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Sammanfattning 
I detta examensarbete skrivet vid Musikproducentprogrammet på Linköpings 
Universitet har jag efter litteraturstudier om surroundljud och inspelningsteknik 
undersökt möjligheterna att spela in konsertframträdanden i 5.1-ljud, ett relativt 
nytt medium för musikinspelningar som är på stark frammarsch. Målet med exa-
mensarbetet är att utröna hur detta nya ljud-format kan appliceras vid återgivning 
av framföranden på scen och vilka tekniker som i så fall kan användas för att upp-
nå ett tillfredsställande resultat.  
 
Metoden som denna rapport baserats på består av två olika delar, en teorisk del 
samt ett praktiskt moment för att prova de inhämtade kunskaperna. Den teoretiska 
delen har bestått av litteraturstudier av både tryckta och elektroniska källor. För 
att ha ett lämpligt material att arbeta med har jag spelat in en konsert med pop-
bandet Weeping Willows som spelade i Hörsalen i Norrköping den 11 november 
2005. Sammanlagt 16 låtar spelades in vid detta inspelningstillfälle, musik som 
sedan redigerades och mixades med 5.1-ljud med hjälp av ljudredigeringspro-
grammet Nuendo 3 från Steinberg. 
 
Undersökningen visar att det går att uppnå ett tillfredsställande resultat med in-
spelningar av konsertinspelningar av populärmusik i surroundljud, men det med-
för också att betydligt fler ljudkanaler behöver hanteras på lämplig inspelningsut-
rustning, jämfört med stereoinspelningar. Konsertinspelningar i surroundljud stäl-
ler högre krav på lokalens akustiska egenskaper, eftersom dessa framkommer tyd-
ligare vid återgivning. Kraven ökar också på monitorsystemet vid redigering och 
mixning av det inspelade materialet för att uppnå en korrekt återgivning hos slut-
användaren. 
 
Abstract  
In this essay I have made research concerning the possibilities to record live con-
certs of popular music in 5.1 surround sound, which is a rather new media for 
musical recordings. The purpose of the study is to find out how this new format 
can be applied when reproducing live performances and which techniques that can 
be used to achieve pleasing results.   
 
The method which this essay is based on is divided into two parts, a theoretical 
part and an empirical project. The theoretical work has been literature studies of 
both printed and electronic sources. The project I have made to acquire some 
proper working material were a recording of a live concert by Swedish band 
Weeping Willows, which made a performance in Norrköping on the 11 of No-
vember 2005. Sixteen songs were recorded at this concert, which later were edited 
and mixed in 5.1 surround sound. 
 
The result of the study shows that it is possible to achieve good results when re-
cording live performances in surround sound but it also means that more audio 
channels have to be handled on suitable recording equipment compared to stereo 
recordings. Recording of live concerts in surround sound also means higher de-
mands of the locations acoustical qualities, since they are more noticeable when 
reproducing the recording in surround sound. The demands are also higher on the 
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monitors speakers used when editing and mixing music in surround sound, be-
cause well calibrated speakers is critical to achieve a high-quality sound to the end 
users at home. 
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Förord 
Tiden går ju som alla vet fort när man har roligt och jag har haft mycket ont om 
tid när jag skrivit på detta examensarbete. Jag vill passa på att tacka flera personer 
som skyndat på min klockas visare under arbetets gång och samtidigt gjort denna 
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Musikerna i Weeping Willows: Stefan Axelsen, Magnus Carlsson, Anders Herne-
stam, Ola Nyström och Niko Röhlke samt gästmusikerna Malin-My Nilsson och 
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den 11 november.  
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Johan Karlsson från arrangörsföreningen Knickedick för hjälp med dialogen med 
alla medverkande.  
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inspelningstillfället samt som bollplank för idéer när uppsatsångesten trängt sig 
på.  
 
Lars Palm, Johan Zetterholm samt Björn Holmström, Sveriges Television Norr-
köping, som gladeligen lånat ut utrustning och svarat på massvis av frågor om 
inspelning i allmänhet.  
 
Micke Bergvall, MICAB, och Magnus Falck, PADAB, för tekniksupport.  
 
Jacob Eriksson och Daniel Bergenbrandt, Musikservice, för praktisk hjälp vid 
inspelningen.  
 
Daniel Gese, Real Time Recording, för handledning, goda råd samt lån av lämp-
ligt monitorsystem. 
 
Norrköping, februari 2006 

 
Per Nibell 



  4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning......................................................................7 

1.1 Syfte................................................................................ 7 

1.2 Bakgrund ........................................................................ 7 

1.3 Metod.............................................................................. 7 

1.4 Källor............................................................................... 8 

1.5 Avgränsningar................................................................. 8 

1.6 Disposition ...................................................................... 8 

2 Surroundljud ...............................................................9 

2.1 Monoljud ......................................................................... 9 

2.2 Stereoljud...................................................................... 10 

2.3 Surroundljud ................................................................. 10 

2.4 Fantasound................................................................... 11 

2.5 Cinerama och Cinemascope ........................................ 11 

2.6 Kvadrofoni..................................................................... 11 

2.7 Dolby Stereo ................................................................. 12 

2.8 5.1-surroundljud............................................................ 13 
2.8.1 Bass Management .........................................................14 
2.8.2 LFE - Low Frequency Effects .........................................15 

2.9 Framtidens surroundsystem ......................................... 15 

3 Hur gör man konsertinspelningar? .........................17 

3.1 Förberedelser ............................................................... 17 

3.2 Uppdelning av mikrofonsignaler ................................... 18 

3.3 Publikmikrofoner ........................................................... 18 

3.4 Lagringsmedium ........................................................... 19 

3.5 Bitdjup och överstyrningsmarginaler ............................ 19 

3.6 Konsertinspelning i surround ........................................ 20 

4 Weeping Willows.......................................................21 



  5 

5 Inspelning av Weeping Willows...............................22 

5.1 Förberedelser ............................................................... 22 

5.2 Inspelning ..................................................................... 22 
5.2.1 Trummor.........................................................................22 
5.2.2 Elbas ..............................................................................23 
5.2.3 Elgitarrer.........................................................................23 
5.2.4 Steelguitar ......................................................................23 
5.2.5 Syntar/Keyboards...........................................................23 
5.2.6 Elfiol ...............................................................................23 
5.2.7 Röster.............................................................................23 
5.2.8 Publikmikrofoner.............................................................24 

5.3 Hörsalen ....................................................................... 24 

5.4 Mikrofonförstärkare och lagringsmedium ..................... 25 

6 Redigering.................................................................26 

6.1 Redigering av Weeping Willows ................................... 26 

7 Surroundmixning......................................................27 

7.1 Utökat ljudfält ................................................................ 27 

7.2 Centerhögtalare och phantomcentre ............................ 27 

7.3 Monitorsystem för surround.......................................... 28 
7.3.1 Uppbyggnad...................................................................28 
7.3.2 Placering ........................................................................28 
7.3.3 Lyssningsnivåer..............................................................28 
7.3.4 Effektenheter för surround..............................................29 
7.3.5 Mixningsfilosofi ...............................................................30 

7.4 Mixning av Weeping Willows ........................................ 30 
7.4.1 Prioriterade ljudkällor......................................................30 
7.4.2 Tonkontroller ..................................................................31 
7.4.3 Panorering......................................................................31 
7.4.4 Effektenheter och efterklang ..........................................31 
7.4.5 Mastereffekter ................................................................32 

