identifiera var olika 
ljudkällor befinner sig i rummet, och eftersom ljudet i de olika kanalerna har olika styrka 
och fas, kan lyssnaren uppfatta i vilken riktning ljudet kommer ifrån. Istället för den 
punktformiga ljudbilden i mono får man i stereo en utbred ljudbild mellan högtalarna 
som kallas stereopanorama [1]. 
 
Hjärnan använder olika metoder för att lokalisera en ljudkälla men det finns två 
huvudfaktorer som bestämmer ifrån vilket riktning man upplever ett ljud. Den första är 
tidsskillnaden mellan öronen ”Interaural Time Difference” och den andra är 
nivåskillnaden mellan öronen ”Interaural Level Differente” [2].  
 
Tidsskillnad (ITD): Om ljudvågor når infaller från vänster riktning nås vänsterörat först, 
och ca 0,20 ms senare nås det högra örat. Tidsskillnaden gör att hjärnan lokaliserar från 
vilket håll ljudvågorna kommer ifrån. Tidsskillnaden har sitt arbetsområde från ca 200Hz 
upp till 2000 Hz, under 200 Hz är det svårt att uppfatta några riktningar. 
 
Nivåskillnad (ILD): Det är nivåskillnaden som tar över vid 2000 Hz, när det gäller att 
bestämma riktningen till en ljudkälla. ”Det beror på två orsaker. Den ena är att i detta 
frekvensområde åstadkommer huvudet en så kraftig skugga, att för ljudvågor som når 
vårt huvud i sidled blir nivåskillnaden så stor, att hörselsinnet har svårt jämföra 
signalerna. Detta gäller för ljud med kort varaktighet, t.ex. knäppljud och andra 
kortvariga ljud ” transienter”- etc . Den andra orsaken, är att hjärnan inte längre kan 
tolka fasskillnaden mellan i ljuden höger och vänster öra. Detta gäller således ljud med 
längre varaktighet [1, sidan 19]. 
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Vid inspelning av stereoljud finns det sex olika grundmetoder och man kan även få 
ytterligare metoder genom att kombinera dessa grunder. Dessa sex metoder delas in i två 
grupper: Tidsskillnadsstereo och Intensitetsskillnadsstereo. 
Grundmetoderna är följande:    
   

• A/B 
• Öronavstånd  
• X/Y 
• M/S 
• Konsthuvud 
• Panorerade monomikrofoner 

 
A/B- stereo och konsthuvudstereo arbetar med tidsskillnadsstereo. Detta eftersom man då 
har ett avstånd mellan de två mikrofonerna. Öronavståndsstereo tillhör både 
tidsskillnadsstereo och intensitetsskillnaden kategorierna. Riktningsinformationen hämtas 
från intensitetsskillnaden. X/Y, M/S och stereo med panorerade mikrofoner tillhör 
intensitetsskillnaden. I stereo med panorerade mikrofoner skall det inte finnas någon 
tidsskillnad, men detta förekommer i praktiken. I X/Y och M/S- stereo finns ingen 
tidsskillnad eftersom mikrofonkapslarna ligger nära varandra [1]. 
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2.2 KONSTHUVUDSTEREO (Binauralstereo) 
 
Konsthuvudstereo, även kallad binauralstereo, är en inspelningsmetod som bygger på två 
mikrofoner, som monteras inne i öronen på ett dockhuvud i normal storlek. Metoden är 
baserad på människans huvud och ytteröra. Huvudet har samma reflektionsegenskaper 
som människans hud och är tillverkad av gummiliknande plastmaterial. Ytteröronen är 
gjorda av mjukare plast och hörselgången har samma storlek som människans hörselgång 
vilket är ca 25 mm långt och 5 till 6 mm i diameter. Man använder här rundtagande 
mikrofoner på trumhinnornas plats [1]. Denna placering av mikrofonerna gäller generellt 
för konsthuvuden framtagna för mätningar. Konsthuvuden för inspelning har i regel 
mikrofonerna i längst ut i hörselgångarna [2].  
 
 

Vid avlyssning i hörlurar ger inspelningen en extremt verklig ljudupplevelse och man 
kan identifiera alla ljudets riktningar där de var vid inspelningen. Lyssnar man i 
högtalare blir effekten däremot en ganska ordinär stereobild och resultatet blir en 
stereoinspelning gjort med ett stort mikrofonavstånd(1). Konsthuvudstereo har mycket 
dåligt kompatibilitet mellan hörlurar och högtalare.  Binaural inspelningar låter inte 
särskilt bra i högtalare om inte någon signalbehandling används [3]    
 
Exempel på ovan nämnda är: ”När man sitter på bästa lyssningsplats i ett konserthus, 
fokuserar man lyssnandet på orkestern framför sig, och som redan sagts, undertrycks 
därför alla andra ljudriktningar. Det betyder att hörselsinnet automatisk ”håller ner” 
salens efterklang och man bedömer med sitt intellekt, att det är en riktig balans mellan 
efterklang och orkesterns direktljud. Sätter man ett Neuman huvud mikrofon på samma 
lyssningsplats, kommer man att genom hörtelefonerna få i princip samma ljudupplevelse.  
 Man kan nu även identifiera i stort sett alla ljudriktningar. Hörselsinnet gör alltså även 
här samma bearbetning av ljudsignalerna, och undertrycker även nu salens efterklang. 
Om detta ljud spelas upp över två högtalare kan hörselsinnet inte längre sortera bort 
några efterklanger, utan allt blandas mer orkesterns direktljud”[ 1, sidan 126] 

 

Figur 1: Konsthuvudmikrofon Neuman KM-100  [3]  

 

 När binauralt inspelat ljud skall återges via två högtalare uppstår så kallad överhörning. 
Signalen från vänster högtalare når även höger öra och samma sak sker med vänster 
högtalare. Detta innebär korsmatning. Mikrofonerna i konsthuvudet har ju registrerat 
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exakt det som kommit till vardera öron i konsthuvudet. Signalen har färgats av huvudets 
och ytteröronens form.  Denna signal skall rakt in i våra öron. Därför blir det dåligt med 
korsmatning. Hörselsinnet gör en kombination av båda högtalarna och skapar en fiktiv 
ljudbild mellan både högtalarna, detta kallas för ” summa av lokalisering ” . Detta 
förekommer inte i hörlurarlyssning. 

 Med signalbehandling (Crosstalk Canecellation) kan man återge binauralt inspelad ljud 
via två högtalare med verkligt ljud, vilket innebär det att vänster högtalare skickar ut den 
högra kanalens signal i omvänd fas.  Den högra högtalarens signal släcks vid vänstra örat 
och motsvarande för den högra högtalaren.    

