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ABSTRAKT 

I denna uppsats undersöktes det om toner vid olika tonhöjd påverkades olika mycket av de 

hörbara skillnader som uppstod vid MP3-kodning. För att ge upphov till dessa hörbara 

skillnader kördes en MP3-kodare vid låga bithastigheter. Detta med MP3-kodaren LAME 

MP3 encoder och toner från en Fender Stratocaster elgitarr, dessa valdes godtyckligt då 

arbetet strävade efter ekologisk validitet till vanligt förekommande MP3-kodning. För att 

undersöka om dessa elgitarrtoner vid olika tonhöjd gav ifrån sig olika mängder hörbara 

skillnader utfördes ett pilottest och ett lyssningstest. I båda testen bedömdes upplevda 

kvalitetsskillnader mellan MP3 och CD-kvalitet. Pilottestet utfördes för att ge ledning, 

bestämma typ av gitarrljud och välja bithastigheter till lyssningstestet. Vid lyssningstestet 

användes testmetoden ITU-R BS.1116 som är en testmetod bestående av en referens, en gömd 

referens och ett processat ljud. I detta arbete motsvarande den gömda referensen CD-kvalitet 

och det processade ljudet MP3, testat vid fyra olika bithastigheter. Ett antal personer deltog i 

lyssningstestet och satte betyg för hur likt referensen som de olika tonerna upplevdes. Vid 

lyssningstestet undersöktes fyra toner vid tonhöjderna 82, 165, 329, och 659 Hz och fyra 

bithastigheter på 32, 48, 56 och 64 kbps. Resultaten från lyssningstestet visade tonerna 

upplevdes med olika mängder hörbara skillnader. Detta framstod främst för tonen på 329 Hz 

som alltid fick största hörbara skillnad vid alla bithastigheter, även för tonen på 659 Hz som 

oftast fick minst hörbar skillnad. Vid bithastigheten 48 kbps framstod den hörbara skillnaden 

som betydligt större för tonen på 329 Hz än för tonen på 659 Hz. Detta då 

konfidensintervallen för den genomsnittliga skillnaden mellan betygen givna för MP3 och CD 

i lyssningstestet skilde sig mest och med över 95 % sannolikhet. Att gitarrtonen på 329 Hz 

hade en tendens att få största hörbara skillnad kan bero på att MP3-kodaren har svårt att 

behandla dess övertonsmönster. 
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INTRODUKTION 

Syfte & mål 
Detta arbete har till syfte att undersöka om toner vid olika tonhöjd påverkas olika mycket av 

de hörbara skillnader som uppstår vid MP3-kodning. 

 

Toner hos en elgitarr undersöks då det anses ge ekologisk validitet till MP3-lyssning. Detta då 

genre som rock och pop ofta innehåller elgitarrer och då dessa genrer är vanligt 

förekommande vid MP3-kodning. Kunskap om dessa elgitarrtoner och om de påverkas olika 

mycket av hörbara skillnader vid MP3-kodning skulle kunna hjälpa vid mixningssituationer. 

Till exempel när en elgitarr bearbetas med equalizer i en typsikt pop/rock låt som sedan 

kommer att bli MP3-komprimerad. Detta arbete skulle även kunna ge spår i utveckling av 

MP3-kodare eller liknande ljudkodare. 

 

För att uppnå detta kommer en vanligt förekommande MP3-kodare att användas för att 

komprimera ljud bestående av toner vid olika tonhöjd. MP3-kodaren kommer att köras vid 

låga bithastigheter för att påfresta kodaren att komprimera ljudsignalen med hörbara 

skillnader. Detta arbete inriktar sig inte endast på bithastigheter eller när en MP3-kodare ger 

ifrån sig dessa hörbara skillnader. Utan den underliggande frågan är om olika tonhöjder hos 

ett antal toner påverkas olika mycket av dessa hörbara skillnader.  

 

Ett antal personer kommer att delta i ett lyssningstest av upplevda kvalitetsskillnader mellan 

CD- och MP3-kvalitet för ljud bestående av gitarrtoner. Lyssningstestet baseras på ITU-R 

rekommendationen BS.1116. [1]. Med kvalitet syftas det på Basic Audio Quality, vilket 

definieras som ett attribut som används för att bedöma upptäckta skillnader mellan ett 

referensljud och ett processat ljud. [1]. Lyssningstestet kommer att utföras med ett 

tvåkanalssystem (stereo). I testet kommer deltagarna att döma enstaka och alla upptäckta 

skillnader mellan referensljudet och det processade ljudet med attributet Basic Audio Quality 

enligt rekommendationen BS.1116 [1]. 

 

Avgränsningar 

I detta arbete kommer MPEG-1 Layer III att undersökas, vilket är den mest förekommande 

standardformatet för MP3. [2]. Arbetet avgränsas till att undersöka fyra stycken tonhöjder 

vardera vid fyra stycken bithastigheter. Detta med toner från elgitarren Fender Stratocaster 

och med användning av MP3-kodaren LAME MP3 encoder. Arbetet skulle kunna omfatta ett 

större antal instrument, tonhöjder, MP3-kodare och bithastigheter. Men istället avgränsas 

dessa områden för att minska processen av arbetet. Detta då processen för att utföra 

kontrollerade lyssningstester samt uppnå sannolika resultat inom detta område ansågs 

tillräckligt tidskrävande för valda områden. Anledningar och motiveringar för dessa val 

beskrivs mer omfattande i uppsatsens metod. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Bakgrund 

Vad är MP3? 

MPEG-1/2 Layer III (MP3) är ett högkvalitativt ljud-codec. MPEG definierades år 1991 och 

har haft en kraftig tillväxt sedan 1995. Detta har bidragit till att perceptuell ljudkodning gjort 

framgång i bättre komprimeringstekniker. MPEG är en öppen standard som finns tillgänglig 

för alla för en avgift. Denna standard ägs inte av något företag, med undantag att det finns 

några patent som täcker delar bestående av kodning och avkodning. Dessa licenser tillåts att 

utdelas till alla på rimliga villkor. [3]. Vid musikproduktion särskiljer sig MPEG-1 från 

MPEG-2 då MPEG-1 stödjer högre samplingsfrekvenser. [4]. 

 

Hur fungerar MP3? 

En ljudsignal som blir komprimerad av en MP3-kodare kommer att förändras och tappa 

information. Detta eftersom MP3 använder en förstörande komprimeringsteknik för att uppnå 

en mindre och mer lätthanterlig storlek. Den MP3-komprimerade filen fungerar i sin tur 

pålitligt för både hård- och mjukvara. Storleken hos MP3-filen styrs mer eller mindre av den 

bithastighet man väljer att komprimera ljudsignalen med. Vanligtvis är den förändring som 

uppstår vid MP3-kodning svår att höra, och vid tillräckligt höga bithastigheter troligen inte 

hörbar överhuvudtaget. Skillnaden går ofta obemärkt, detta eftersom MP3 använder 

information om mänsklig hörsel för att på bästa sätt komprimera ljudsignalen utan hörbara 

skillnader.  

Om en MP3-kodare körs vid låga bithastigheter kan den få brist på bitar att jobba med och 

kommer i sin tur att ge ifrån sig hörbara skillnader i form av missljud. Detta då MP3-kodaren 

tvingas göra en sorts avvägning för att kunna koda alla delar av musikdata. [3]. 

 

Maskering 

Maskering är relaterat till MP3-kodning då det används för att räkna ut så kallade 

maskeringströsklar inom dess algoritm. 

Maskering uppstår när ljud täcker varandra. Ett exempel är när en konversation på en gata blir 

temporärt maskerat av förbi passerande fordon. Maskering framstår oftast starkare om ljud 

står nära varandra i frekvens, t.ex. om två ekvivalenta toner på 1 kHz framtår fast vid olika 

ljudnivåer. Tonen med svagare ljudnivå blir då maskerad av tonen med starkare ljudnivå. 

En maskeringströskel hos en typ av ljud framstår som en gräns i ljudnivå relaterat till 

frekvens, vilket blir en gräns för att ett annat ljud ska höras. Om det andra ljudet inte når över 

det första ljudets maskeringströskel kommer det andra ljudet att bli maskerat. På så sätt 

maskerar ett ljud ett annat. Ett ljud som maskerar ett annat kallas för en ”masker”. [5]. 