8 Nedmixning ...............................................................33 

8.1 Komprimerat surroundljud ............................................ 33 
8.1.1 Dolby Digital ...................................................................33 
8.1.2 DTS ................................................................................33 

8.2 Högupplöst surroundljud............................................... 34 
8.2.1 Dvd-audio.......................................................................34 
8.2.2 SACD .............................................................................34 



  6 

8.3 Lagringsmedium vid nedmix......................................... 35 

8.4 Kanalmärkning.............................................................. 35 
8.4.1 SMPTE/ITU ....................................................................36 
8.4.2 Filmstandard ..................................................................36 
8.4.3 DTS-standard.................................................................36 

8.5 Testtoner....................................................................... 36 

9 Slutdiskussion ..........................................................37 

Tryckta källor......................................................................... 39 

Otryckta källor ....................................................................... 40 

CD-skivor .............................................................................. 40 

DVD-skivor ............................................................................ 40 

Bildkällor................................................................................ 40 

Appendix 1: Kanallista vid inspelning..........................42 

Appendix 2: Kanalschema i Nuendo ............................43 
 
 
 



  7 

1 Inledning 
Ända sedan tekniken för att återge stereoljud utvecklades under 1930-talet har ett 
antal mer eller mindre lyckade försök gjorts för att få ljudbilden att omringa åhö-
raren och ge intrycket av att man som lyssnare sitter ”mitt i” ljudbilden. Till ex-
empel gjordes försök med kvadrofoniskt ljud under sjuttiotalet, då man komplette-
rade en befintlig stereouppsättning med två extra bakhögtalare. Det kvadrofoniska 
ljudet blev dock en rejäl flopp eftersom systemen var otympliga och det var svårt 
att uppnå ett bra ljud i anläggningarna. Under årens lopp gjordes dock fler försök 
med nya återgivningstekniker för surroundljud och under slutet av nittiotalet kom 
de så kallade 5.1-systemen, som består av 5 ljudkanaler samt en speciell ljudkanal 
för basfrekvenser. Den kryptiska beteckningen 5.1 betyder att högtalarsystemet är 
uppbyggt av 5 stycken högtalare med full bandbredd (5) samt en högtalare med 
reducerad bandbredd (.1). Denna återgivningsteknik har blivit en mycket stor 
kommersiell framgång och idag finns det ljudanläggningar anpassade för sur-
roundljud i miljontals hushåll över hela världen. Även om 5.1-ljudet har blivit den 
tveklöst största affärsmässiga succén finns det långt mer avancerade ljudsystem 
för konsumentbruk att köpa i affärerna idag med högtalaruppsättningar som till 
exempel 6.1, 7.1 och 10.2. Surroundljudet är ursprungligen anpassat för filmbruk 
men det är i musikens värld som dess möjligheter kan maximeras, eftersom man 
inte behöver ta hänsyn till ett konkurrerande bildmedium vid återgivningen av 
ljudet. Det nya musikformatet har många lockande möjligheter, men tyvärr också 
många faktorer som kan gå snett när man producerar musik i surroundljud.   

1.1 Syfte   
Syftet med denna rapport är att utforska om det är lämpligt att använda sig av det 
relativt nya ljudformatet 5.1 surroundljud när man vill återge en konsertinspelning 
samt vilka metoder man i så fall kan använda sig av för att uppnå ett lyckat resul-
tat. Arbetet är tänkt som en kortfattad guide för andra ljudtekniker och musikpro-
ducenter som vill fördjupa sig inom surround-teknik.   

1.2 Bakgrund 
Idén till att göra just detta examensarbete föddes när jag medverkade som arran-
gör på filmfestivalen Flimmer i Norrköping under oktober månad 2005. Många av 
filmvisningarna gjordes i den gamla kyrkan Hörsalen och där annonserade man 
om en kommande spelning med popbandet Weeping Willows. Eftersom jag tidi-
gare har spelat in ett antal konserter i stereoljud tänkte jag att det kunde vara ett 
lämpligt projekt att föreviga denna konsert i surroundljud, ett ljudformat som jag 
inte provat på att arbeta med tidigare.  

1.3 Metod   
Metoden som använts till grund för denna rapport består av två delar, en teoretisk 
del samt en mer praktisk del för att pröva de inhämtade kunskaperna. Den teore-
tiska delen har bestått av litteraturstudier av tryckta och elektroniska källor. Den 
praktiska delen av uppsatsarbetet gjordes i form av en konsertinspelning samt 
efterarbetning utav denna. Det klingande materialet som jag hade att utgå ifrån var 
Weeping Willows konsert i Hörsalen i Norrköping, som jag spelade in den 11 
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november 2005. Vid inspelningstillfället provade jag att använda en uppsättning 
av sammanlagt 6 stycken publikmikrofoner för att uppnå ett tillfredsställande re-
sultat vid återgivning av konserten i surroundljud. 
 

1.4 Källor  
Den insamling av information som ligger till grund för detta arbete har skett med 
hjälp av relevant litteratur inom ämnesområden som ljudteknik, musikproduktion 
samt surroundljud. Förutom information från tryckta tidskrifter och böcker har 
även en hel del elektroniska källor i form av hemsidor samt pdf-filer använts för 
att inhämta kunskap. 

1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete inriktar sig enbart på inspelning och återgivning av popu-
lärmusik i surroundljud och rapporten kommer därför inte att avhandla alternativa 
musikaliska uttryckssätt eller inspelningsmetoder. Min roll som musikproducent 
har fokuserat på inspelning samt efterarbete av det ljudande materialet, snarare än 
att försöka förbättra de musikaliska insatserna på plats vid inspelningstillfället. 
Min ambition med slutprodukten har varit att den som lyssnar på inspelningen i 
surroundljud ska uppnå en liknande konsert-upplevelse som de fanns bland publi-
ken vid inspelningstillfället. 

1.6 Disposition 
Detta examensarbete är indelat i tre delar: Del ett behandlar den historika bak-
grund och teoriska del som surroundljudet baseras på. Den andra delen beskriver 
hur det konkreta arbetet har gått till vid inspelning och efterarbete av materialet. I 
den avslutande delen beskrivs vilka slutsatser som jag har kommit fram till efter 
att ha provat på surroundljud och vilka erfarenheter som jag erhöll under arbetets 
gång.  
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2 Surroundljud   
Surroundljud är en teknik för att återge ljud, där man istället för stereoteknikens 
två kanaler, spelar upp ljud i ett flerkanalssystem där varje kanal motsvaras av en 
högtalare som placeras runt omkring lyssnaren. Syftet med surround som ljudbä-
rare är att slippa de begränsningar som stereoljudet har, där man ganska enkelt 
kan lokalisera det klingande ljudet från en bestämd punkt, och istället omringa 
lyssnaren med ljudbilden. Film- och underhållningsindustrin har hela tiden varit 
drivande för utvecklingen av nya ljudformat och utvecklar kontinuerligt bättre 
system för att få ut maximal effekt av sina produktioner (Tozzoli 2005, s.3). Idag 
är hemma-biosystem med 5.1-ljud det absolut dominerande konsumentformatet 
för surroundljud, men dessa kommer med all sannolikhet ersättas av mer avance-
rade surroundsystem i framtiden. För att förstå hur dagens ljudformat för surround 
har uppstått kan vi kasta en blick bakåt i tiden och se från vilka förutsättningar 
som denna form av ljudåtergivning kommer ifrån. 