Om signalbehandlingen inte används tillsammans med högtalare kommer binauralt 
inspelat ljud inte kunna återges utan crosstalk- effekten. Vilken innebär att om man väljer 
att använda traditionell stereo med högtalare krävs det en annan inspelningsteknik. 

Linjen som finns inlagt genom huvudet betyder att ljudet från höger högtalare måste gå 
en längre sträcka till vänster örat än till högra örat. Där linjen korsar är sträcken från båda 
högtalare lika långa. Efter korsningen går ljudet en längre bit till vänster öra och det är 
”δt” som är skillnaden[2]. (Se figur 2) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figur 2: Överhörning mellan vänster och höger kanal i högtalarelyssning [3]  
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2.2.1 HRTF (Head- Related Transfer Functions) 

 

För att lokalisera ljudet i medianplanet fungerar ITD och ILD mindre bra på grund av 
att ljudet når bägge öronen vid samma tidpunkt och samma styrka. För att lokalisera 
ljudkällans placering används HRTF [4].  

HRTF (Huvudrelaterad överföringsfunktion) är matematisk ekvation som framställer 
hur ett ljud påverkas när det tar sig fram från sin källa till våra öron. Med hjälp av 
HRTF kan man skapa realistiskt tredimensionellt ljud. Detta görs med hjälp av 
binaural signal vilket styr tryckvågorna som styrs in i konsumenternas hörselgång och 
på det sättet simulerar sättet som våra öron påverkas av det uppfångade verkliga 
ljudet.  Det vanligaste sättet att mätta en HRTF är att använda små mikrofoner i en 
lyssnares öron. Man placerar en liten mikrofon i ytterörat och därigenom mäter man 
en ljudkällans återgivning hörselgången. [7].     

HRTF beskriver kroppens inverkan på ljudet innan det når trumhinnorna. Hjärnans 
förmåga att lokalisera en ljudkälla med hjälp av HRTF blir mest effektiv över 4 kHz 
då våglängden är tillräckligt liten för att öronmusslan ska kunna påverka den fysiskt.  

Genom att rotera huvudet hamnar örat i ”skugga”, det vill säga en skillnad i tid och 
styrka uppstår mellan öronen. All människa har ett unik HRTF´ s vilket orsakar till ett 
visst fel då ljud spelas in i en persons öron för att sedan återges för en annan.  Vid 
användning av HRTF`s hörlurar återstår framför allt problem med lokalisering 
framåt/bakåt [4].  

 

.    
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2.3 A/B-STEREO (Spaced Pair) 
 
A/B-stereo är den äldsta stereotekniken och användes redan 1881 vid en stereoöverföring 
från Parisoperan. A/B-stereo har både tidsskillnads och nivåskillnadskomponenter vilket 
gör A/B-stereon till den klangrikaste stereoformen. 
 
Metoden bygger på två monomikrofoner med ett inbördes avstånd på minst 1 meter.  
Båda mikrofonerna går till varsin kanal där A = vänster kanal och B = höger kanal. 
Om avståndet mellan mikrofonerna är mindre än en meter sjunker bredden stegvis. När 
mikrofonerna står helt nära varandra fås inte längre någon stereoform [1].  
 
Vid inspelning av större orkester eller kör måste avståndet mellan mikrofonerna vara upp 
till tre meter. Avståndet kan vara längre men man bör tänka på att inte avståndet blir för 
stort, eftersom det då kan bli ”hål” i mitten av ljudbilden. Man kan placera en tredje 
mikrofon i mitten av A/B-mikrofonerna. På det sättet får man en bra stereobalans. 
  
 För att stereotekniken ska fungera måste båda mikrofonerna gemensamt fånga in 
ljudfältet i mitten. Det är också viktigt hur nära mikrofonerna står ljudkällorna. Ju 
närmare man kommer till ljudfältet, desto mer får man hålla ihop mikrofonparet och 
längre ifrån desto mer kan man sära på mikrofonparet.  
 
 

Inga specialmikrofoner behövs då nästan vilka mikrofoner som helst går att använda, så 
länge båda mikrofonerna i ett A/B- par är identiska. När det gäller karakteristik är 
”kardioid” och” rundtagande” vanligast. Det klangliga resultatet får bestämma val av 
karakteristik.  Man kan även använda åttakopplade mikrofoner, men det är rätt ovanligt i 
A/B- stereo [5]. 

 
 
       A            B 

 
Figur 3: Visar upptagnings området för A/B-stereon med kardioid karakteristik [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upptagnings 
område 
 

Mikrofon 
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2.4 X/Y- STEREO (Blumlein- stereo) 
 
Alan Blumlein 1931, upptäckte att om man placerar två mikrofoner tätt intill varandra 
kunde man få en stereofonisk ljudbild. Eftersom båda mikrofonkapslarna ligger alldeles 
intill varandra, når ljudvågorna kapslarna samtidigt och därmed uppstår ingen 
tidsskillnad. Man får alltså en intensitetsskillnad mellan de två mikrofonernas signaler.  
Därför har X/Y stereon fått namnet koincidens-stereo (av latinets ord Con-samman och 
Incidere-infalla) och intensitetsskillnads stereo [1]. 
 

Fördelen med X/Y-stereo är att stereopanoramat blir mycket tydligare än med A/B- 
stereo. I X/Y stereo använder man mikrofoner med riktad karakteristik med en 
öppningsvinkel på 90 till 135 grader. Stereobredden påverkas genom att ändra 
öppningsvinkeln och hur riktad mikrofonkarakteristik man väljer. Större öppningsvinkel 
ger större stereobredd, bredare mikrofonkaraktäristik ger smalare stereobredd. Att 
använda rundtagande karakteristik på båda mikrofonerna är fel eftersom båda 
mikrofonerna tar upp samma ljud och resultatet blir ett ljud utan bredd, det vill säga 
mono. Kardioider och åttakopplade mikrofoner är det enda som används i X/Y-
stereotekniken. Vänster sida kopplas till kanal 1 och höger sida kopplas till kanal 2. Det 
vanligaste sättet att arbeta med X/Y-stereon är genom att använda två kardioider, men det 
finns vissa upptagningssituationer där man måste använda åttakopplademikrofoner. Ett 
exempel på detta är vid en intervjusituation, där båda personerna måste stå vända mot 
varandra för att båda ska höras från mitten av ljudbilden. Skillnaden i X/Y- stereo mellan 
kardioider och åttor är att man får fylligare stereoklang med åttakopplade mikrofoner. 
Anledningen är att man med åttakopplademikrofoner får mera motfassignaler än vad man 
får med kadioidmikrofoner [1]. 
 
Tabell 1: X/Y- Stereo med breda kardioider: [1].                Tabell 2:  X/Y-Stereo med dubbla åttor: [1]. 