 

Perceptuell kodning i MP3 

MP3-kodare använder en perceptuell-kodningsteknik. En typisk perceptuell-kodare består av 

fyra huvudsakliga delar som också bildar dess algoritm: Filterbank, perceptuell modell, 

kvantisering & kodning, och kodning av bitström. Dessa delar har följande funktioner. 

 Filterbank 

I filterbanken delas den ingående signalen upp till flera spektrala delband. I en typisk 

MPEG-kodare delas signalen upp i 32 delband vid denna process. Vid MP3-kodning 

delas signalen ytterligare till totalt 576 delband med Modified Discrete Cosine 

Transform (MDCT). Detta för att minska att överflödig information påverkas när 

delbanden förändras.  
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 Den perceptuella modellen 

I den perceptuella modellen används samtidig maskering för att bestämma 

maskeringströskelvärden för ljudsignalens delband. Dessa maskeringströsklar 

beräknas med hjälp av information om mänsklig hörsel. Denna del har blivit väldigt 

utvecklad inom MP3s algoritm över åren. Dess maskeringströsklar efterliknar kritiska 

band för mänsklig hörsel. 

 

 Kvantisering & kodning 

Kvantisering och kodningens avsikt är att hålla bruset som uppstår vid kvantiseringen 

nedanför beräknade maskeringströsklar, detta sker för vardera av de spektralt 

uppdelade delbanden. 

 

 Kodning av bitström 

En bitströmsformaterare används för att skapa bitströmmen, som typiskt består av 

kvantiserade och kodade ljudsampel. Denna del behandlar även annan information så 

som bitallokering. 

[3]. 

 

 

MP3-kodare vid brist på bithastighet 

Vanligt förekommande förändringar som kan uppstå vid brist på bithastighet är bland annat 

nedsläckning av bandbredd, preechoes, hörbart kvantiseringsbrus, och joint stereo, mer om 

dessa beskrivs nedan. Delband vid höga frekvenser offras ofta av MP3-kodare, detta då vi har 

svårt att höra förändringar av ljud vid höga frekvenser. [3]. 

 

 Nedsläckning av bandbredd 

MP3-kodaren släcker ner delband av bandbredden given av den ursprungliga 

samplingsfrekvensen, vilket vanligtvis sker för delband vid höga frekvenser där 

delbanden släcks ner i förhållande till sänkning av bithastighet.  

 

 Preechoes 

Ett missljud uppstår som upplevs som ett typ av ”klick” eller ”pop” som ofta 

framträder innan transienter. Dessa missljud kan ofta elimineras med hjälp av 

varierande bithastighet som använder mer bitar för just det transientrika ljudet, och 

mindre bitar för de delar av ljudsignalen som inte behöver. 

 

 Hörbart kvantiseringsbrus 

En typ av brus som uppstår då ljudsignalen tvingas behandlas mindre noggrant av 

kodaren på grund av brist på bithastighet. En mindre noggrann behandling leder till att 

kvantiseringsbruset når över de beräknade maskeringströsklarna och blir hörbart. 

 

 Joint stereo 

En teknik som sammanfogar ett antal delband av en stereosignal till mono. Tekniken 

arbetar ofta med delband vid högre frekvenser. Med denna teknik kan även den 

sammanfogade delen av ljudsignalen panoreras, detta för att undvika hörbara 

skillnader. 

[3]. 
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Den öppna standarden av MP3 ger möjlighet till att utveckla många olika MP3-kodare, vilket 

gör det speciellt viktigt att veta att alla MP3-kodare inte är likadana. Skillnader mellan MP3-

kodare kan speciellt märkas om man jämför olika MP3-kodare vid brist på bithastighet. 

En MP3-kodare kan till exempel förändra en ljudsignal i varje av tidigare nämnda områden, 

en annan kodare kanske endast släcker ner högfrekventa delband avsevärt. 

 

Lägre bithastigheter så som 32 och 64 kbps används bland annat i ljudböcker, vilka ofta 

komprimeras och finns tillgängliga i MP3 vid dessa bithastigheter.  

Det finns även mjukvaror som stödjer MP3-kodning av ljudböcker, så som Audiobook 

Wizard som finns tillgänglig och ägs av Mac Applestore. [6]. En elgitarrs toner förekommer 

kanske inte så ofta i ljudböcker. Men det är möjligt att musik och instrument förekommer i 

ljudböcker, eller liknande ljudfiler som är MP3-komprimerade vid låg bithastighet. Ett 

exempel kan vara en ljudbok som handlar om en genre, artist eller om ett band. 

 

Inställningar för MP3-kodare 
Vid MP3-kodning kan ett antal inställningar bestämmas av användaren inom några gränser. 

MPEG-1 Layer III tillåter bithastigheter från 32 till 320 kbps. 

MP3 kan arbeta med både konstant och variabel bithastighet. Variabel bithastighet kan till 

exempel användas för att låna ut bithastighet från områden av ljudet som inte kräver hög 

bithastighet till mer krävande områden av ljudet. Detta sker ofta för att undvika att kodningen 

introducerar preechos. Konstant bithastighet är en teknik som håller samma bithastighet 

genom alla delar av ljudsignalen. [3]. 

MP3 kan jobba med både mono och stereo signaler, i de flesta MP3-kodare är det tillåtet att 

välja mellan enskild kanal, dubbel kanal, stereo, och joint stereo. [3]. 

 

Mätningstekniker för codecs 

Mätningstekniker för att validera codecs kvaliteter har utvecklats mycket över åren. 

Dessa mätningar kan göras på olika sätt och de vanligaste mätningsteknikerna är följande; 

lyssningstester, objektiva mätningar, och perceptuella mätningar.  

 

 Lyssningstester 

Detta är en av de mest trovärdiga metoderna för att validera ljudkodare och dess 

kodningsalgoritmer. Det finns specifika regler för hur man ska utföra lyssningstester 

med inlägg från ITU-R och MPEG audio gruppen. Dessa regler finns till för att stressa 

kodarna under svåra och kontrollerade förhållanden.  

 

 Objektiva mätningar 

Vid objektiva mätningar kollar man ofta på förändrade enheter av den avkodade 

signalen, så som bandbredd och signal-to-noise-ratio. Dessa mätningar är dock inte att 

förlita sig på, då detta påstås förvränga hela syftet med perceptuella kodare. Sådana 

objektiva mätningar bör inte användas för att döma kvalitet hos ljudkodare. 

 

 Perceptuella mätningar 

Detta innebär att man gör mätningar med psykoakustiska modeller, och att genom 

dessa förutsäga en ljudkodares kvalitet och brister. Detta är teknik som har börjat 

framgå som ett användbart medel för att komplettera lyssningstester. ITU-R jobbar på 

en standard för perceptuella mätningar som kallas PEAQ (Perceptual Evulation of 

Audio Quality). 

[3]. 
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Liknande tester 
Ett något liknande test utfördes av [7]. Där det undersöktes hur många deltagare som kunde 

urskilja MP3 vid ett antal instrumenttoner och bithastigheter. Detta genom att låta deltagarna 

försöka urskilja MP3-komprimerade instrumenttoner från en referens motsvarade samma ljud 

i CD-kvalitet. Testet utfördes för alla bithastighetssteg mellan 32-160 kbps. Av resultaten från 

lyssningsteset drogs en slutsats att instrumenttoner med mer spektrala oregelbundenheter kan 

vara känsligare mot MP3-komprimering. Spektrala oregelbundenheter definieras genom en 

mätning av ”hackighet” hos frekvensspektrumet. Vid undersökning av ”hackighet” påstår 

författaren att övertoner som ligger nära varandra kan påverkas mer av MP3-kodning . [7].  