2.1 Monoljud    
När Thomas Alva Edison 1877 för första gången lyckades registrera ljud-vågor 
med hjälp av en tratt och en rulle med vax skapades möjligheten att lagra ljud som 
senare kunde reproduceras. Det var första gången i världshistorien som en motta-
gare faktiskt kunde höra en röst eller ett musikaliskt stycke som det lät vid själva 
framförandet, istället för att bara ha möjlighet att läsa återgivningar av ljudet i 
form av text eller noter. Detta var en fantastisk upptäckt och ett stort steg framåt i 
mänsklighetens utveckling (Middleton 2004, s.16).   
  

 
 
 
Under inspelningsteknikens allra första tid var inspelning i mono med en enda 
mikrofon det enda som var möjligt. Det fanns ingen tillgänglig teknik för att blan-
da olika ljudkällor eller koppla in fler mikrofoner, så man uppnådde istället önskat 
resultat genom att flytta på de olika ljudkällorna framför mikrofonen och placera 
dem där ljudbilden lät så balanserad som möjligt. Men utvecklingen av inspel-

Figur 1: Thomas Alva Edison och hans phonograf (bildkälla: Bettman ) 



  10 

ningstekniken gick snabbt framåt och när Lee de Forest uppfann elektronröret1 år 
1907 gav upptäckten möjlighet att förstärka svaga ljudsignaler på elektronisk väg 
samt blanda ljudsignaler från flera mikrofoner. Med hjälp av elektronröret kunde 
man också spela in och reproducera ljud på film med hjälp av optisk teknik, vilket 
några år senare ledde till ljudfilmens genombrott (Robjohns 2001). 

2.2 Stereoljud   
Under början av 1930-talet startades en intensiv forskning inom ljud-tekniken för 
att uppfinna nya och bättre sätt att återge ljuduppspelningar. Målet var att kunna 
erbjuda lyssnaren ett tredimensionellt ljudlandskap med mer realism och djup än 
dåtidens monoljud någonsin hade kunnat göra. Forskningen leddes av bland annat 
Alan Blumlein på EMI2 och Harvey Fletcher vid Bell Laboratories3 och resultatet 
blev till slut stereoljudet, det ljudformat som än idag är absolut dominerande i 
världen mer än sjuttio år senare.  Stereoljudet är baserat på hur människans höran-
de fungerar och den ljudintensitet samt tidsskillnad som uppstår när vi uppfattar 
en ljudkälla med våra två öron. Hjärnans tolkning av nervsignalerna från hörsel-
organen gör att vi enkelt kan lokalisera ljud och ange riktningar när vi hör dem. 
Vid återgivning av material inspelat i stereo behövs det två stycken högtalare för 
att kunna återge detta på ett korrekt sätt. Tekniken som används för att spela in 
och återge stereoljud utgör även grunden för inspelning och återgivning av ljud i 
surround (Everest 1995, s.54).   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Surroundljud    
Under forskningen i anknytning till utvecklingen av stereoljudet provade veten-
skapsmännen att använda sig av fler högtalare än två för att uppnå illusionen av 
ett tredimensionellt ljudlandskap. När väl tekniken hade etablerats för att återge 
ljud i stereo dröjde det inte länge innan forskningen om surroundljud tog fart. Men 
forskning är dyrt och surroundljudets egentliga utveckling började först när de 
                                                
1 Elektronröret var den första praktiskt användbara förstärkaren för elektroniska signaler. 
2 Electric & Musical Industries, brittiskt skivbolag bildat 1931. 
3 Bell Telephone Laboratories grundades 1925 som en forskningsavdelning inom telefonbolagen 
AT&T samt Western Electric.  

Figur 2: Illustration av stereofoniskt hörande. 

L R 

Lyssnare 

Right Left 
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stora filmbolagen i Hollywood insåg hur viktigt ljudet är för den totala filmupple-
velsen och beslöt sig för att satsa pengar på filmljud. Ambitionen från filmbola-
gens sida var att få biobesökarna att bli helt uppslukade i filmens förtrollande 
värld och en av de filmmakare som snabbt insåg det kommersiella värdet i avan-
cerade ljudsystem för filmbruk var den tecknade filmens mest kände kreatör: Walt 
Disney.   

2.4 Fantasound   
Den första gången som surroundljud användes inom spelfilm var i Walt Disneys 
klassiker ”Fantasia”, som gick upp på bioduken redan i november 1940. ”Fanta-
sia” är en tecknad film med klassisk musik som soundtrack och vid originalvis-
ningarna mixades och panorerades 8 separata ljudspår live vid varje föreställning. 
Fantasia krävde speciella ljudsystem som designades av tekniker vid amerikanska 
Bell Laboratories och döptes till ”Fantasound”. Filmföreställningen turnerade runt 
i Amerika men visningarna lades ner i samband med att USA gav sig in i Andra 
Världskriget 1941 och turnén inte längre var tillräckligt lönsam. Disneys utveck-
ling av Fantasoundsystemet innebar dock födseln för flera olika ljudtekniker som 
idag sen länge är självklarheter i moderna inspelningsstudios: flerspårsinspelning, 
klicktrack, panorering med mera (Robjohns 2001). 

2.5 Cinerama och Cinemascope   
Det tog närmare tio år efter det ekonomiska fiaskot med Fantasound innan Holly-
wood vågade sig på att utveckla nya avancerade ljudsystem igen. De nya, större 
filmdukarna som utvecklades under femtiotalet krävde fler ljudkanaler för att fylla 
hela spelytan framför publiken. Lösningen blev flerkanalssystem som kunde leve-
rera en ljudbild som inte bara täckte hela filmdukens område, utan också området 
vid sidan av samt bakom åskådarna i publiken. Surroundkanalen var i mono och 
användes för det mesta för ljudeffekter och bakgrundsljud. Några av dessa nya 
filmsystem var Cinerama (som bestod av sammanlagt sju ljudkanaler) och Cine-
mascope (som hade fyra kanaler ljud). Båda dessa jättefilmformat var dock myck-
et dyra att framställa och systemen försvann under slutet av femtiotalet.   
(Miller,http://www.informit.com/articles/article.asp?p=337317&rl=1, 
060415 kl.21.00) 

2.6 Kvadrofoni   
Efter att stereoljudet gjort sitt stora kommersiella genombrott under sextiotalet 
och marknaden för skiv- och kassettbandspelare hade blivit mättad, gjorde några 
av världens stereotillverkare nya försök att hitta fler kunder och marknader under 
början av sjuttiotalet. Försöket kallades för kvadrofoni och tanken med det kvad-
rofoniska ljudet var att kombinera två stycken stereoanläggningar till en enda, 
med ljud som strömmar mot lyssnaren från alla håll. Som namnet skvallrar om har 
systemet fyra stycken tillgängliga ljudkanaler och högtalarna står riktade i 90 gra-
ders vinkel mot varandra med lyssnaren i mitten.  
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I ett kvadrofoniskt system kan man visserligen uppnå en känsla av att vara om-
ringad av ljud, men nackdelarna med kvadrofonin var betydligt större än fördelar-
na. Rörig ljudbild, mycket liten ”sweet spot” och distorsion av ljudet var vanliga 
problem som kvadrofonisystemen brottades med. Att anläggningarna var dyra 
samt att det dessutom fanns flera olika konkurrerande format för återgivning av 
kvadrofoniskt ljud som slogs om kunderna gjorde inte saken bättre. Resultatet av 
det hela blev en massiv kommersiell flopp.   