 
 
 
  
 
 
 
 
                                          
 

 

                                               
 
Figur 4: Exempel på en X/Y mikrofon som visar tre olika öppningsvinklar O- 90 och 180 
grader [8]. 
 
 
 

Öppnings- 
vinkel 

Stereobredd 
(Breddkänsla) 

0     grader Mono 
40   grader Ganska bredd 
60   grader Full bredd! 
90   grader Mycket bredd 
135 grader Över bredd! 
180 
grader 

Motfas!! 

 

Öppnings- 
vinkel 

Stereobredd 
(Breddkänsla) 

0     grader Mono 
40   grader Mycket smal 
60   grader Ganska smal 
90   grader Ganska bred 
135 grader Full bred  
180 
grader 

Mycket bred 
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2.5 ÖRONAVSTÅNDS-STEREO (NRU-, ORTF-eller LRAB-
stereo) 

 
Öronavstånd-stereo är en kombination av A/B och X/Y- teknik. Detta är en teknik där 
ljudet ska fångas upp med två mikrofoner på ett avstånd som motsvarar människans 
öronavstånd, för att efterlikna människans sätt att höra. Den här stereotypen ger större 
klangrikedom än X/Y-stereo.  Riktningsinformationen och monokompatibiliteten är 
bättre än i A/B-stereo. 
 

Nivåskillnaden uppkommer genom att tillföra en öppningsvinkel mellan mikrofonerna. 
Tidsskillnaden i öronavstånds stereo kan ställa till med problem, eftersom det ger full 
bredd i hörlurarna när båda mikrofonerna är riktade rakt fram, det vill säga ingen 
öppningsvinkel. Detta får man av den orsaken att hörtelefonstereon inte har korsmatning 
av kanalerna. Höger kanals ljud hörs bara i höger öra och vänster kanals ljud hörs bara i 
vänster öra. 
 

Nackdelen med öronavståndsstereo är att den har dålig kompatibilitet mellan hörlurar och 
högtalare. Tidskomponenten ger stor bredd i hörtelefoner och liten bredd i högtalare. 
Mikrofonkarakteristiken som regel är kardioid. Rundtagande mikrofoner används bara 
om man vill ha en smal stereobredd, men även rundtagande mikrofoner kan ge fin stereo i 
hörtelefonerna. [1] 
  
Tre olika varianter av öronavstånd-stereo: 
 

� Nederländska Radio Unionen, (NRU) 
� Radio-Diffusion Television de Francais, (ORTF) 
� Sveriges Lokalradio AB, (LRAB) 

              

Figur 5: ORTF-stereo: Mikrofonavståndet skall           Figur 6:  NRU - stereo: Mikrofonavståndet skall 
vara 17 cm och öppnings vinkeln 110grader [8]           vara 26 cm och öppningsvinkeln 90 grader[8]. 

 
Figur 7: LRAB-stereo: Den här typen av stereo ska ha ett mikrofonavstånd  
mellan 15 till 30 cm med öppningsvinkeln 60 till 110 grader [9]. 
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3 Metod 
 

I undersökningen ”Låter konsthuvudstereo illa vid högtalarlyssning” krävdes en 
inspelningsprocess i Konsthuvudstereo, A/B-stereo, ORTF-stereo och X/Y-stereo. 
Dessa stereotekniker (AB-ORTF-XY) valdes för att kunna jämföra 
konsthuvudstereon med de tre olika stereoteknikerna.   
 
Undersökningen genomfördes i två olika delar. Första delen var ett test av 
stereoteknikerna och andra delen handlade mer om själva syftet med undersökningen. 
I första delen genomfördes en inspelning samt ett lyssningstest. Under andra delen 
genomfördes en inspelning samt två lyssningstest. Första lyssningstestet var en 
lyssning av kalibrering av ljudnivåerna, och andra lyssningstestet var en granskning 
av stereoteknikerna. Dessa två delar förklaras längre fram i arbetet. 
 
Inspelningen ägde rum i aulan på institutionen i Piteå vid Luleå tekniska universitet. 
Anledningen till att inspelningen skede i aulan är att aulan har bra akustik och de 
parametrar som jag ville undersöka kräver en sådan akustik. Mikrofonerna kopplades 
till K3-studion. Med hjälp av ProTools inspelningsprogram, spelades de fyra 
stereoteknikerna in. Avståndet mellan aulan och K3-studion var långt, därför 
förstärktes mikrofon signalen. För att förstärka mikrofonsignalen från aulan till K3-
studion användes förstärkaren Millena HV-3D. Inspelningen förklaras  också  i 
kapitel  3.3.2.    
  
  

 

3.1 Stereo och mikrofon val 
 

Under inspelningen användes sex mono och en stereo kondensatormikrofoner. X/Y 
och ORTF-stereo användes med fyra Neuman KM 140 mikrofoner. För varje stereo 
par användes två kardioidmikrofoner. I A/B-stereon användes två omni DPA-4006 
kondensatormikrofoner. Konsthuvud spelades in med omni mikrofoner Neuman KU- 
100. Båda mikrofonerna var placerade i ett gummiliknande huvud. Anledningen till 
att A/B-stereon spelades in med omni mikrofoner är att kunna jämföra om 
konsthuvud efterliknar A/B-stereon i hörlurslyssning  
 
 
Tabell 3: Val av mikrofoner 
 

    Mikrofonteknik                           Mikrofonval                        Karakteristik                    
     Konsthuvudstereo                 Neumann KU-100                     omni 
     ORTF-stereo                         Neumann Km-140                     kardioid 
     A/B-stereo                              DPA 4006                                   omni 
     X/Y-stereo                              Neumann KM-140                    kardioid 
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3.2 Inspelning och lyssningstest del 1 

3.2.1 Inspelningen av stimuli 1  

 
Syftet med den första testinspelningen var att testa från vilket avstånd varje 
stereoteknik lät bäst.  Det är viktigt att stereoteknikerna spelas in på avstånd där de 
låter bäst. För att förklara min illustration vill jag beskriva med följande exempel: Låt 
oss säga att A/B-stereon har bästa upptagningsområde från 2 meter, medan X/Y har 
bästa upptagningsområde vid 3 meter från ljudkällan. Spelar vi sedan båda 
stereoteknikerna från 2 meter kommer A/B- stereotekniken att låta bättre. Jämförelse 
mellan de två stereoteknikerna blir därför inte en optimal jämförelse.  

      
      För att få den bästa optimala stereoteknikerna testades de från fem olika avstånd. 