 

Arbetet av [7] skiljer sig dock från detta arbete. Då detta arbete har till syfte att jämför 

skillnader mellan tonhöjder och inte instrument. Det här arbetet eftersträvar också ett vanligt 

förekommande gitarrljud för att uppnå hög ekologisk validitet till MP3-lyssning. 
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METOD 

MP3-kodare 
LAME MP3 encoder 
MP3-kodaren LAME MP3 encoder undersöktes i detta arbete och är en öppen källkod som 

finns tillgänglig för alla. Källkoden stödjer kodning och avkodning av MP3. [8]. En MP3-

kodare med öppen källkod kan dock enligt [3] sakna ytterligare utveckling av 

kodningsstrategier eller på den perceptuella modellen. Detta betyder att LAME MP3 encoder 

inte bör användas för att döma MP3s övergripande kvalitet. Denna MP3-kodare är dock ett 

intressant område att undersöka då utveckling av kodaren har pågått sedan 1998 och är än 

idag under aktiv utveckling av en begränsad grupp. Den aktuella versionen som också 

testades är 3.99. Källkoden har även stöd eller används av populära program så som Videolan, 

Audacity och Winamp. [8]. 

 

Mätningsteknik & inställningar 
Ett lyssningstest är den främsta metoden som användes i detta arbete. Detta då lyssningstester 

under kontrollerade förhållanden är en metod som man kan förlita sig på vid validering av 

MP3-kodare. [3]. 

 

Vid undersökning av MP3-kodaren jämfördes MP3- mot CD-kvalitet.  

CD-kvalitet representerar en bithastighet på 16 bitar och en samplingsfrekvens på 44100 Hz. 

Alla ljud som representerade CD-kvalitet lagrades i formatet Waveform Audio File Format 

(WAV) vilket är en standard för lagring av ljud. Alla MP3-filer behandlades också med en 

samplingsfrekvens på 44100 Hz för att detta inte skulle vara en påverkande faktor. 

 

Alla ljudfiler (både MP3- och CD-kvalitet) behandlades i stereo representerande två kanaler. 

Joint stereo uteslöts vid MP3-kodning, detta för att kunna svara på skillnader i full 

stereobredd vars innehåll inte varierar mellan olika toner eller format. Joint stereo 

förekommer vanligtvis för delband vid höga frekvenser. Detta kunde ha lett till att toner med 

främst högfrekvent innehåll hade drabbats mer av MP3-komprimering än toner med främst 

lågfrekvent innehåll.  

 

Ljuden MP3-kodades i konstant bithastighet. Detta då variabel bithastighet inte hade kunna ge 

exakta svar för en specifik bithastighet. Variabel bithastighet hade förmodligen varierat på 

olika sätt mellan tonerna då tonerna innehåller ganska olika typer av ljudinformation. 

 

Spektrala skillnader vid MP3-kodning 
MP3-kodning kan vara känsligare mot instrumenttoner innehållande jämnt fördelade 

övertoner. Detta då samtidig maskering i MP3-kodning maskerar mer toppar och dalar av 

frekvensspektrumet. Vilket i sin tur kan leda till att vissa övertoner (som innan MP3-kodning 

var hörbara) maskeras av närliggande starkare övertoner och ger hörbara skillnader. [7]. 

 

Frekvensspektrumen hos lyssningstestets stimuli undersöktes med hjälp av spektrogram. 

Detta för att se om toner med jämt fördelade övertoner eller om andra visuella förändringar 

kan ha bidragit till hörbara skillnader. Objektiva mätningar är dock inte rekommenderat för att 

validera MP3-kvalitet, då detta påstås förvränger hela syftet med en perceptuell kodare. [3]. 

För att inte fördjupa arbetet i objektiva mätningar kommer dessa frekvensspektrum att 

analyseras i samband med resultat från lyssningstestet. Detta för att endast undersöka om 

eventuella samband har haft möjlighet att bidra till upplevda skillnader. Resultaten 
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omfattande MP3-kvalitet kommer inte att grundläggas på visuella förändringar av 

frekvensspektrumen. 

 

Pilottest 
Pilottestets syfte 
Ett pilottest utfördes för att ge ledning och bestämma typ av stimuli till lyssningstestet. 

Pilottestets syfte var att undersöka vid vilka bithastigheter som MP3-kodaren började ge ifrån 

sig hörbara skillnader. Även för att komma fram till vilket typ av gitarrljud som framkallade 

mer av dessa skillnader. 

 

De bithastigheterna som undersöktes var 16, 32, 48, 64, 96 och 128 kbps. Dessa bithastigheter 

valdes eftersom de ansågs representera från väldigt hörbara skillnader (16 kbps) till nästintill 

inga hörbara skillnader (128 kbps). Detta för ljud innehållande endast gitarrtoner. 

 

Typerna av gitarrljud som jämfördes mot varandra för att utesluta det ena var; mjuk attack 

mot hård attack, lågt tempo mot högt tempo, övre pickups mot lägre pickups, och ett anslag 

mot en rytm med fyra anslag. De gitarrljud som jämfördes illustreras i figur 2.1 och resultaten 

presenteras i tabell 2.1. 

 

Gitarrljud & testmetod 

Gitarrljuden som testades spelades endast på den tjockaste E-strängen med en E-ton på 82 Hz. 

Gitarrförstärkarens EQ-reglar var ställda på ca 5/10 med ett undantag på 6/10 diskant, ett eko 

ca 2-3/10 framträdande med ca 0.3 s delay. Alla gitarrljud spelades med ett plektrum samt 

ljudinställningen ”Snap”. Dessa ljudinställningar valdes för att det ansågs ge ett typiskt 

gitarrljud som upplevdes ”rent” med en aning diskant och distorsion. Gitarrens två nedre 

pickupmikrofoner användes i alla ljud förutom då de två övre pickupmikrofonerna jämfördes i 

testljud 3a, se figur 2.1. 

 

Ljuden till pilottestet spelades med elgitarren Fender Stratocaster och en Laney 35W Prism 

gitarrförstärkare. De spelades in i programmet Pro Tools
1
 med en Mbox kopplad till två 

KM184 kondensator mikrofoner med njurkaraktäristik. 

 

Gitarrljuden MP3-kodades vid bestämda bithastigheter genom inställningar i programmet 

Audacity
2 stödjande källkoden LAME MP3 encoder. [8]. De MP3-kodade filerna avkodades 

sedan till WAV genom Audacity. Detta för att undvika direkt avkodning vid lyssning. 

                                                             
1 http://www.avid.com/us/products/family/pro-tools 
2 http://audacity.sourceforge.net 
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Figur 2.1 – Pilottestets stimuli illustrerat i vågform i programmet Audacity. 1a/1b motsvarar 

attack, 2a/2b motsvarar tempo, 3a/3b motsvarar pickups, och 4a/4b motsvarar rytmen. 
 

Fyra stycken personer deltog i pilottestet. Deltagarnas uppgift var att berätta om de hörde en 

skillnad eller inte vid jämförelse av CD-kvalitet mot MP3 vid de 6 bithastigheterna. Antalet 

deltagare som upplevde en skillnad för respektive gitarrljud och bithastighet presenteras i 

tabell 2.1. 

 

Övergripande resultat & slutsats 

 
Tabell 2.1 – Antal deltagare som upplevde en skillnad mellan CD-kvalitet och MP3-kvalitet 

vid respektive bithastighet och typ av gitarrljud presenterat i procentenhet. 

Resultaten från pilottestet i tabell 2.1 visar att märkbara förändringar av upplevd skillnad 

började uppstå vid stegen 32, 48 och 64 kbps. Även att det började bli svårt att upptäcka en 

skillnad vid 64 kbps, detta då dess medelvärde för upplevd skillnad nästintill representerar 

50/50 % vilket kan motsvara slumpmässig chansning. 

 

En av deltagarna hade en form av hörselskada och hade det svårt att höra attack(b) som 

representerar svag attack. Detta gjorde att personen inte kunde höra några skillnader vid 

denna typ av gitarrljud och därför bortses dessa resultat. För övriga deltagare visades svag 

attack vara lättare att urskilja. 

 

Resultaten i tabell 2.1 visade att följande gitarrljud var lättare att urskilja. 

 Attack(b) – svag attack istället för stark attack. 

 Tempo(a) – högt tempo istället för lågt tempo. 

 Pickup(a) – övre pickups istället för nedre pickups. 

 Rytmen(b) – rytmisk figur istället för en enkel ton. 
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Deltagarna lämnade även kommentarer angående testet vilket gemensamt visade följande. 