2.7 Dolby Stereo   
I mitten av sjuttiotalet utvecklade Dolby Systems ett nytt ljudsystem för biogra-
ferna som blev det första någorlunda lyckade surroundsystemet. Dolby Stereo 
använde sig av gammaldags optisk teknik för att lagra ljudet på filmremsan, istäl-
let för de magnetiska ljudspår som var standard för ljudlagring för filmbruk vid 
denna tidsperiod. Slutresultatet blev en betydligt bättre ljudkvalité som dessutom 
kompletterades med en effektiv brusreducering. Trots namnet använde sig Dolby 
Stereo av sammanlagt fyra ljudkanaler: Tre stycken frontkanaler (Vänster, Center 
och Höger) samt en bakre kanal avsedd för surroundljudet. Vänster och höger 
högtalare placerades med en inbördes vinkel på +/-22,5 grader från mitten, alltså 
snävare än stereosystemens rekommenderade 30 grader. Ljudkanalen för sur-
roundljudet fördröjdes cirka 20 millisekunder med hjälp av en analog delayenhet 
och filtrerades kraftigt. Ett högpassfilter reducerade hörbart material under 100 Hz 
och ett lågpassfilter skar bort all diskant över 7 kHz, för att minska hörbart läcka-
ge mellan ljudkanalerna 
(http://www.soundonsound.com/sos/Aug01/articles/surroundsound1.asp, 060415 
kl 21.00). 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Högtalaruppsättning för kvadrofoniskt ljud. 
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En av de stora fördelarna med Dolby Stereo var att ljudformatet var fullt bakåt-
kompatibelt med andra ljudsystem. Signalerna från de fyra ljud-kanalerna kombi-
nerades genom ett snillrikt kodningssystem ner till två på lämpligt lagringsmedi-
um och vid uppspelning kunde användaren välja att lyssna i mono, stereo eller 
Dolby surroundljud. Dolby Stereos stora genom-brott kom med George Lucas 
succéfilm ”Stjärnornas Krig” som gick upp på biograferna 1977. Dolbys sur-
roundsystem blev det första ljudsystemet för surround som blev en stor kommer-
siell framgång, och idag finns det miljontals stereo och tv-apparater som kan han-
tera Dolby Surround. Genom åren har Dolby förfinat sitt surroundsystem ett fler-
tal gånger och idag har deras senaste inkarnation, Dolby Digital, blivit standard-
formatet för åter-givning av ljud i surround när man producerar dvd-filmer. 

2.8 5.1-surroundljud  
Det dominerande ljudformatet för surroundljud idag är så kallat 5.1-surroundljud. 
Många tror nog att 5.1-surroundljud är en relativt ny företeelse, men det första 
5.1-systemet utvecklades faktiskt redan 1987. Det var dock först 1993 som de 
första ljudsystemen med 5.1-ljud fanns att köpa på marknaden. 5.1-ljud utveckla-
des i och med 70mm-filmens intåg på biograferna och systemet består av sex 
stycken separerade ljudkanaler: fem ljudkanaler med full bandbredd samt en 
baskanal, kallad LFE–Low Frequency Effects. Begreppet ”full bandbredd” inne-
bär i detta fall ett frekvensomfång som motsvarar människans förmåga att uppfat-
ta ljud, vilket ligger mellan 20Hz – 20 kHz. 

Figur 4: Högtalaruppsättning för Dolby Stereo. 
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Dessa ljudkanaler driver tre stycken högtalare i framkant, två högtalare bak samt 
en bashögtalare. Högtalarplaceringen är fastslagen av ITU (International Tele-
communication Union) och fastslår att högtalarna i fram-kant ska ställas i 30 gra-
ders vinkel mot lyssnaren, på samma avstånd. Detta innebär att korrekt placerade 
högtalare i ett 5.1-system inte står i en linje (som vid stereo) utan i en cirkel ut-
ifrån ett lyssnarperspektiv. De bakre högtalarna ska enligt ITU´s rekommendatio-
ner placeras i 110 graders vinkel för att återge surroundljudet korrekt. Alla högta-
lare förutom bashögtalaren ska som nämnts tidigare ha ett frekvensomfång på 
20Hz-20kHz, även fast de flesta konsumentsystem på marknaden använder sig av 
så kallad Bass Management för att filtrera bort basfrekvenserna och samtidigt få 
ner storleken på högtalarna.   

2.8.1 Bass Management   
Bass Management är ett delningsfilter som skickar allt ljud under en viss frekvens 
(vanligtvis 120 eller 80 Hz) till bashögtalaren. Denna filtrering möjliggör mindre 
och mer lättplacerade högtalare i ljudsystemen eftersom dessa inte behöver hante-
ra lågfrekvent material som kräver stora högtalare för att höras (Owsinski 2000, 
s.95). 

 

Figur 5: ITU´s rekommendation BS775-1 för högtalaruppsättning vid 
5.1-surroundljud (bildkälla:www.bestbuy.ca) 
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Lägg märke till att bashögtalaren i ett surroundsystem alltså drivs både av ljudet 
från den dedikerade baskanalen LFE, som står för Low Frequency Effects, samt 
det ljud som återges via Bass Management.    

2.8.2 LFE - Low Frequency Effects   
LFE-kanalen är speciellt anpassad för återgivning av basfrekvenser i 5.1-
systemen, och skapades från början för att tillgodose behovet av att förstärka ljud-
effekter med mycket lågfrekvent material för filmbruk, till exempel ljudet av ex-
plosioner och jordbävningar. Eftersom uppspelning av basfrekvenser är betydligt 
mer energikrävande än övrigt material, har man löst detta problem genom att ka-
librera LFE-kanalen 10 dB starkare än övriga kanaler i 5.1-systemen. Detta är 
nödvändigt för att kunna spela upp basrikt ljudmaterial utan hörbar distorsion. 
Low Frequency Effects-kanalen har ett begränsat frekvensomfång på mellan 25 
till 120 Hz och för att skilja denna frekvensbegränsade ljudkanal från de övriga 
kanalerna i systemet som har ett fullständigt frekvensområde förkortas LFE-
kanalen .1 i högtalarbeteckningen. LFE-kanalens begränsade frekvensomfång gör 
att samplingsfrekvensen för ljudkanalen kan göras betydligt lägre än övriga ljud-
kanaler i surroundsystemen. Vanligtvis är samplingsfrekvensen för baskanalen 
enbart 240 Hz/s, vilket enligt Nykvist-teoremet4 ger ett frekvens-omfång på 120 
Hz, vilket är precis tillräckligt med tanke på de begränsade arbetsuppgifter som 
LFE-kanalen är designad för. (AESTD1001.1.01-10: s. 7) 

2.9  Framtidens surroundsystem   
I framtiden kommer vi med största sannolikhet att få se allt mer avancerade ljud-
system anpassade för surroundljud, både för professionella ändamål och hemma-
bruk. Till exempel finns det redan idag system på marknaden som består av två 
stycken kombinerade 5.1-system, med sammanlagt 10 högtalare samt 2 subbasar. 
Dessutom kommer allt fler ljudanläggningar i moderna bilar med stöd för sur-
roundljud, eftersom dvd-spelare för bilarnas passagerare har blivit mycket popu-
                                                
4 Teorem inom digitaltekniken som säger att samplingsfrekvensen bör vara dubbel så stor som det 
frekvensomfång som ska registreras. 