Först spelades stereoteknikerna in 1,5 meter från ljudkällan. Därefter flyttades 
avståndet fyra gånger om en meter från ljudkällan (1,5m-2,5m-3,5m-4,5m-5,5m). 
Mikrofonerna var placerade en meter i höjd och alla stereoteknikerna placerades i 
samma linje.   

  

3.2.2  Lyssningstest 1   

 
Efter testinspelningen genomfördes ett lyssningstest med fem personer. 
Försökspersonerna tillhörde kategorin ljudtekniker. Försökspersonerna hade som 
uppgift att bedöma från vilket avstånd stereoteknikerna lät bäst som helhet.  
Lysningstestet utfördes i K3-studion med monitorer Genelc 1030 som ut ljud.  
Genom Control 24 kunde testpersoner byta mellan de olika stereoteknikerna . Varje 
stereoteknik hade en egen kanal. 

 
För att kunna tydligtgöra denna del illustrerar jag hur testpersonerna graderade 
stereoteknikerna med de fem olika avstånd.  Låt åt att säga att första testpersonen 
lyssnade A/B-stereon från 1,5m, 2,5m, 3,5m, 4,5m, och 5,5m och graderade varje 
avstånd på en skalla ett till fem. Ett var sämst och fem var bäst. Sedan testpersonen 
lyssnade och graderade X/Y, ORTF och Konsthuvudstereon på samma sätt som A/B-
stereon. Efter fem försökspersoners betygsättande räknades en medelnivå ut för varje 
avstånd och stereoteknik. Medelnivån avgjorde från vilken avstånd stereoteknikerna 
lät bäst. Försökspersonerna viste inte från vilket avstånd de lyssnade till.   
  
Efter testgenomförandet diskuterades varför försökspersonernas valda avstånd lät 
bäst.  Försökspersonerna tyckte att avståndet mellan 1,5- 3,5 meter från ljudkällan lät 
bäst. I det längre avståndet dominerade rumsklangen. Det blev ingen balans mellan 
rumsklangen och direktljudet. Försökspersonerna tyckte att A/B och X/Y-stereo lät 
bäst från 1,5 meter från ljudkällan, medan ORTF och Konsthuvudstereo lät bäst från 
2,5 meter från ljudkällan.  
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Tabell 4: Resultat av lyssning test 1: 
 

Mikrofonteknik Avstånd Öppningsvinkel och avstånd mellan 
mikrofonerna 

A/B 1,5m från ljudkällan 1m mellan mikrofonerna 
ORTF 2,5m från ljudkällan 17cm mellan mikrofon kapslarna och vinkeln 110° 
X/Y 1,5m från ljudkällan 90˚ öppningsvinkel mellan mikrofonkapslarna 
KONST 2,5m från ljudkällan  
 
 

 
 

 

3.3 Inspelning och lyssningstest del 2  
 

3.3.1 Undersökning för jämförelse av stereoteknikerna 

I denna del undersöks om konsthuvud låter illa vid högtalarlyssning samt om 
konsthuvud stereo efterliknar A/B-stereon av lyssning i hörlurar. För att undersökning 
ska genomföras undersöktes tre attribut. Det första och andra attributet undersöktes 
med två frågor vardera och det tredje attributet med en fråga. Totalt undersöktes tre 
attribut genom fem frågor. 
 
Dessa tre attribut var: 

 
• Förhållandet mellan direktljudet från instrumentet och rumsklangen:   

- Vilket förhållande tycker du att det är mellan direktljudet från instrumentet och rumsklangen ?  
- Bedöm hur bra du gillar förhållandet mellan direktljudet och rumsklangen i de olika    
exemplaren. 

     
• Lokalisering av instrumentet: 

- Hur enkelt är det att lokalisera instrumentet i de olika ljudexemplen ? 
       - Bedöm hur bra du gillar lokaliserings förmågan i de olika exemplen. 

 
• Ljudkvalitén som helhet av stereoteknikerna:   

- Bedöm som helhet hur bra du tycker om de olika ljudexemplen. 
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3.3.2  Inspelning av stimuli 2 

 
    Detta inspelningen utgjorde själva syftet med undersökningen, där konsthuvudet   
    jämfördes med A/B, ORTF och X/Y-stereoteknikerna.   
 
    För varje parameter krävdes en enskild inspelning. Första inspelningen bestod av    
    trästavarna Claves (musikinstrumentet). Instrumentet hade en lämplig klang för att    
    kunna jämföra direktljudet från instrumentet och rumsklangen. Andra inspelningen  
    bestod av en gitarr. Gitarren valdes för att lättare kunna lokalisera ljudkällan. Tredje  
    inspelningen bestod av två gitarrer på vänster respektive höger sida, samt en sångare 
    som var placerad i mitten. Detta var för att jämföra ljudkvalitén som helhet av  
    stereoteknikerna 
 

3.3.3 Lyssningstest 2  

 
Efter inspelningen genomfördes ytterligare ett lyssningstest. Avsikten med detta 
lyssningstest var att undersöka kalibreringen av ljudnivåerna för varje stereoteknik. 
Eftersom stereoteknikerna spelades in från olika avstånd blev ljudnivån inte 
densamma.  försökspersonerna ställde nivån för varje stereoteknik, där de tyckte att 
tekniken hade samma ljudnivå. Tre försökspersoner med ljudteknisk bakgrund, gjorde 
testet. Volymändringen utfördes med hjälp av en kontrollenhet som 
försökspersonerna reglerade. Efter kalibreringen, räknandes en medelnivå ut från 
personernas valda nivåer, för varje stereoteknik.  Medelvärdet avgjorde hur stark nivå 
skulle spelas.   

 
Resultat av kalibrering av ljudnivåerna: 
Tabellerna (5a, b, c) visar hur testpersonerna ställde nivåerna för varje stereoteknik.  
 
Tabell 5a: Förhållandet mellan direktljudet från instrumentet och rumsklangen 

Testperson AB ORTF XY KONST 
            1  -3,9   -3,0 -1,0 -2,7 
            2  -2,5   -4,8 -2,3 -5,2 
            3  -3,4   -1,6 -2,2 -2,2 
Medelvärde i dB -3,3   -3,1 -1,8  -3,5 
 
Tabell 5b: Lokalisering av instrumentet: 

Testperson AB ORTF XY KONST 
            1  -3,4  -5,4  -3,0  -0,2 
            2  -0,6  -2,2  -1,3   1,3 
            3  -1,8  -2.9  -0,5  -0,5 
Medelvärde i dB -4,6 -3,5  -1,4   0,2 

 
Tabell 5c: Ljudkvalitén som helhet av stereoteknikerna:   
Testperson AB ORTF XY KONST 
            1   -4    -5,7 -4,0  -1,5 
            2  -2,5    -3,8 -3,0  -1,0 
            3  -1,8    -3,9  0,6   2,0 
Medelvärde i dB  -1,6    -4,5 -2,1    0,2 
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3.3.4 Val av försökspersoner 

 
För att få värdefull testdata var det viktigt att testpersonerna tillhörde kategorin 
ljudtekniker. Detta för att jag ville ha en kunnig testpanel. Uppgiften för testpersonerna 
var att granska stereoteknikerna.  Antalet testpersoner var 16 ljudtekniker. Personerna 
hade på förhand inte fått tillgå information om stereoteknikerna. All lyssning av 
stereoteknikerna var anonymt. 
 