 Handdämpning på strängarna gav ett ljud som störde lyssningen och toner som 

klingade ut var lättare att ”plocka upp/komma ihåg”. 

 Distorsion gjorde det svårare att urskilja skillnader då det uppfattades 

”brusigt/maskerade tonernas tydlighet”. 

 Eko-effekten störde lyssningen eftersom ljudet blev mer ”grötigt/gav en oklarare 

ljudbild av tonerna”. 

Att gitarrljud med mer distorsion gjorde det svårare att urskilja MP3 kan vara av en mycket 

självklar anledning. Nämligen att distorsionen som oftast uppfattas ganska ”brusigt” 

maskerade eventuellt kvantiseringsbrus som uppstod vid MP3-kodningen. 

 

Vid observation av pilottestets stimuli i Audacity visade det sig att samplingsfrekvensen hade 

ändrats för stimuli vid vissa bithastigheter. För MP3-filerna vid 64 kbps hade den 

ursprungliga samplingsfrekvensen på 44100 Hz minskat till 32000 Hz. Detta hade även skett 

för MP3-filerna vid 48 och 32 kbps där samplingsfrekvensen hade minskat från 44100 Hz till 

22050 Hz. Detta kan vara en av förklaringarna till varför 48 och 32 kbps var lättare att urskilja 

än 64 kbps i pilottestet. Detta eftersom en samplingsfrekvens på 22050 Hz endast ger ett 

frekvensomfång på 11025 Hz, och en samplingsfrekvens på 32000 Hz i alla fall ger ett 

frekvensomfång på 16000 Hz.  

 

Förändring av samplingsfrekvensen hade förmodligen skett i samband med att många delband 

släckts ner av MP3-kodning (vid låga bithastigheter). En förklaring kan vara att Audactiy 

bortsåg detta frekvensinnehåll och minskade samplingsfrekvensen vid avkodning till WAV. 

 

Stimuli 

Gitarr, ljud & toner 

Gitarrtonerna för lyssningstestets stimuli spelades i E-toner vid tonhöjderna: 82 Hz, 165 Hz, 

329 Hz och 659 Hz, det vill säga fyra tonhöjder med en oktavs mellanrum. Dessa spelades 

med elgitarren Fender Stratocaster, se figur 2.2. För denna elgitarr motsvarar tonen på 82 Hz 

den lägstfrekventa E-tonen (stämd i standard C-key), och den på 659 Hz den högstfrekventa. 

Elgitarren Fender Stratocaster valdes då det ansågs som en typisk och populär gitarr för både 

pop och rock vilket bedömdes relaterat till MP3-kodning. 

 

 
Figur 2.2 – Elgitarren: Fender American Standard Stratocaster HSS  

användes till lyssningstestets stimuli. 

 

De fyra gitarrtonerna vid olika tonhöjd spelades baserat på pilottestets resultat. Dessa toner 

spelades med ett 0.73mm tjockt plektrum och med en attack som ansågs vara normalstark. 

Detta då varken svag eller stark attack visades hjälpa urskiljning av MP3 i större grad (se 
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Tabell 2.1). Ljuden spelades först med samma höga tempo som användes i pilottestet 

bestående av 12 anslag med nästintill 0.3 sekunders mellanrum. Ljuden avslutades sedan med 

den rytmiska figur som tidigare visade sig vara effektiv. Elgitarrens switch var ställd på 

gitarrens övre pickupmikrofoner. Alla toner läts klinga ut istället för att dämpa strängarna då 

detta ibland gav ett missljud. 

 

Gitarrförstärkaren LANEY PRISM 35W användes. Detta då den fanns tillgänglig och ansågs 

kunna reproducera ett typsikt gitarrljud då man enkelt kan byta och ”vrida karaktären” på 

gitarrljudet. Gitarrförstärkarens reglar ställdes enligt figur 2.3, det vill säga ca 0/10 gain, 

10/10 ljudstyrka 5/10 bas, 4/10 mid, 6/10 diskant, inga effekter, och 2.5/10 master. Elgitarren 

spelades i ljudläget ”Snap” vilket motsvarar dess karaktär. Dessa inställningar valdes 

godtyckligt då de ansågs uppnå det gitarrljud som eftersträvades. Detta med baktanke på de 

typer av gitarrljud som tidigare visade sig vara störande vid lyssning, samt hur detta ljud lät 

efter inspelning med mikrofoner. Gitarrförstärkaren lyftes även från golvet för att de oftast 

låter bättre utan direkt kontakt med golvet. [9]. Detta för att undvika störande vibrationer som 

lätt ljuder från golvet. 

 

 
Figur 2.3 – Inställningar för gitarrförstärkaren LANEY PRISM 35W. 

Inspelningsteknik & mixning 

Gitarrförstärkaren spelades in i stereo med en Neumann KM184 kondensator mikrofon i 

njurkaraktäristik, och en SHURE BETA 57A dynamisk mikrofon i supernjurkaraktäristik. 

Båda mikrofoner riktades mot mitten av gitarrförstärkarens membran, se figur 2.4. Dessa 

mikrofoner valdes eftersom de bedömdes ge en bra kombination vid inspelning av en 

gitarrförstärkare. Mikrofonen KM184 användes då den ansågs bra på att fånga ett naturligt 

register med framträdande diskant och mikrofonen BETA 57 användes för att den ansågs bra 

på att fånga upp ett ”varmt ljud” i midfrekvens. Denna inspelningsteknik är ett typiskt sätt att 

spela in gitarrförstärkare och är inspirerat av en klassisk inspelningsteknik från The Recording 

Engineer's Handbook [9], s.159. 

 

Mikrofonerna kopplades till ett externt ljudkort kallat Mbox som i sin tur var ansluten till en 

dator med mjukvaran Pro Tools. I programmet spelades gitarrljuden in i 16 bitar och med en 

samplingsfrekvens på 44100 Hz vilket representerar CD-kvalitet. 
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Figur 2.4 – Neumann KM184 med 0º infallsvinkel & SHURE BETA 57A  

med 45º infallsvinkel riktade mot mitten av gitarrförstärkarens membran. 

 

Gitarrljuden behandlades i Pro Tools och alla gitarrljud panorerades från den ursprungliga 

panoreringen vid stereoinspelningen som låg på 100 % för höger och vänster kanal, ner till en 

panorering på 20 % för höger och vänster kanal. Detta eftersom instrumentet upplevdes för 

spritt vid full stereobredd, och då 20 % panorering ansågs ge ett naturligt och icke störande 

ljud som ändå gav en känsla av stereobredd. Vid gitarrljudens start och slut tillades en fade på 

ca 0.3 s för att undvika att ljudet skulle uppstå för plötsligt. Denna fade-tid valdes då den inte 

ansågs störa eller dra till sig uppmärksamhet. Gitarrljuden hade även kunnat använda 

justeringar med equalizer (EQ), men då tonerna hade olika tonhöjd hade de nog inte kunnat ha 

samma inställningar av EQ med samma resultat. Därför uteslöts EQ och gitarrljuden behöll 

dess ”naturliga” frekvensspektrum som de fick vid inspelningen. 

 

Bithastigheter 

De fyra bithastigheter som valdes för MP3-kodning var 32, 48, 56 och 64 kbps. 

Detta eftersom skillnaden mellan 48 och 64 kbps var tydligast vid pilottestet (se tabell 2.1). 

Deltagarna vid pilottestet nämnde även att skillnaden mellan 48 och 64 kbps gjorde ett ”stort 

hopp”, det vill säga att 64 kbps försvårade urskiljningen mycket i jämförelse med 48 kbps. 

Därför valdes även en bithastighet i mellan dessa (56 kbps). 32 kbps valdes för att ge en grund 

för lyssningstestet bestående av ett ljud som med säkerhet gav ifrån sig hörbara skillnader. 