Figur 6: Illustration av Bass Management (bildkälla: www.5dot1.com) 
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lärt under de senaste åren.  Till exempel kan man idag beställa en ny Volvo C70® 
med en inbyggd digital Dolby Pro Logic II® förstärkare med 5 x 130 watts utef-
fekt samt tolv stycken högtalare från det danska företaget Dynaudio, som annars 
är mest kända för sina högkvalitativa monitorhögtalare för inspelningsstudios  
(http://www.volvocars.se/Showroom/newC70/Specifications/Features/ 060415 
kl.21.00). 
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3 Hur gör man konsertinspelningar?   
En inspelning av en konsert kan göras på många olika sätt, beroende på omstän-
digheterna vid inspelningstillfället. Exempelvis kan man göra väl-klingande akus-
tiska inspelningar genom att bara arbeta med mikrofon-placering i lokalen, eller 
tappa ljud till ett lämpligt inspelningsmedium med hjälp av den befintliga PA-
anläggningens mixerbord. I professionella sammanhang är dock digital fler-
spårsinspelning vanligast, ofta med 24 ljud-kanaler eller fler, där man i efterhand 
kan redigera och finjustera varje enskilt instrument i ljudbilden. Detta arbetssätt 
ger betydligt mer kontroll över slutresultatet, men kräver mera planering och tar 
för det mesta mer tid i anspråk. Vill man vara riktigt ambitiös när man spelar in 
konserter kan man bygga upp ett helt studiosystem i samband med inspelningen, 
komplett med stort mixerbord, bandspelare och monitorsystem. Helst ska studion 
byggas i ett separat ljudisolerat rum i närheten av spelplatsen. På Sveriges Radio 
och Sveriges Television använder man sen länge lastbilar där man byggt in kom-
pletta kontrollrum för miljontals kronor för inspelningar och sändningar. Natur-
ligtvis är dessa konstruktioner mycket dyra, men systemen är flexibla och kvalitén 
på inspelningarna blir väldigt bra i slutändan (Huber & Rundstein 2004, s.12). 

3.1  Förberedelser   
Som alltid när det gäller musikinspelningar gäller det att vara väl förberedd, men 
vid konsertinspelningar är detta om möjligt ännu mer viktigt, eftersom man aldrig 
eller sällan får en andra chans att göra omtagningar och rätta till misstag. Förbere-
delserna är av både konkret och mer immateriell art. Rent konkret så måste lämp-
lig inspelningsutrustning ordnas fram samt kontrolleras så att den fungerar korrekt 
och det ska helst finnas tid för uppkoppling och ordentligt soundcheck för att 
uppnå ett tillfredsställande resultat. Dessutom måste kontakter samt eventuella 
tillstånd ordnas innan inspelning överhuvudtaget kan komma i fråga. Enligt upp-
hovsrättslagen (URL § 46) måste alla framträdande vid det aktuella tillfället ge sitt 
godkännande till inspelning innan en sådan överhuvudtaget kan ske. I vissa fall 
måste artisternas skivbolag eller agent kontaktas för att man ska kunna klarlägga 
juridiska frågor samt skriva kontrakt om rättigheterna till inspelningen. En funge-
rande kontakt med de ljudtekniker som har ansvar för ljudanläggningen vid fram-
trädandet är ovärderlig, eftersom det inte är helt ovanligt att inspelningspersona-
lens och PA-teknikernas intressen hamnar i konflikt med varandra. Dialogen med 
arrangörer och lokalansvariga måste också skötas om för att underlätta det kon-
kreta arbetet och minska effekten av stressen som ofta uppstår vid konsertinspel-
ningar  
(Kirtley 2001, http://onstagemag.com/ar/performance_ultimate_board 
_tape /index.htm, 060415 kl.21.00).   



  18 

3.2 Uppdelning av mikrofonsignaler   
Vid konsertinspelningar av pop och rockmusik delar man alltid upp mikrofonsig-
nalerna så att inspelningsutrustningen och ljudanläggningen i lokalen får helt se-
parerade tappningar av ljudet från mikrofonerna. Detta görs för att få total kontroll 
på ljudsignalerna samt undvika jordbrum. Jordbrum är annars ett vanligt problem 
vid konsertinspelningar, då den elektriska jordpotentialen ofta skiljer sig mellan 
inspelningsutrustningen och PA-anläggningen i lokalerna.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bland ljudtekniker används för det mesta det engelska uttrycket ”splitbox” för att 
beskriva fördelningsapparaturen för mikrofonsignalerna. Apparaturen placeras 
uppe på scenen och ligger alltid först i signalkedjan. De har i de flesta fall trans-
formatorbalanserade utgångar som råder bot på jordbrum och de flesta splitboxar 
kan skicka 48 volts spänning till kondensatormikrofoner och lineboxar om så öns-
kas. 

3.3 Publikmikrofoner   
Eftersom konsertpublikens reaktioner (applåder, visslingar med mera) är mycket 
viktiga för helhetsintrycket används för det mesta separata mikrofoner för att ta 
upp publikljudet vid liveinspelningar. Vid stereo-inspelningar placerar man för det 
mesta ett stereopar mikrofoner riktade mot publiken vid scenkanten, men beroen-
de på lokalens storlek och akustiska förutsättningar finns det olika tekniker för att 
få till en tillfredsställande publikljud. I större konsertlokaler hänger man ibland 
mikrofoner från taket, vilket kan ge ett mycket imponerande publikljud. När man 
vill återge publikljudet i surround blir tekniken lite annorlunda. Den mest realis-
tiska metoden är att använda sig av en mikrofon anpassad för surroundbruk, som 
består av minst fyra stycken mikrofonkapslar placerade i en enda mikrofon. För-
delen med en sådan mikrofon är att tydligheten i upptagningen ofta är mycket bra 
och att det mycket korta avståndet mellan mikrofonmembranen reducerar fasfel. 
Nackdelen är att dessa mikrofoner är att de kostar en hel del pengar, eftersom ut-
formningen av dem är kostsam och produktions-serierna är små. 

Figur 7: Illustration för uppdelning av mikrofonsignaler mellan  
inspelningsutrustning och PA-anläggning. 
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Holophone, Soundfield och svenska Line Audio är några märken som tillverkar 
mikrofoner specialanpassade för surroundbruk. Om man inte har tillgång till en 
surroundmikrofon kan man använda sig av en mer traditionell teknik, som kräver 
tillgång till minst fyra mikrofoner, helst av kondensator-modell. För att uppta pu-
blikljudet placerar man ett främre samt ett bakre stereopar i lokalens fyra hörn, så 
att publikljud och lokalens akustik kan höras i både huvudhögtalarna och sur-
roundhögtalarna. Om man så önskar kan man även använda en femte mikrofon för 
återgivning av ljud från publiken i centerhögtalaren. Det långa avståndet mellan 
mikrofonerna innebär att det sällan uppstår några fasfel vid inspelningen (Tozzoli 
2005, s.17). 