3.3.5 Lyssningstest 3  

      
Efter kalibrering av ljudnivåerna genomfördes lyssningstestet för jämförelse av 
stereometoderna. Med hjälp av ”STEP” lyssningsprogram kunde försökspersonerna 
betygsätta tekniken. Lyssningstestet skede i Pro Tools labb 2 vid Luleå tekniska 
universitetets institution i Piteå. Försökspersonerna hade fem frågor att besvara vid 
lyssning med högtalare. Samma frågor användes för lyssning av hörlurar.  
 
 Lyssning av hörlurar ger upphov till effekter som inte uppkommer vid lyssning med 
högtalare i konsthuvudstereo (se teoridelen, kapitel 2). Avsikten med delen lyssning i 
hörlurar var att verifiera att konsthuvudet verkligen låter bra i detta moment. Om test ej 
görs, och lyssningstestet i högtalare ger resultatet att konsthuvud låter illa, kan man inte 
utesluta att resultatet är: ”Konsthuvud låter i denna inspelning illa i både hörlurar och 
högtalare”. Detta skulle då ej heller svara syftet med denna studie. 
 
Försökspersonerna undersökte tre attribut genom fem frågor och varje fråga hade fem 
kategorier att gradera. Ex första frågan kunde man gradera från ” Mycket enkelt att 
lokalisera” till ” Mycket svårt att lokalisera”. (Se tabell 6 och figur 8) 
 
Step programmet hade inte möjligheten att kunna skriva kategorierna, istället kunde man 
betygsätta från 0 till 100 och Excellent-Good-Fair-Poor-Bad som motsvarade de fem 
kategorierna.  ”Mycket enkelt att lokalisera” motsvarar Excellent eller 80-100 och 
”Mycket svårt att lokalisera” motsvarar Bad eller 0-20.  Syftet med dessa tal 0 till 100 är 
att kunna räkna ut medelvärdet för varje kategori. (Se tabell 6 och figur 8). Genom 
medelvärdet avgörs till vilken kategori varje stereoteknik tillhör.  Med t-test avgörs om 
stereoteknikerna skiljer sig signifikant från varandra.  (se tabell 8b).  
 
Tabell 6: Visar step graderings skalla som motsvarar kategorierna: 
 
                          100 

Excellent         =            Mycket enkelt att lokalisera   

                           80 

Good                 =               Enkelt att lokalisera 

                           60 

Fair                   =          Varken enkelt eller svårt att lokalisera   

                           40 

Poor                  =                    Svårt att lokalisera 

                           20 

  Bad                  =              Mycket svårt att lokalisera 

                            0 
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Figur 8: Visar step lyssningsprogrammet: 
 
Stereoteknikerna var placerade i REF ytan som är markerat i blå i bilden. Testpersonerna 
kunde växla stereoteknikerna genom att trycka A, B, C eller D eller ”NEXT” knappen. 
(A= A/B, B=ORTF, C=X/Y och D= Konsthuvudstereo). (se figur 8) 
 
Försökspersonerna hade fått information om hur de skulle genomföra lyssningen. Åtta av 
försökspersonerna genomförde lysningen genom högtalarlyssning och sedan med 
hörlurslyssning. Andra hälften började med hörlurslyssning och sedan med 
högtalarlyssning. Detta gjordes för att kunna få bra data. Lyssningstiden var ungefär 30 
minuter per person. Under lysningen försökspersonerna hade inte fått någon svårighet 
med lyssningstestet, allt var utförligt.  
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4 Presentation av medelvärdet och T-testet   
 
 Medelvärdet är ett statistisk mått som används för att visa det genomsnittliga värdet för 
den grupp som studeras.  I denna studie kommer medelvärde att användas för varje 
teknik. Det är medelvärden av värdena på skalan 0-100 som avgör i vilken kategori 
stereoteknikerna tillhör.  Genom medelvärdet graderas varje stereoteknik . Till exempel i 
tabell 8a A/B-stereo har medelvärdet 74, vilket besvarar attributen att AB-stereo är 
”Enkelt att lokalisera”.  
 
För att kunna jämföra de olika metoderna och för att se en signifikant skillnad, utförs en 
statistisk undersökning med hjälp av t-test. T-testet visar om skillnaden mellan två 
stereotekniker är signifikant eller inte. Eftersom det finns fyra olika stereometoder blir 
det sex olika kombination att jämföra (se tabell 7). 
             
           Tabell 7: Visar 6 olika kombinationer  av stereoteknikerna:  

         1      2          3        4         5           6 
A/B-ORTF A/B-    

X/Y 
A/B-KONST ORTF-

X/Y 
X/Y-
KONST 

ORTF-KONST 

 
   
 Om p-värdet är mindre än 0,05 kan nollhypotesen förkastas. Om P-värdet är större än 
0,05 kan inte nollhypotesen förkastas.    
 
Nollhypotesen: Det föreligger ingen verklig skillnad mellan samplen. Samplen hör till 
samma population. Den skillnad vi fått beror endast på slumpen. 
 
Mothypotesen: Det föreligger en verklig skillnad mellan samplen: Samplen hör inte till 
samma population. Den skillnad vi fått fram är en verklig, i realiteten existerande skillnad 
[6]. 
 