32, 48, 56 och 64 kbps är relativt låga bithastigheter. Dessa är medvetna val, och högre 

bithastigheter hade förmodligen varit mycket svårare att arbeta med. Detta då förmodligen 

minimala skillnader (om några) hade uppstått när endast en instrumentton MP3-

komprimerades i taget. Att testa endast en instrumentton ger förmodligen en liten och 

lätthanterlig mängd information för en MP3-kodare. Detta då en instrumentton anses bestå av 

relativt liten och enkel komplexitet i jämförelse med mängden instrument som vanligtvis 

förekommer i MP3-låtar. 

 

I arbetet av [7] visade det sig att bithastigheterna 32, 48, 56 och 64 kbps kunde urskiljas av ca 

63-95 % deltagare (ökande vid lägre bithastigheter), och vid högre bithastigheter närmade sig 

urskiljningsförmågan ca 50 % vilket kan motsvara slumpmässig gissning. Detta var ett 

genomsnitt för ett antal instrument spelande samma typ av ton. Detta med MP3-kodning med 

källkoden LAME MP3 encoder (dock med okända inställningar för kodaren), där MP3 
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jämfördes mot en CD-referens motsvarande 16 bitars bithastighet och samplingsfrekvens på 

44100 Hz. [7]. 

 

MP3-kodning 

Då samplingsfrekvensen tidigare hade förändrats vid MP3-kodning byttes Audacity ut mot 

programvaran fre:ac - free audio converter. [10]. Fre:ac stödjer också källkoden LAME MP3 

encoder. [8]. Detta val utfördes för att undvika att förändring av samplingsfrekvensen skulle 

bidra till en större upplevd skillnad. Programvaran fre:ac ansågs också som ett bättre 

alternativ då denna programvara innehöll mer kontrollerade inställningar för LAME MP3 

encoder.  

 

Alla ljudfiler exporterades först ut i CD-kvalitet från Pro Tools. Sedan kodades filerna till 

MP3 vid respektive bithastigheter med fre:ac. De MP3-kodade filerna avkodades sedan till 

WAV med fre:ac. Detta för att undvika direkt avkodning av programvara vid lyssning. 

Vid kodning tilläts inte programvaran ändra den ursprungliga samplingsfrekvensen på 44100 

Hz. I fre:ac valdes maximal kvalitet med inställningarna stereo (två separerade kanaler) och 

konstant bithastighet, i övrigt arbetade MP3-kodaren med dess standardinställningar. 

 

Loudness 

Loudness mättes för alla stimuli programmet VisLM av Nugen Audio som följer 

rekommendationer av ITU-R BS. 1770/1 och EBU-R128 för mätning av loudness. [11]. 

Vid mätningarna användes VisLM som plug-in i Pro Tools där integrated loudness mättes i 

enheten LUFS. Integrated loudness representerar ”loudness i genomsnitt” av en hel 

ljudsektion. Denna enhet används för att kunna normalisera och para ihop loudness nivåer hos 

ljudsektioner. [12]. 

 

Integrated loudness justerades jämt mellan alla stimuli, det vill säga för alla toner och 

kvaliteter (CD, och MP3 vid 32, 48, 56 och 64 kbps). För att ändra loudnessnivån justerades 

ljudnivå med Pro Tools Trim plug-in. Dess gain justerades övergripande för samtliga 

ljudsektioner tills alla hamnade på exakt -22.0 LUFS, detta med en decimals marginal.  

 

Tonerna vid olika tonhöjd jämfördes inte mot varandra i lyssningstestet men de justerades 

ändå för att undvika att någon av tonerna skulle föredras på grund av skillnader i loudness. De 

olika kvaliteterna (CD och MP3) jämfördes däremot mot varandra i lyssningstestet och 

eventuella skillnader i loudness hade kunnat ge mycket felaktiga svar då de hade kunnat bidra 

till upplevda skillnader vid lyssningstestet. Detta hade varit mycket oönskat då preferens av 

loudness inte bör vara en påverkande faktor när kvalitet hos en MP3-kodare undersöks. MP3-

komprimerade stimuli hade vanligtvis tappat ca 0.5-0.7 LU efter MP3-kodning. 

Tidsjustering 

Eventuella tidsfördröjningar eller förlängningar justerades i programmet Audacity för alla 

stimuli, på så sätt att tidslängden stämde överrens mellan MP3- och CD-kvalitet. Detta för att 

undvika att någon av de olika kvaliteterna skulle kunna kännas igen på grund av de tidsfel 

som introducerades vid MP3-kodning. Detta tidsfel uppstår vid avkodning av MDCT 

baserade MP3-kodare så som LAME MP3 encoder. Detta då en utfyllnad läggs till vid start 

och slut hos en ljudsignal på grund av att MDCT i filterbanken har en tidsfördröjning. [8]. 

 

De MP3-kodade ljuden justerades till samma tidslängd vid start och slut som ljuden vid CD-
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kvalitet hade, detta med högst 1 ms skillnad. Ett max på 1 ms valdes då detta ansågs räcka för 

att en upplevd skillnad inte skulle uppfattas. Vanligtvis hade tonerna i de MP3-kodade filerna 

fördröjts ca 40 ms och utöver det förlängts med ca 20 ms. Detta justerades genom att ta bort 

en bit av ljudfilens början och slut på så sätt att den totala skillnaden alltid låg under 1 ms. För 

MP3-filerna vid 64 kbps hade det skett ett undantag då starttiden istället blivit kortare vid 

vardera ton. Därför justerades alltid CD-filerna först för att efterlikna samma kortare starttid 

som MP3-filerna vid 64 kbps hade. Sedan justerades resterande ljud vid bithastigheter 32, 48 

och 56 kbps utefter föregående justeringar. Detta för att inte behöva förlänga de stimuli (MP3 

vid 64 kbps) som saknar en del information och blivit kortare än de ursprungliga ljuden (CD-

kvalitet). 

 

Ljuden bestående av toner vid olika tonhöjd justerades inte för att efterlikna varandra i tid, 

detta eftersom varken tempo eller tid var exakta mellan dem. Att ljuden bestående av olika 

toner hade olika start och sluttid gav förmodligen inte heller någon skillnad i vilket man skulle 

föredra, speciellt då dessa toner inte jämfördes direkt mot varandra i lyssningstestet. Till 

skillnad från kvaliteterna (CD och MP3) där en tidsskillnad både visuellt och hörbart hade 

kunnat ge en oönskad uppfattning om skillnad. 

 

Lyssningstest 

Rekrytering 

Deltagarna till lyssningstestet rekryterades främst från Luleå Tekniska Universitet genom 

posters, e-post, sms, sociala medier, och personliga förfrågningar. Målet var att få ihop minst 

20 deltagare varav erfarna lyssnare med ”tränade öron”. Detta eftersom ett högkvalitativt ljud-

codec skulle undersökas och då eftertraktas deltagare som kan urskilja mindre detaljer och 

skillnader i ljud. [1]. 

 

Även lyssnare med mindre erfarenhet rekryterades, detta för att få ihop nog många deltagare 

som skulle komma att ge nog stor och pålitlig datamängd. Detta eftersom det var svårt att få 

tag på nog många erfarna lyssnare vid de tider som var tillgängliga för lyssningstester. Det 

visade sig även i pilottestet att oerfarna lyssnare upptäckte kvalitetsskillnader mellan CD och 

MP3 på relativt lika villkor som erfarna lyssnare gjorde. 

 

Deltagare 

Innan testet fick alla deltagare fylla i ett formulär (se Bilaga 1). I formuläret fick deltagarna 

besvara information om ålder, hörselskador, om de var musiker och hur länge, 

musiklyssningserfarenhet, samt lyssningstestserfarenhet. Denna information samlades för att 

kunna sortera in deltagarna i olika grupper. Sorteringen utfördes ifall att någon av grupperna 

(exempel hörselskadade) skulle visa större betydelsefulla avvikelser från resterande grupper. 

 

17 stycken deltagare uppnåddes. En granskning av formulären gav följande information om 

deltagarna. 

 Deltagarna var 29 år gamla i genomsnitt 

 2 av 17 hade nedsättande hörselskador. 

 10 av 17 var musiker, med en erfarenhet på 16 år i genomsnitt. 

Av musiker spelade 5 gitarr, 4 piano, 3 trummor, och 3 sång (vissa kombinationer). 
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 11 av 17 ansågs som erfarna musiklyssnare. 