3.4 Lagringsmedium  
Inspelning av livekonserter sker idag oftast direkt till dator eller på någon form 
utav hårddiskbandspelare. Båda inspelningsformerna har sina för och nackdelar. 
Väljer man att spela in på en dator kan man börja mixa materialet direkt utan 
trassliga överföringar, men datorer är otympliga och tål inte alltid ett hårt turnéliv. 
Hårddiskbandspelare är smidigare och mer driftsäkra än datorer, men kan ställa 
till bekymmer vid överföringar av ljudfiler samt synkroniseringar med övrig ut-
rustning.    

3.5 Bitdjup och överstyrningsmarginaler   
Vid alla former av inspelning rekommenderas att man försöker lägga inspelnings-
nivåerna så nära gränsen till överstyrning som möjligt, för att minska brusnivåerna 
och få ut maximal dynamik ur lagringsmediet. Vid liveinspelningar bör man ha 
dock använda sig av några decibels marginal innan insignalen överstyrs, oavsett 
vilket lagringsmedium som används. Anledningen till detta är det faktum att live-
framträdanden är betydligt mer okontrollerade tillfällen än studioinspelningar, och 
det finns oftast ingen möjlighet att göra omtagningar om något går snett. Det är 
inte ovanligt att musikerna håller igen lite vid soundcheck5, för att senare spela ut 
                                                
5 Ljudprov innan konsert. 

Figur 8: Soundfield Mk V mikrofon för upptagning av ljud i surround. 
(bildkälla: www.er.uqam.ca) 
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ordentligt när det är dags att möta publiken. En kompressor6 eller limiter inställd 
för att börja jobba strax innan överstyrning kan vara räddningen i nöden, om man 
vill vara helt säker på att inspelningen ska kunna användas efteråt. Överstyr-
ningsmarginalen gör att det dynamiska omfånget på det inspelade materialet 
minskar, därför är det viktigt att inspelningen görs med största möjliga bitdjup.   

3.6 Konsertinspelning i surround   
Beroende på vilka ambitioner man har med sin surroundinspelning så skiljer sig 
också inspelningsteknikerna från varandra. Vid stereoinspelning av klassisk musik 
försöker man ofta hålla inspelningens ljudbild så nära den ”verkliga” ljudbilden 
som möjligt, och där använder man sig ofta av mikrofonuppställningar av Decca-
tree-modell7 för att få en korrekt ljudbild. Vid inspelning i surround kan man an-
vända sig av mikrofonsystem som spelar in signaler i äkta surround, till exempel 
från Soundfield eller Holophone, eller komplettera Decca-tree-uppsättningen i 
stereo med ytterligare 2 mikrofoner, för att ta upp rumsklangen vid inspelningstill-
fället. Inom pop- och rockmusik är man för det mesta inte lika konservativ när det 
gäller balans och fasriktighet i ljudbilden, utan precis som vid stereoinspelning 
panorerar man ut de olika instrumenten i ljudbilden vid mixning i surround. Vid 
inspelningar i surround bör man dock vara medveten om att inspelningsrummets 
karaktär märks mer än vid stereoinspelningar, vilket leder till ökade krav på loka-
lens akustik (Owsinski, 2000, s.97). 
 

                                                
6 En kompressor är en effektenhet som jämnar ut dynamiken på ljudsignalen som passerar genom 
den. 
7 Inspelningsmetod ursprungligen anpassad för orkesterinspelningar utvecklad av skivbolaget 
Decca, beståendes av tre stycken Neumann KM56 kondensatormikrofoner placerade på ett triang-
elformat stativ på cirka 3 meters höjd över scenen. Se figur 9. 

2 meter bred + 1,5 meter djup 

+ 30° - 30° 

Ljudkälla 

Figur 9: Illustration av mikrofonuppsättning av Decca Tree-modell. 
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4 Weeping Willows   
Weeping Willows bildades 1995 och har sen nittiotalets slut haft en framträdande 
roll på den svenska musikscenen. Bandnamnet betyder översatt till svenska ”Tår-
pilarna”, vilket är en ofta använd metafor för tröst inom den amerikanska lyriken. 
Redan från allra första början blev bandet kända för sina starka scenframträdan-
den där man blandade egna låtar med väl valda melodier av idoler som Scott Wal-
ker, Roy Orbison, Burt Bacharach och Velvet Underground. Med teatralisk över-
dådig musik och gripande texter om krossade hjärtan fick Weeping Willows ett 
rykte om sig att få vuxna män att gråta.   
 
1997 tecknade Weeping Willows kontrakt med Grand Recordings som är en un-
deretikett till Virgin Records och gav ut sin första cd ”Broken promise land”. På 
skivan fanns enbart eget material med stora stråk- och blåsarrangemang, arrange-
rade av Pål Svenre, som var tydligt inspirerade av amerikanska lyxiga sextiotals-
produktioner. Skivan etablerade bandets speciella ljudbild hos den stora massan 
och ”Broken promise land” blev även rosad av den svenska kritikerkåren. Bandet 
blev så respekterat att de till och med fick medverka i en halvtimmes dokumentär 
i Sveriges Televisions kulturprogram ”Nike”, vilket inte är illa för ett debuterande 
band.   
 
Weeping Willows andra skiva, ”Endless night”, släpptes två år senare och var en 
förlängning av deras fascination för sentimentala kärleksämnen. På skivan finns 
ett flertal starka låtar där titellåten tydligast visar bandets osvikbara känsla för 
romantik.  Även denna skiva mottogs väldigt väl och fick mycket bra kritik.    
 
På sitt tredje album tog Weeping Willows ytterligare musikaliskt steg framåt. 
”Into The Light” släpptes i december 2004 och handlade då mer om nutida rock 
med dragning åt dansgolvet än den storslaget dramatiska kostym som varit grup-
pens kännetecken sen tidigare. Med producenten Johan Forsman (Ceasars Palace, 
Soundtrack of Our Lives) bakom spakarna fick bandet ett mer konkret rocksound 
och lät mera som Morrissey eller Depeche Mode än Frank Sinatra. Stråkarna och 
blåset var borta men istället tillkom det desto mer syntar och elgitarrer.    
 
Hösten 2005 släppte Weeping Willows en samlingsskiva för att fira sitt tioårsjubi-
leum som band och samla alla hits genom åren, en skiva som man valde att kalla 
"Singels Again". På skivan finns förutom fjorton tidigare släppta låtar även två 
nyskrivna spår, som passar väl in i sammanhanget.  
 