 Genom att sätta kryss på samma rad i tabellen visas det att det finns ingen verklig 
skillnad mellan samplen, då gäller nollhypotesen. Tabellen 8b visar att A/B-ORTF och 
X/Y- stereo tillhör samma population. P-värdet är större än 0,05 (se tabell 8c). Det finns 
ingen skillnad mellan stereoteknikerna, däremot visar tabellen att det föreligger en 
verklig skillnad mellan Konsthuvudstereo och A/B-ORTF och X/Y- stereo. Krysset är 
inte placerat i samma rad som de andra teknikerna, då gäller mothypotesen.  Detta är en 
förklaring av tabellerna. 
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5. Resultat för högtalarlyssning 
 
 
 
 
Tabell 8a: Hur enkelt är det att lokalisera instrumentet i de olika ljudexemplen? 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Mycket enkelt att lokalisera     
Enkelt att lokalisera 74 68 77  
Varken enkelt eller svårt att lokalisera              52 
Svårt att lokalisera     
Mycket svårt att lokalisera     

 
Tabell 8b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X    X   X  

       X 

       

 
Tabell 8c: Visar P-värdet mellan två  stereotekniker: 
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,290   0,720        0,023      0,132         0,037           0,003 

 
 
 
 
Tabell 9a: Bedöm hur bra du gillar lokaliseringsförmågan i de olika exemplen! 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Tycker mycket om lokaliserings förmågan 86    
Tycker om lokaliserings förmågan  65 76  
Neutral    42 
Tycker illa om lokaliserings förmågan     
Tycker mycket illa om lokaliserings förmågan     

 
Tabell 9b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                                                    

                        
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 9c: Visar P-värdet mellan två  stereotekniker:  
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y –KONST 
p-värde      0,000   0,052        0,011      0,160            0,000         0,015 
 
 
 
 
 

A/B ORTF X/Y KONST 

  X   X      

    X  X  

          X 
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Tabell 10a: Vilket förhållande tycker du att det är mellan direktljudet från instrumentet och rumsklangen  
 A/B ORTF X/Y KONST 
Väldigt mycket direktljud     
Mycket direktljud 65  74  
Lika mycket direktljud som rumsklang  59   
Mycket rumsklang    38 
Väldigt mycket rumsklang     
 
Tabell 10b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

 X      X   

 X    X    

       X 

                 
Tabell 10c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y –KONST 
p-värde      0,157   0.053        0,005        0,028             0,002          0,000 
 
 
 
 
 
Tabell 11a: Bedöm hur bra du gillar förhållandet mellan direktljudet och rumsklangen i de olika exemplen!. 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Tycker mycket om förhållandet     
Tycker om förhållandet 69    
Neutral  54 56 44 
Tycker illa om förhållandet     
Tycker mycket illa om förhållandet     
 
Tabell 11b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X    

    X   X      X 

    

 
Tabell 11c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,020   0,023        0,002        0,812             0,120          0,210 
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Tabell 12a: Bedöm som helhet hur bra du tycker om de olika ljudexemplen. 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Tycker mycket om ljudexemplen     
Tycker om ljudexemplen 79    
Neutral  55 57  
Tycker illa om ljudexemplen    31 
Tycker mycket illa om ljudexemplen     
 
Tabell 12b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X    X  

    X   X  

         X 

 
Tabell 12c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
  A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,002   0,070        0,003        0,750             0,001          0,005 
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6. Resultat för hörlurslyssning 
 
 
 
Tabell 13a: Hur enkelt är det att lokalisera instrumentet i de olika ljudexemplen? 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Mycket enkelt att lokalisera       
Enkelt att lokalisera 75 66 75  
Varken enkelt eller svårt att lokalisera    54 
Svårt att lokalisera     
Mycket svårt att lokalisera     
 
Tabell 13b: Visar om skillnader mellan teknikerna är  signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X    X   X  

       X 

    

 
Tabell 13c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-0RTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,155   0,930        0,031        0,110           0,044        0,010 
 
 
 
Tabell 14a: Bedöm hur bra du gillar lokaliseringsförmågan i de olika exemplen! 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Tycker mycket om lokaliserings förmågan     
Tycker om lokaliserings förmågan 72  72  
Neutral  55  47 
Tycker illa om lokaliserings förmågan     
Tycker mycket illa om lokaliserings förmågan     
 
Tabell 14b: Visar om skillnader mellan teknikerna är  signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X    X  

     X        X 

           

    

 
Tabell 14c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,032   0.960        0,002        0,020            0,250          0,003 
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Tabell 15a:Vilket förhållande tycker du att det är mellan direktljudet från instrumentet och rumsklangen: 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Väldigt mycket direktljud     
Mycket direktljud 66  78  
Lika mycket direktljud som rumsklang  57  46 
Mycket rumsklang     
Väldigt mycket rumsklang     
  
Tabell 15b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X    X   

    X  

     X       X 

 
Tabell 15c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-0RTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,140   0.032        0,002        0,001             0,08          0,003 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 16a: Bedöm hur bra du gillar förhållandet mellan direktljudet och rumsklangen i de olika 
exemplaren!. 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Tycker mycket om förhållandet     
Tycker om förhållandet   68  
Neutral 59 48  49 
Tycker illa om förhållandet     
Tycker mycket illa om förhållandet     
 
Tabell 16b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

  X     X         X 

  X        X  

    

 
Tabell 16c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,148   0.190        0,170        0,019             0,952          0,020 
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Tabell 17a: Bedöm som helhet hur bra du tycker om de olika ljudexemplen. 
 A/B ORTF X/Y KONST 
Tycker mycket om ljudexemplen     
Tycker om ljudexemplen 73 61   
Neutral   57 45 
Tycker illa om ljudexemplen     
Tycker mycket illa om ljudexemplen     
 
 
Tabell 17b: Visar om skillnader mellan teknikerna är signifikant:                                                             

A/B ORTF X/Y KONST 

X X X  

 X X X 

    

 

Tabell 17c: Visar P-värdet mellan två stereotekniker: 
 A/B-ORTF A/B-X/Y A/B-KONST X/Y-ORTF ORTF-KONST X/Y -KONST 
p-värde      0,221   0,090        0,010        0,460             0,083          0,231 
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7. Analys av attribut för högtalarelyssning 
 

    7.1   Attribut 1:  

Fråga 1: Hur enkelt är det att lokalisera instrumentet i de olika ljudexemplen: 

 
Denna fråga handlade om ifall visar att Konsthuvudstereo skiljer sig från A/B, X/Y och 
ORTF - stereoteknikerna. Konsthuvud tillhör ”varken enkelt eller svårt att lokalisera”. 
A/B/ORTF och X/Y tillhör ” Enkelt att lokalisera.”. X/Y- stereo har fått högst medel 
värde vilket tyder att skillnaden mellan X/Y och konst är störst (se tabell 8a). 
 
P-värdet visar att skillnaden mellan A/B-ORTF och X/Y- stereoteknikerna inte är 
signifikant.  Detta innebär att nollhypotesen gäller.  Skillnaderna mellan teknikerna beror 
på slump. P-värdet mellan Konsthuvud jämfört med de andra stereoteknikerna är mindre 
än 0,05. Det föreligger en verklig skillnad mellan Konsthuvudstereo och A/B-ORTF och 
X/Y- stereo (se tabell 8b). 
 