 10 av 17 hade deltagit i lyssningstester förut. 

 4 av 17 hade ingen erfarenhet inom frågorna, och anses som oerfarna lyssnare. 

Ingen av de oerfarna lyssnarna hade hörselskador. 

Lyssnargruppen blev inte perfekt för ett lyssningstest där skillnaden kan anses som ganska 

liten. Detta då det är rekommenderat att ha lyssnare med skicklighet i att upptäcka dessa 

skillnader. [1]. Denna lyssnargrupp blev ganska spridd inom erfarenhet. Men samtidigt 

relevant och intressant då MP3 är ett väldigt spritt codec. MP3 var bland annat den mest sökta 

termen på webben första kvartalet 1999. [3]. Förmodligen används inte MP3 endast av 

lyssnare med stora skickligheter/kunskaper inom området, utan denna spridda grupp kanske 

motsvarar ett bättre sampel för MP3-lyssning. 

 

Alla av dessa lyssnare visade sig kunna urskilja av vad som ansågs de tydligaste skillnaderna 

(ljud vid 32 kbps) vid nästintill alla tillfällen. Deltagarna med hörselskador visade inte några 

större avvikelser vid urskiljning från resterande deltagare. 

 

Lyssningsmiljö 

Vid lyssningstestet användes hörlurarna Sony MDR-XB300. Enligt tillverkaren [13] är de ett 

par typiska DJ-hörlurar som återger bra ljudkvalitet. De sägs återge djup bas, ett klart 

mellanregister och en behaglig diskant som inte förändras för mycket av volymjusteringar. De 

påstås även vara vibrationsdämpande och ha högklassig komfort. [13]. 

 

Testet utfördes i ett avlägset rum i akustiklabben i F-huset (f204) på Luleå Tekniska 

Universitet. Detta rum är separerat och isolerat från resterande rum i akustiklabben och håller 

en väldigt låg bakgrundsljudnivå. Ingen av deltagarna rapporterade att de hade störts av 

bakgrundsljud eller andra störningar medans de utförde lyssningstestet. 

 

Testmetod - ITU-R BS.1116 

Lyssningstestet baserades på testmetoden ITU-R BS.1116. I testmetoden BS.1116 befinner 

sig tre knappar per omgång: REF, A och B. 

REF motsvarar referensen för testet, som i detta fall alltid var CD-kvalitet. 

Ljud A och B motsvarar en gömd referens och ett processat ljud. 

 

I denna undersökning motsvarade alltid alla tre knappar en ton vid en tonhöjd i taget. 

Ljud A och B slumpades för att undvika att deltagarna skulle kunna känna igen positionen för 

antingen den gömda referensen eller det processade ljudet. 

En gömd referens är detsamma som den vanliga referensen med undantag att deltagarna inte 

är medvetna om dess position (A eller B). I detta lyssningstest motsvarade det processade 

ljudet MP3-kodning vid olika grad av bithastighet. Det MP3-kodade (processade) ljudet 

testades vid en av de fyra bithastigheterna i taget för vardera ton, vilket gav 16 omgångar för 

fyra toner testade vid fyra bithastigheter mot CD-kvalitet. 

I testmetoden BS.1116 ger man betyg på ljud A och B, i följande skala. 

Imperceptible  5.0 

Perceptible, but not annoying 4.0 

Slightly annoying  3.0 
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Annoying   2.0 

Very annoying  1.0 

I testet användes attributet Basic Audio Quality vilket hänvisar till att bedöma enstaka och 

alla skillnader mellan referensljudet och det processade ljudet. [1]. 

Lyssningstestet gjordes i programvaran ARL STEP version 1.08 som stödjer testmetoden 

BS.1116. Omgångarna i lyssningstestet konfigurerades med hjälp av manualen till STEP [14]. 

Testmetoden för BS.1116 består av två delar, en testfas och en betygfas. [1]. 

 

Testfas & betygfas 

Alla deltagarna körde en testfas bestående av två omgångar med testmetoden BS.1116, där 

REF, A och B jämfördes utan att betygskala. I träningsfasen jämfördes stimuli bestående av 

MP3- och CD-kvalitet vid tonhöjderna på 165 Hz och 329 Hz. Där tonhöjden vid 165 Hz var 

MP3-komprimerad vid 32 kbps, och 329 Hz vid 56 kbps. 

Syftet med att ha en testfas i metoden BS.1116 är att lära deltagarna ”vad de ska lyssna efter”. 

[1]. Det vill säga vilka skillnader som introducerades av systemet. I detta fall den 

kvalitetsskillnad som uppstår för MP3-kvalitet i jämförelse mot CD-kvalitet. Varje deltagare 

blev informerad om hur uppspelningen fungerade i programmet och fick justera volym till 

önskad ljudnivå som sedan fastlåstes vid betygfasen. Detta för att återigen undvika att 

loudness skulle kunna ge en preferens vid lyssning. 

 

Vid betygfasen representerande det huvudsakliga lyssningstestet fick alla deltagare ett 

informationsblad (se Bilaga 2) med frågan ”Hur likt (REF) är ljud (A) och (B)”. Med denna 

fråga var syftet att låta deltagarna döma enstaka och alla skillnader som framstod mellan 

referensljudet och det processade ljudet. Detta då testets syfte var att bedöma Basic Audio 

Quality för testets stimuli. [1]. Deltagarna fick även information om att 16 omgångar skulle 

göras samt att det inte gick att backa när en omgång var fastställd. Deltagarna introducerades 

till skalan som skulle användas. Där skalan 5 ”Imperceptible” förklarades som ”Går inte att 

urskilja, kan inte höra någon skillnad”, och skalan 1 ”Very annoying” förklarades som 

”Väldigt störande”. Denna översättning gjordes för att de ansågs beskriva dessa skalor bra. 

Även för att alla deltagare skulle få ungefär samma uppfattning av skalan. I övrigt fick 

resterande delar av skalan tolkas fritt av deltagarna. 

 

Den information som lämnades till deltagarna angående arbetet var: 

”Det är en MP3-kodare som undersöks, och dess förhållande till tonhöjder hos en gitarr”. 

Efter lyssningstestet fick deltagarna mer information om arbetet och även om deras resultat 

vid efterfrågan. Det tog vanligtvis ca 10-25 minuter för varje deltagare att utföra testet. 
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R E S U L T A T  
 

Skillnader av MP3-kodning 

Inom resultaten används följande förkortningar. 
 Ton1 = E-ton på 82 Hz. 

 Ton2 = E-ton på 165 Hz. 

 Ton3 = E-ton på 329 Hz. 

 Ton4 = E-ton på 659 Hz. 

 CD = Stimuli representerande CD-kvalitet. 

 MP3 = Stimuli representerande MP3-kvalitet. 

Urskiljning av MP3 

Antalet av de 17 deltagarna som kunde urskilja MP3 från CD vid samtliga toner och 

bithastigheter presenteras i Diagram 3.1. 

 

Då endast en typ av CD och MP3 jämfördes i taget så skulle man kunna chansa sig fram med 

sannolikheten 50 % (p=0.5) att få rätt eller fel. Om alla deltagarna hade chansat så hade man 

med störst sannolikhet hamnat på 8 eller 9 urskiljningar (50 % av 17 deltagare = 8,5). För att 

med över 95 % sannolikhet kunna påstå att en hörbar skillnad finns så måste antalet 

urskiljningar uppnå minst 13 av 17 (se Diagram 3.1). Detta beräknat med binomialfördelning 

för ett sampel, med n=17 och p=0.5. [15]. 

 

Diagram 3.1 – Antal av de 17 deltagarna som kunde urskilja MP3-kvalitet från CD-kvalitet 

för samtliga tonhöjder och bithastigheter, samt gränsen för 95 % sannolikhet (13 i Y-led). 

 

Antalet urskiljningar i Diagram 3.1 visar att MP3 inte kunde urskiljas med över 95 % 

sannolikhet för ton4 vid 48, 56 och 64 kbps, samt ton1 vid 64 kbps. 

 

Skillnad av MP3-betyg (MP3-Grade) 

Genomsnitt av skillnaden mellan betygen givna för CD och MP3 presenteras i Diagram 3.2. 