Weeping Willows består i dagsläget av medlemmarna Stefan Axelsen (bas), Mag-
nus Carlsson (sång), Anders Hernestam (trummor), Ola Nyström (gitarr) och Niko 
Röhlke (gitarr, keyboards).   
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5 Inspelning av Weeping Willows   

5.1 Förberedelser   
Mycket tid och energi gick åt för att förbereda den aktuella konsert-inspelningen. 
Till att börja med tog jag kontakt med Johan Karlsson vid Arrangörsföreningen 
Knickedick, för att via honom fråga Weeping Willows överhuvudtaget var intres-
serade av att spelningen skulle dokumenteras. Johan förmedlade kontakterna med 
bandet och de gav tillåtelse till att låta spela in konserten. Parallellt som diskus-
sionen med Weeping Willows fördes jagade jag lämplig utrustning för inspelning-
en. Eftersom jag arbetar extra vid Sveriges Television i Norrköping kunde ljud-
teknikerna där hjälpa mig både med tips på lämpliga uthyrare av teknik samt lån 
av mikrofoner, vilket underlättade både mitt sinne och plånbok. För att hålla ord-
ning på vilka ljudkällor som skulle spelas in och vilka lagringsmedium som skulle 
användas skapade jag i ett tidigt skede av planeringen en kanalplan för inspel-
ningen, en plan som uppdaterades flera gånger under projektets gång. Den slutgil-
tiga kanalplanen kan beskådas i appendix 1. En hårddiskbandspelare samt en 
lämplig splitbox hyrdes in och en del utrustning bokades upp i universitets inspel-
ningsstudio.    

5.2 Inspelning   
Innan inspelningen gick av stapeln hade jag fördjupat mig i böcker om surroun-
dinspelning samt ljudgurun Bruce Swediens bok ”Make mine music”, där han 
lovordar klassiska stereoinspelningstekniker som till exempel Decca Tree-
uppsättningen. I ett tidigt stadium av inspelnings-planeringen hoppades jag kunna 
använda mig av några Swediens metoder vid konsertinspelningen, men redan in-
nan jag kom på plats i Hörsalen fick mina storslagna ambitioner stryka lite på fo-
ten av praktiska skäl. Till exempel hade jag vid inspelningstillfället inte tillgång 
till någon mikrofon som kunde spela in äkta surroundljud på diskreta kanaler. Det 
visade sig inte heller vara möjligt att använda sig av större mikrofonuppsättningar 
av Decca-tree-modell eller liknande, eftersom de är tämligen skrymmande kon-
struktioner som skulle störa det visuella intrycket alltför mycket vid konserten. 
Istället fick jag kompromissa och använda mig av PA-firmans ordinarie uppsätt-
ning av mikrofoner och lineboxar, samt komplettera dessa med ett antal extra pu-
blikmikrofoner. Här följer en kort beskrivning av vilka ljudkällor som spelades in 
på konserten med Weeping Willows:   

5.2.1 Trummor   
Trumsetet på konserten var ett Ludwig utav äldre modell, troligen sent sextiotal, 
beståendes av baskagge, virvel, hängpuka, golvpuka, hihat, ride- och crash-
cymbal. Baskaggen spelades in med hjälp av en AKG D112 dynamisk mikrofon, 
som är speciellt anpassad för instrument med mycket basrikt material. Mikrofonen 
placerades i mitten av ljudhålet på baskaggens front. Virvelkaggen fångades upp 
på klassiskt manér med en Sennheiser MD-421 dynamisk mikrofon, placerad cir-
ka 7 cm från skinnet riktad in mot trummans mitt. En AKG C-451 kondensator-
mikrofon som placerades på cirka 10 cm avstånd användes för att ta upp ljudet 
från hihaten. Upptagningen av ljud från cymbaler och pukor på trumsetet löstes på 
ett tämligen otraditionellt sätt genom att två stycken AEA R84 bandmikrofoner 



  23 

placerades ut mellan pukorna och cymbalerna på trumsetet. Eftersom dessa mik-
rofoner har ett åttaformat ljudupptagningsområde fungerade metoden faktiskt rik-
tigt bra, med mycket lite oönskat läckage från andra ljudkällor.   

5.2.2 Elbas   
Elbasen i fråga var av märke Fender Precision och förstärkt av en Ampeg Classic 
förstärkare. En phantommatad linebox8 med länkfunktion placerades mellan bas 
och förstärkare för att spela det ofärgade direktljudet från elbasen.   

5.2.3 Elgitarrer   
De två gitarristerna i Weeping Willows spelar på flera olika sorters elgitarrer, 
bland annat Gibson Firebird, Gibson Les Paul och Fender Telecaster, och ljudet 
från elgitarrernas förstärkare spelades in med hjälp av två stycken AKG C414 
kondensatormikrofoner, placerade på några få centimeters avstånd från fronten på 
förstärkarna. Förstärkarval denna kväll var dels en kombination av 
Mesa/Boogietopp och Marshall högtalarlåda, dels en inhyrd Peavey Classic-
combo eftersom den ordinarie förstärkaren (MusicMan 212) visade sig vara trasig 
vid framkomsten till spelstället.  

5.2.4  Steelguitar  
Steelguitaren vid konserttillfället var av märket Fender och led av mycket stora 
problem med jordbrum. Ljudteknikern och turnéledaren kämpade in i sista stund 
med lödkolven för att få ordning på oljudet och fem minuter innan konserten skul-
le dra igång blev resultatet någorlunda acceptabelt. Förstärkare var en mycket 
högljudd Fender Twin elgitarrförstärkare som närmickades med hjälp av en Shure 
SM-57 dynamisk mikrofon.    

5.2.5 Syntar/Keyboards    
Alla signalerna från syntar och keyboards (MicroKorg, Roland elpiano, Nord 
Lead, EMU XT4 sampler och Sequential Circuits Six Track) förutom stråkmaski-
nen togs upp med hjälp av lineboxar i mono och skickades sedan vidare till mikro-
fonförstärkarna. Signalerna från stråkmaskinen (av märke Logan String Melody) 
passerade via en Peavey Bandit elgitarrförstärkare innan ljudet togs upp av en 
Shure SM58 dynamisk mikrofon.   

5.2.6 Elfiol   
Elfiolen använde en rörbaserad Vox ToneLab multieffekt/gitarrförstärkar-
simulator innan signalen från elfiolen spelades in med hjälp av en linebox som 
distribuerade signalen vidare till inspelningsutrustningen.   

5.2.7 Röster   
Till alla sång- och talinsatser användes dynamiska Shure SM58 mikrofoner, sam-
manlagt 4 stycken.   

 

                                                
8 En linebox innehåller en transformator som omvandlar en obalanserad linjesignal till en balanse-
rad mikrofonsignal. 
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5.2.8 Publikmikrofoner   
Publikmikrofonerna var den aspekt vid inspelningen av Weeping Willows som jag 
lade ner mest energi på vid förberedelserna. Eftersom publikupptagningen vid 
denna inspelning var ett kritiskt element för att lyckas med ljudbilden i surround 
hade jag många och långa funderingar på hur jag skulle gå till väga för att lyckas. 
Jag hade funderingar på att hyra in en mikrofon som upptar ljud i äkta surround, 
men det projektet stupade snart beroende på den ytterst begränsade budgeten för 
projektet. Efter diskussion med min handledare Alar Suurna, som har mycket er-
farenhet av musikproduktion i surroundljud, beslutade jag mig för att använda en 
mer budgetvänlig variant av publikmikrofoner. Publikmikrofonerna vid inspel-
ningstillfället bestod av tre stycken stereopar, placerade i bred AB-stereo: Ett ste-
reopar placerades vid framkanten av scenen, ett par som täckte sidorna av kon-
sertsalen samt ett par riktat mot bakre delen av rummet för att få med publikljud 
och väggreflektioner. Mikrofonerna placerades på cirka 3 meters höjd över de 
nedre publikraderna och riktades snett nedåt i 30 graders vinkel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alla mikrofonerna var av modell Neumann KM184 kondensatormikrofoner, detta 
för att få liknande upptagning av publikljudet samt att mikrofon-modellen är enkel 
och diskret att placera. Ingen dämpning eller bas-avskärning användes på mikro-
fonerna vid konsertinspelningen.   