Fråga 2: Bedöm hur bra du gillar lokaliseringsförmågan i de olika exemplen: 

 
Medelvärden visar att Konsthuvudstereo har den sämsta lokaliserings förmåga av alla 
stereoteknikerna. Det föreligger en stor skillnad i lokaliseringsförmåga mellan A/B och 
Konsthuvud - stereo. A/B-stereo har fått högst medelvärde medan konsthuvud har fått 
lägsta medelvärdet.  X/Y och ORTF- stereo tillhör kategorin ” Tycker om lokaliserings 
förmågan” (se tabell 9 a).  
 
P- värdet visar att det finns skillnad mellan Konsthuvudstereo jämför med A/B, ORTF 
och X/Y- stereo. P-värdet är mindre än 0,05. Skillnaderna mellan teknikerna beror inte på 
slump, mothypotesen gäller. Samma data gäller också för AB-ORTF-stereo. Skillnaderna 
mellan A/B-X/Y och X/Y-ORTF beror på slump. P-värdet är högre än 0,05 
( se tabell 9b). 
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   7.2 Attribut 2:  

Fråga 3: Vilket förhållande tycker du att det är mellan direktljudet från instrumentet och 
rumsklangen: 

 
Medelvärdet visar att A/B och X/Y- stereo har mycket direktljud däremot X/Y har något 
mer direktljud än A/B-stereon. Konsthuvud har mer rumsklang än direktljud. ORTF-
stereo har båda komponenterna lika (se tabell 10a). 
 
P- värdet visar att det finns skillnad mellan Konsthuvudstereo jämför med A/B, ORTF 
och X/Y-stereo. P-värdet är mindre än 0,05. Skillnaderna mellan teknikerna beror inte på 
slump, det gäller mothypotesen.  Samma data gäller också för X/Y och ORTF-stereo.  
För A/B-ORTF-stereon och A/B-X/Y-stereon gäller nollhypotesen. P-värdet är högre än 
0,05 (se tabell 10b). 
 
Fråga 4: Bedöm hur bra du gillar förhållandet mellan direktljudet och rumsklangen : 
 
 
Medelvärdet visar att lyssningspersonerna i A/B-stereon tyckte om förhållandet mellan 
direktljudet och rumsklangen.  ORTF, X/Y och Konsthuvudstereo tillhör kategorin 
”neutral” där försökspersonerna tyckte varken om eller inte om förhållandet mellan 
direktljudet från instrumentet och rumsklangen (se tabell 11 a). 
 
P-värdet visar att det inte finns skillnader mellan Konsthuvud, ORTF och X/Y-stereo.    
Skillnaderna mellan teknikerna beror på slump, det gäller nollhypotesen.  P-värdet är 
högre än 0,05. AB-stereo skiljer från dessa tekniker, det gäller mothypotesen 
(se tabell 11 b). 
 

   7.3 Attribut 3: 

Fråga 5: Bedöm som helhet hur bra du tycker om de olika ljudexemplen 

 
Medelvärdet visar att försöks personer tycker illa om Konsthuvudstereo som helhet. A/B- 
stereo har fått högst medelvärde vilket försökspersonerna tyckte om stereon som helhet. 
ORTF- X/Y tillhörde kategorin ”neutral” (se tabell 12a). 
 
P- värdet visar att det finns skillnad mellan Konsthuvudstereo jämför med A/B, ORTF 
och X/Y- stereo. P-värdet är mindre än 0,05. Skillnaderna beror inte på slump det gäller 
mothypotesen. Samma data gäller också för ORTF och A/B- stereon. För A/B-X/Y och 
X/Y-ORTF- stereon gäller nollhypotesen. P-värdet är högre än 0,05. Skillnaderna mellan 
teknikerna beror på slump (se tabell 12b). 
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8. Analys av attribut för hörlurslyssning  
 

  8.1  Attribut 1:  

Fråga 1: Hur enkelt är det att lokalisera instrumentet i de olika ljudexemplen: 

 
I denna fråga visade medelvärdet att Konsthuvud tillhör ”varken enkelt eller svårt att 
lokalisera”.  A/B, ORTF och X/Y-stereo tillhör kategorin ”enkelt att lokalisera” 
(se tabell 13a). 
 
P-värdet visar att skillnaden mellan A/B-ORTF och X/Y- stereo är högre än 0,05. Det 
gäller nollhypotesen.  Skillnaderna mellan teknikerna beror på slump. P-värdet mellan 
Konsthuvud och andra stereoteknikerna är mindre är 0,05. Det föreligger en verklig 
skillnad mellan Konsthuvudstereo och A/B-ORTF och X/Y- stereo (se tabell 13b). 
 

Fråga 2: Bedöm hur bra du gillar lokaliserings förmåga i de olika exemplen: 

 
Test personerna gillade lokaliserigs förmåga i A/B och X/Y- stereo. ORTF och om 
Konsthuvudstereo tillhörde kategorin ”Neutral” där test personerna tyckte varken ja eller 
inte om lokaliserings förmåga (se tabell 14a). 
 
P- värdet visar att det finns skillnad mellan Konsthuvudstereo jämfört med A/B och X/Y-
stereo. P-värdet är mindre än 0,05. Skillnaderna beror inte på slump, det gäller 
mothypotesen.  Samma data gäller också för X/Y - ORTF- stereo. Skillnaderna mellan 
A/B – X/Y och Konsthuvud - ORTF- stereo teknikerna beror på slump. P-värdet är högre 
än 0,05 (se tabell 14b). 
  
 

  8.2   Attribut 2:  

Fråga 3: Vilket förhållande tycker du att det är mellan direktljudet från instrumentet och 
rumsklangen: 

 
Medelvärdet visar att A/B och X/Y- stereo har mycket direktljud, däremot X/Y- stereon 
har något mer direktljud än A/B-stereon. Konsthuvud har mer rumsklang än direktljud. 
ORTF-stereo har båda komponenterna lika (se tabell 15a). 
 
P- värdet visar att det finns skillnad mellan Konsthuvudstereo jämför med A/B och X/Y- 
stereo. P-värdet är mindre än 0,05. Skillnaderna mellan teknikerna beror inte på slump. 
Det gäller mothypotesen. Samma data gäller för A/B-X/Y och X/Y-ORTF. För A/B-
ORTF–stereon och ORTF- Konsthuvudstereon gäller nollhypotesen. P- värdet är högre 
än 0,05 (se tabell 15b). 
 
 



 
 

 31

Fråga 4: Bedöm hur bra du gillar förhållandet mellan direktljudet och rumsklangen: 
 
 
Medelvärdet visar att försökspersonerna tyckte om förhållandet mellan direktljudet och 
rumsklangen i X/Y- stereon.   ORTF, A/B och Konsthuvudstereo tillhör kategorin 
”neutral” där försökspersoner tyckte varken om eller inte om förhållandet mellan 
direktljudet från instrumentet och rumsklangen (se tabell 16a). 
 