Denna skillnad mellan betygen presenteras i enheten ”Diff Grade”. Detta värde beräknas 

genom att subtrahera det processade ljudets betyg med den gömda referensens betyg. [14]. 

Vilket i detta fall beräknas genom att subtrahera MP3-betyget med CD-betyget. Värdet ”Diff 
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Grade” översätts som ”MP3-Grade” i detta arbete för att underlätta. 

En MP3-Grade med värdet 0 skulle betyda att MP3 och CD i genomsnitt skulle ha fått samma 

betyg (ingen hörbar skillnad). En MP3-Grade med värdet -4 skulle betyda att MP3 alltid fått 

sämsta betyg och CD alltid bäst (största hörbara skillnad). 

 

Diagram 3.2 – MP3-Grade för samtliga tonhöjder och bithastigheter. 

 

I Diagram 3.2 kan man se att mängden MP3-Grade skiljer sig mellan tonhöjderna. Om man 

bortser MP3-Grade för ton1 och ton4 vid 56 kbps så ser man att tonhöjdernas MP3-Grade 

skiljer sig från varandra i förhållande till bithastighet. Ton3 resulterade alltid i lägst MP3-

Grade vilket betyder att denna i genomsnitt alltid fick störst hörbar skillnad. 

 

Skillnader av MP3-Grade mellan tonerna 

Mängden MP3-Grade mellan samtliga toner vid varje bithastighet presenteras i Diagram 3.3–

3.6. För dessa beräknades även dess konfidensintervall. Konfidensintervallen beräknades med 

αlpha 0.05 (95 % sannolikhet), n = 17 och värdet 2.12 motsvarande 16 frihetsgrader, samt 

respektive standardavvikelse (s) för varje ton och bithastighet. 

Konfidensintervall beräknades med Formel 1. 

 

  (1) 

 

 

Standardavvikelsen (s) beräknades med Formel 2. 

 

  (2) 
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Diagram 3.3 – MP3-Grade & konfidensintervall för samtliga tonhöjder 

vid jämförelse av CD mot MP3 vid 32 kbps. 

 

Konfidensintervallen för Diagram 3.3 visar att MP3-Grade mellan tonerna inte 

skiljer sig med över 95 % sannolikhet, för MP3-komprimering vid 32 kbps. 

 

Diagram 3.4 – MP3-Grade & konfidensintervall för samtliga tonhöjder 

vid jämförelse av CD mot MP3 vid 48 kbps. 

 

Konfidensintervallen för Diagram 3.4 visar att MP3-Grade för ton3 skiljer sig 

med över 95 % sannolikhet från ton4, för MP3-komprimering vid 48 kbps. 
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Diagram 3.5 – MP3-Grade & konfidensintervall för samtliga tonhöjder 

vid jämförelse av CD mot MP3 vid 56 kbps. 

 

Konfidensintervallen för Diagram 3.5 visar att MP3-Grade för ton3 skiljer sig 

med över 95 % sannolikhet från ton1, för MP3-komprimering vid 48 kbps. 

 

Diagram 3.6 – MP3-Grade & konfidensintervall för samtliga tonhöjder 

vid jämförelse av CD mot MP3 vid 64 kbps. 

 

Konfidensintervallen för Diagram 3.6 visar att MP3-Grade mellan tonerna inte 

skiljer sig med över 95 % sannolikhet, för MP3-komprimering vid 64 kbps. 

 

Vid observation av Diagram 3.3–3.6 ser man att ton3 och dess konfidensintervall alltid fick 

lägst MP3-Grade, samt att ton4 fick högst MP3-Grade vid alla bithastigheter förutom 56 kbps. 

För ton3 och ton4 vid 48 kbps uppstod även den mest sannolika skillnaden. Detta då deras 

konfidensintervall skilde sig störst med över 95 % sannolikhet. Ton3 och ton1 MP3-Grade 

fick också en skillnad med över 95 % sannolikhet vid 56 kbps. 
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Spektrala skillnader mellan tonerna 

Tonernas frekvensspektrum undersöktes med spektrogram. Detta med en spektralupplösning 

på 1024 och ett decibelomfång på 132 dB presenterat i programmet Adobe Audition
3
.  

I spektrogramen motsvarar Y-axeln frekvens (0-20 kHz), X-axeln tid, och färg ljudstyrka 

(ljusare färg representerar starkare ljudstyrka). Eftersom den största hörbara skillnaden mellan 

tonerna uppstod i jämförelse av CD mot MP3 vid 48 kbps presenteras endast dessa. 

Se Figur 3.1–3.8 nedan. 

 

Figur 3.1 – De tre första anslagen av ton1 i CD-kvalitet (höger kanal) i ett spektrogram 

(anslagens mellanrum är ca 0.3 sekunder långa, och hela spektrogramet är ca 1 sekund 

långt). 

 

Figur 3.2 – De tre första anslagen av ton1 i MP3 vid 48 kbps (höger kanal) i ett spektrogram. 

 

 

                                                             
3 http://www.adobe.com/products/audition.html 
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Figur 3.3 – De tre första anslagen av ton2 i CD-kvalitet (höger kanal) i ett spektrogram. 

 

Figur 3.4 – De tre första anslagen av ton2 i MP3 vid 48 kbps (höger kanal) i ett spektrogram. 
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Figur 3.5 – De tre första anslagen av ton3 i CD-kvalitet (höger kanal) i ett spektrogram. 

 

Figur 3.6 – De tre första anslagen av ton3 i MP3 vid 48 kbps (höger kanal) i ett spektrogram. 
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Figur 3.7 – De tre första anslagen av ton4 i CD-kvalitet (höger kanal) i ett spektrogram. 

 

Figur 3.8 – De tre första anslagen av ton4 i MP3 vid 48 kbps (höger kanal) i ett spektrogram. 

 

Vid observation av spektrogramen så ser man att ton1 har flest övertoner, och ton4 har minst 

övertoner, vilket är förväntat. Att ton4 har minst övertoner kan ha bidragit till att den ofta 

upplevdes med minst hörbar skillnad. Vilket i sin tur ger frågan varför ton3 upplevdes med 

störst hörbar skillnad. Vid första insyn på ton3s spektrogram så ser man att dess övertoner är 

fördelade med jämna mellanrum, det ser även ut som att ton3 har förändrats mer av MP3-

komprimeringen än resterande toner. Ton1 och ton2 har visserligen fler övertoner än ton3, 

men dessa kanske maskerar varandra just för att de är så många/täta, vilket eventuellt skulle 

göra det lättare för MP3-kodaren att förändra ljudsignalen utan hörbara skillnader. 

 

Vid Figur 3.6 och 3.8 ser det ut som att ton3 har drabbats mer än ton4 av tillagd 

ljudinformation vid deras övertoner (möjligtvis kvantiseringsbrus, och kanske hörbart). 

 

För MP3 vid 48 kbps så ser man att det saknas högfrekvent information (från 6-8kHz och 

högre), detta beror på att MP3-kodaren har släckt ner högfrekventa delband. Nedsläckning av 

högfrekvent bandbredd har skett i större grad för ton1 och ton2 än för ton3 och ton4. Detta lär 

ha hjälpt ton1 och ton2 att undgå hörbara skillnader, då de inte innehåller lika mycket 

ljudinformation som ton3 och ton4 vid högre frekvenser (ca 3.5 kHz och upp). 
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D I S K U S S I O N  

MP3-kodning med LAME MP3 encoder vid 32, 48, 56 och 64 kbps kunde i de flesta fall 

urskiljas (med över 95 % sannolikhet). Detta med fyra toner vid tonhöjderna 82, 165, 329, och 

659 Hz från en elgitarr. Ett antal undantag vid urskiljningen av MP3 uppstod för tonen på 659 

Hz vid bithastigheterna 48, 56 och 64 kbps, samt tonen på 82 Hz vid 64 kbps. 

 

Betygen givna vid urskiljningen av MP3 visade även att hörbara skillnader uppstod i olika 

mängder mellan dessa toner. Vid bithastigheten 48 kbps framstod den hörbara skillnaden som 

betydligt större för tonen på 329 Hz än för tonen på 659 Hz. Detta då deras konfidensintervall 

skilde sig med över 95 % sannolikhet. Att tonen på 329 Hz alltid resulterade i störst hörbar 

skillnad skulle kunna bero på dess jämnt fördelade övertoner. På motsatt vis kan detta bidra 

till att tonen vid 659 Hz oftast upplevdes med minst hörbar skillnad, det vill säga på grund av 

dess färre övertoner. Det är möjligt att ljud bestående av ett övertonsmönster liknande det för 

tonen på 329 Hz påfrestar MP3-kodaren. Detta skulle betyda att MP3-kodaren introducerar 

mer hörbara skillnader för denna tons övertonsmönster än för resterande toners 

övertonsmönster. En möjlighet till att ett övertonsmönster skulle göra en skillnad kan vara att 

vissa övertonsmönster kanske uppfattas mer detaljrikt av det mänskliga örat, en anledning till 

detta kan vara att övertonerna för ton3 inte maskerar varandra speciellt mycket. Vilket i sin 

tur skulle göra det svårare för MP3-kodaren att behandla denna ljudinformation. En annan 

möjlighet är att MP3-kodaren helt enkelt har svårt att arbeta med vissa övertonsmönster. 

 

Den ljudinformation som tillökade vid MP3-kodning verkar ha skett i större grad för tonen på 

329 Hz än för resterande toner. Detta skulle kunna ha bidragit till mer hörbara skillnader då 

denna ljudinformation som uppstod vid MP3-kodning delvis kan vara hörbart 

kvantiseringsbrus som överstrider maskeringströsklar. Nedsläckning av bandbredd kan även 

ha bidragit till att tonen på 329 Hz upplevdes med en större hörbar skillnad än resterande 

toner. Men detta vore märkligt då tonen på 659 Hz fick minst hörbar skillnad och borde av 

uppenbar anledning upplevas som den mest högfrekventa tonen. 

 

Vid arbetets gång framgick det allt mer tydligt att tonen vid högst frekvens borde drabbas 

mest av MP3-kodning. Detta då det tillökade kunskap om att MP3-kodare har en tendens att 

förändra delband vid högre frekvenser. Detta visade sig dock inte vara sant. En förklaring kan 

vara att det är svårt att höra skillnader vid högfrekventa ljud. Det gjordes även åtgärder för att 

MP3-kodaren inte skulle drabba högfrekvent information i större mängder (till exempel 

bortvaldes joint stereo). Om man tittar på tonernas spektrogram (Figur 3.1–3.8) så syns det att 

övertoner har ganska hög ljudstyrka i jämförelse till grundtoner, och i vissa fall ligger 

övertoner i närheten av grundtoners ljudnivå. Det kan hända att inspelningen blev för 

”diskantrik” och genom detta påverkat lyssningstestet, men samtidigt gjordes åtgärder för att 

uppnå ett typiskt gitarrljud. Om man jämför spektrogramen för ton3 och ton4 så ser man att 

bägge har väldigt starka övertoner som bägge ligger ungefär lika högt i frekvens, det är 

möjligt att ton3 upplevdes som mer högfrekvent än ton4. Av detta kan man påstå att höga 

frekvenser bör överses vid mixning (till exempel med EQ) av låtar som ska bli MP3-

komprimerade, detta arbete visar även att en gitarrton på 329 Hz påverkas mycket av MP3-

kodning, vid dessa bithastigheter. 
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Lyssningstestet i detta arbete utfördes på ett tillförlitligt sätt då testmetoden eftersträvade att 

följa ITU-R rekommendationen BS.1116, vilket är en av de främsta metoderna för att bedöma 

och framhäva mindre skillnader i ljud. I lyssningstestet var 2 av de 17 deltagarna 

hörselskadade, och 4 stycken hade ingen erfarenhet inom frågeställningarna. Detta visade 

dock inga större skillnader i resultaten, och påverkade inte en allt för stor mängd av 

deltagarna (6/17). Men det är möjligt att vissa uppenbara skillnader inte alltid framgick lika 

tydligt för dessa personer på grund av hörselskada eller avsaknad erfarenhet inom ämnet. 

Vilket helst bör undvikas helt då ITU-R BS.1116 rekommenderar att alla deltagare är erfarna 

och har expertis inom ämnet. 

 

Lyssningstestet kördes med en pålitlig programvara (STEP) som stödjer testmetoden ITU-R 

BS.1116 och fungerade felfritt utan några indikationer på problem. Testet utfördes även med 

en bra och förmodligen helt fungerande ljudutrustning (ljudkort, hörlursförstärkare och 

hörlurar), där utrustningen kontrollerades efter varje riggning samt innan varje rivning. Inför 

lyssningstestet utfördes även åtgärder för att undvika att skillnader i loudness skulle påverka 

urskiljningen av ljuden, detta genom att ljudkontrollen fastlåstes vid testet, samt att skillnader 

i loudness justerades bort mellan testets stimuli med ett VisLM-plugin som följer ITU-R och 

EBU rekommendationer. En del tidsskillnader som uppstod vid MP3-komprimering 

redigerades även bort mellan lyssningstestets stimuli. Under testet uppstod det inga 

indikationer av att deltagarna upplevt något fel på ljudutrustningen, eller att något ljud 

upplevts starkare/svagare eller kortare/längre än ett annat. 

 

Frågeställningen som användes vid lyssningstestet ”Hur likt REF är ljud (A) och (B)” kunde 

ha finslipats för att på bästa sätt kunna besvara kvalitetsskillnader mellan testets stimuli. Men 

denna fråga användes bland annat för att göra det lätt att förstå, och ingen deltagarna visade 

några svårigheter med att förstå frågan. Den översättning som gjordes av skalan i testmetoden 

BS.1116 kan ha presenterats eller uppfattas på olika villkor för deltagarna, och denna 

översättning kunde istället ha funnits på informationsbladet under testet, men samtidigt gav en 

muntlig presentation en bra koll på att deltagarna förståelse av testmetoden. Vid 

lyssningstestet eftersträvades det alltid att ge alla deltagare en tydlig uppfattning om 

programvaran, betygsskalan och frågeställningen. Detta för att på bästa sätt undvika att 

feltolkningar skulle påverka det undersökningen hade i avseende att besvara. Vilket var att 

besvara upplevda kvalitetsskillnader mellan ljuden, det vill säga mellan CD och MP3 för ljud 

bestående av gitarrtoner vid olika tonhöjd. 
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F R A M T I D A  S T U D I E R  

I detta arbete undersöktes LAME MP3 encoder vid relativt låga bithastigheter (32, 48, 56 och 

64 kbps). Detta visade att toner vid olika tonhöjd påverkas olika mycket av de hörbara 

skillnader som uppstod vid MP3-kodning. Vid framtida studier skulle man kunna ge en 

inblick i toner vid samma tonhöjder (82 Hz, 165 Hz, 329 Hz och 659 Hz) fast vid högre 

bithastigheter och alternativt med fler instrument, vilket borde närma sig en ännu högre 

ekologisk validitet till typisk MP3-kodning. En annan intressant riktning skulle vara att 

undersöka fler toner vid ännu fler tonhöjder. För att framhäva fler av dessa skillnader 

rekommenderas det att i största mån eftertrakta erfarna lyssnare, detta då skillnaden som 

uppstod i detta lyssningstest ofta ansågs som liten av deltagarna. 

 

Detta skulle även kunna utvecklas genom att undersöka toner vid olika tonhöjder med andra 

MP3-kodare och instrument, för att bland annat se om liknande resultat skulle uppstå för 

dessa. Resultaten i detta arbete svarar för en typisk elgitarr, och en intressant fråga är om 

liknande resultat skulle uppstå för förslagsvis en akustisk gitarr, eller möjligtvis för en annan 

elgitarr, förstärkare och inspelningsteknik. 

 

Om en MP3-kodare i allmänhet ger mer hörbara skillnader för en viss ton eller ett visst 

övertonsmönster så skulle det vara inressant med studier omfattande orsaker eller åtgärder till 

detta. 
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B I L A G O R  

 
Bilaga 1 – Formulär vid lyssningstestet. 
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Bilaga 2 – Informationsblad vid lyssningstestet. 

 