P-värdet visar att det inte finns skillnader mellan Konsthuvud, A/B och ORTF-stereo    
Skillnaderna mellan teknikerna beror på slump, det gäller nollhypotesen.  P-värde tär 
högre än 0,05. Samma data gäller för A/B-X/Y.  X/Y- stereo skiljer från konsthuvud och 
ORTF-stereo. P-värdet är mindre än 0,05. Det gäller mothypotes (se tabell 16b). 

 8.3  Attribut 3: 

Fråga 5: Bedöm som helhet hur bra du tycker om de olika ljudexemplen 

 
Medelvärdet visar att försökspersoner tyckte om ljudexemplen i A/B och ORTF-stereo. 
X/Y och Konsthuvud - stereo tillhör kategorin ”neutral” där försökspersoner tyckte 
varken om eller inte om ljudexemplen (se tabell 17a). 
 
P- värdet visar att det finns skillnad mellan Konsthuvudstereo jämfört med A/B- stereo. 
P-värdet är mindre än 0,05. Skillnaderna beror inte på slump, det gäller mothypotesen.  
För resten av teknikerna gäller nollhypotesen. P-värdet är högre än 0,05. Skillnaderna 
mellan teknikerna beror på slump (se tabell 17b). 
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9. Diskussion och sammanfattning  
 
 
Studiens forskningsfråga var att utreda om konsthuvudstereo låter illa vid 
högtalarlyssning.  Enligt undersökningen och de statistiska beräkningarna har konsthuvud 
fått sämsta resultat för högtalarlyssning men bättre i hörlurarlyssning.  I tabell 17a och 
16b ser man att testpersonerna tycker neutral om ljudexemplen i konsthuvud samt att det 
inte är någon statistisk säkerställd skillnad i hur bra test personerna gillar XY, 
konsthuvud och ORTF-stereo. Resultatet visar att testpersonerna tycker lika bra om 
konsthuvud som för XY och ORTF. Däremot syns skillnader om man tittar på 
individuella resultat hos testpersonerna, där man ser att konsthuvud i hörlurarlyssning har 
fått bäst resultat av särskilda testpersonerna. I tabell 12b ser man dock att konsthuvudet i 
högtalarelyssning får ett signifikant sämre resultat än övriga tekniker. Dessutom har 
konsthuvudet fått betyget ” Tycker illa om ljudexemplen”.   
 
Studien visar också att A/B-stereon och X/Y-stereon har fått bästa resultat av alla 
stereoteknikerna i både högtalarlyssning och hörlurslyssning. Undersökningen visar sig 
att teorin överensstämmer med praktiken. Konsthuvud låter verkligen illa vid 
högtalarelyssning men inte i hörlurarlyssning.  
 
Eftersom HRTF och huvudstorlek varierar mellan olika individer kan en del fel uppstå 
vid avlyssning av konsthuvudstereo.  Vissa testpersoner har möjligtvis haft svårigheter att 
placera ut ljudkällan i det mediala planet, det kan låta att ljudet anländer bakifrån när 
ljudkällan egentligen befinner sig framför lyssnaren. Dessa individuella skillnader i 
HRTF kan ha påverkat bedömningen av attributen, bland annat lokalisering av ljudkällan. 
Resultatet visar också att konsthuvud har sämst lokaliserings förmåga båda i 
högtalarelyssnig och hörlurslyssning där testpersonerna hade ”varken enkelt eller svårt 
att lokalisera” (se tabell 8a och 13a). Dessutom angav testpersonerna ”Neutral” om 
lokaliseringsförmågan (se tabell 9a och 14b). Övriga stereotekniker har betydligt bättre 
resultat när det gäller detta attribut.   
 
 Andra forskningsfrågan var om konsthuvudstereon efterliknar A/B-stereon i 
hörlurslyssning. Undersökningen visar att fyra av fem frågor uppvisat signifikanta 
avvikelser mellan A/B och konsthuvudstereo i hörlurslyssning.  I tabell 16a visar att det 
finns likheter mellan teknikerna när det gäller attributen ”förhållandet mellan direktljudet 
och rumsklangen” samt tabell 16b visar att det finns ingen signifikant skillnad mellan 
A/B och konsthuvud stereo när det gäller detta attribut.  I övriga frågor och attribut visar 
stora skillnader mellan de två teknikerna, därför är det svårt att säga att det finns likheter 
mellan AB och konsthuvud stereo i hörlurarlyssning.   
 
Ett annat intressant data som upptäcktes vid undersökning av hörlurslyssning är att 
konsthuvud och ORTF- stereo har fått mest lika data. Det kan bero på att både teknikerna 
har samma mikrofonavstånd mellan mikrofonerna, det vill säga konsthuvud är också en 
sort av öronavståndsstereo. Man kan också forska vidare om ORTF- stereo efterliknar 
konsthuvudstereo i hörlurslyssning. 
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I undersökningen borde konsthuvudstereo ha bättre resultat i hörlurslyssning eftersom det 
i teorin beskrivs att konsthuvudstereo låter bra vid hörlurslyssning.  Inspelningsprocessen 
och antalet av testpersonerna kan ha påverkat validiteten av det slutliga resultatet. I 
undersökningen var det viktigt att testpersonerna skulle tillhöra kategorin ljudtekniker. 
Det förväntas att personerna har kompetensen för granskning av stereoteknikerna. Man 
kan inte förutse att testpersonerna har uppfattat attributen på rätt sätt. Tiden på lyssning 
processen var 40 minuter för att genomföra en bra data. Brist på tid kan också ha 
påverkat testpersonernas lyssning.  
 
De problem som också kan ha orsakat testresultaten är akustiken i rummet där 
lyssningstestet genomfördes . Högtalarlyssning ställer betydligt högre rumakustiska krav 
på lokalen i jämförelse med där lyssningstestet genomförs med hjälp av hörlurar. 
Resultatet kan exempelvis bero på, lågt antal testpersoner, rum akustiken, 
frågeformulering i lyssnigtestet samt mikrofonval. När det gäller frågeformuleringen kan 
testpersonerna ha missuppfattat frågorna under lyssningen men i stort sett var frågorna 
tydliga för lyssnaren. Inspelningsprocessen är noggrant genomförd, alla stereometoderna 
är inspelade enligt böckernas anvisningar. 
 
  

 

 9.3 Vidare forskning: 
 
Denna undersökning skulle vara intressant att vidare forska där antalet av testpersonerna 
skulle vara betydligt högre samt att akustiken är anpassat för högtalarelyssning.  En 
annan möjlighet för forskning är att använda signalbehandling, så kallad Crosstalk 
Cancellation vid binauralt inspelad ljud och återge via två högtalare och testa hur bra 
testpersonerna gillar lyssningstestet.  
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