5.3 Hörsalen   
Konserten gick av stapeln i Hörsalen i Norrköping, och trots att lokalen har en 
viss estetisk charm håller dess akustiska kvalitéer som inspelningsplats inte någon 
högre klass. Hörsalen är en avsakraliserad kyrka uppförd år 1827 och salen har en 
relativt hård efterklang med mycket reflektioner. Publikutrymmet är uppdelat på 
parkett och en läkare, med plats för sammanlagt 500 personer. Vid inspelningstill-
fället var det fullsatt i lokalen, vilket konkret innebar lite mindre rumsreflektioner, 
högre rumstemperatur och mycket bra samspel mellan publik och bandet. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Johannes_kyrka%2C_Norrk%C3%B6ping, 
060415 kl.21.00) 

SCEN 
 

Publik 
 

Front Left Front Right 

Center Left 

Back Left 

Center Right 

Back Right 

Figur 10: Illustration av publikmikrofonernas placering i Hörsalen vid in-
spelningen av Weeping Willows. 
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5.4 Mikrofonförstärkare och lagringsmedium   
För att förkorta signalvägen mellan mikrofoner och inspelningsutrustning samt 
underlätta kommunikationen med övriga aktörer placerades inspelningsutrust-
ningen vid sidan av scenen, bredvid monitorteknikens utrustning. Signalerna från 
splitbox och publikmikrofoner förstärktes till linjenivå via 2 stycken Yamaha 
MLA7 samt en Focusrite Octopre mikrofonförstärkare och spelades in på en Ale-
sis HD24 hårddiskbandspelare, som har möjlighet att spela in 24 separata audio-
spår samtidigt. Eftersom signalerna från Focusrite-förstärkaren spelades in digitalt 
fungerade denna som wordclock för hårddiskbandaren. Då det utökade antalet 
publikmikrofoner gjorde att det önskade kanalantalet översteg 24, kompletterade 
jag inspelningsriggen med en PC med ett Digidesign 002 ljudkort för de sista 4 
ljudkanalerna. Eftersom det inte fanns något enkelt sätt att exakt synkronisera 
inspelningen på hårddiskbandaren och datorn vid detta tillfälle fick jag hitta en 
väg att lösa detta i efterhand: Lösningen blev att sångkanalen spelades in parallellt 
(via ADAT-lightpipe) både på hårddiskbandare och dator, vilket underlättade 
synkroniseringen i redigeringsstadiet. Även utsignalen från masterregeln på PA-
ljudbordet spelades in, mest som referens för att ha möjlighet att jämföra de olika 
mixarna i efterhand. Ett Behringer 8000-mixerbord användes för att kontrollera att 
det inspelade materialet lät bra efter band.  
 
Den inhyrda hårddiskbandspelaren visade sig inte vara fullt så driftssäker som jag 
trodde, eftersom den halvvägs in i första låten stannade av sig själv. Jag lyckades 
dock få igång den några sekunder senare och då fungerade den perfekt konserten 
ut. Både hårddiskbandspelare och dator använde sig av samma bitdjup och samp-
lingsfrekvens vid inspelningen: 24 bitars wave-filer med 48 kHz samplingsfre-
kvens. 
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6 Redigering   
Redigering av programmaterial i surround skiljer sig inte nämnvärt jämfört med 
ljudredigering i stereo, förutom att antalet kanaler med ljud att hålla ordning på är 
betydligt fler. Dessutom kan den utökade ljudbilden medföra att klipp i materialet 
blir mer hörbara, särskild då man redigerar flera klingande ljudkanaler samtidigt.   

6.1 Redigering av Weeping Willows   
Med hjälp av det specialiserade datorprogrammet Alesis FST Connect förde jag 
över ljudfilerna från Alesisbandarens hårddisk till min dator med hjälp av ett data-
interface samt en firewirekabel. Sedan gjordes all redigering och mixning av ma-
terialet internt i datorn med ljudredigeringsprogrammet Nuendo 3 från Steinberg.  
 
Anledningen till att jag valde att använda mig utav just detta program är att Nuen-
do har fullt stöd för surroundljud ända upp till 10.2-format och att det inte är låst 
till en speciell hårdvara, som till exempel branschstandarden Pro Tools är. En an-
nan stor skillnad jämfört med konkurrenten Pro Tools är att Nuendos programvara 
inte har någon inbyggd begränsning av antalet ljudspår som kan spelas upp samti-
digt, antalet begränsas istället av datorns kapacitet. I Pro Tools LE är begräns-
ningen 32 klingande ljud samtidigt, vilket inte räcker långt i surroundsamman-
hang. Nuendo har också en väl genomtänkt funktion för att hantera grupper av 
audiospår, så kallade foldertracks, som underlättade arbetet betydligt vid redige-
ring och mix av projektet.   
 
Det allra första steget i redigeringsfasen var att få materialet från hårddisk-
bandspelaren att synkroniseras med de ljudspår som spelades in direkt på datorns 
hårddisk, en uppgift som är enkel att lösa i Nuendo. Eftersom leadsången spelades 
in parallellt både på hårddiskbandspelaren och datorn var det bara att lägga dessa 
två ljudspår bredvid varandra i redigeringsfönstret och flytta på filerna tills mate-
rialet var i synk. De olika ljudspåren lades sedan i olika foldertracks beroende på 
vilken instrumentgrupp de tillhörde: Trummor, Gitarrer, Keyboards etc.   Den 
mesta av den faktiska arbetstiden vid redigeringen gick åt till att rensa upp i mate-
rialet, då det på grund av den höga ljudnivån på scen vid spelningen fanns mycket 
oönskat ljudläckage i mikrofonerna. Till exempel är sångkanalen mycket hårt 
klippt och publikmikrofonerna hörs mestadels i mellanrummen mellan låtarna för 
att uppnå en tydligare ljudbild i slutändan. Vid redigeringen hittade jag en del 
ljudmässiga problem som inte hördes vid det aktuella inspelningstillfället. Till 
exempel uppvisade hihatens ljudkanal en hel del distorsion som jag inte uppfattat 
tidigare, som sannolikt härstammar från en trasig kabel eller felande phantommat-
ning.   
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7  Surroundmixning   
Mixning i surround skiljer sig en hel del i jämförelse med vanlig mixning i stereo. 
Till och börja med har man som ljudtekniker ett större ljudfält med fler högtalare 
att arbeta med, på gott och ont. Vid mixning i stereo kan det ibland kännas som 
om att ljudfältet i stereo inte riktigt ”räcker till”, den problematiken uppstår inte 
vid surroundmixning. Snarare är det så att ljudfältet kan vara för stort ibland, det 
inbjuder till vilda ljudexperiment som kanske inte alltid är så lyckade. Centerhög-
talarens uppgift är att ge mer tydlighet i mitten av ljudbilden, där detaljrikedomen 
vid mixning i stereo ibland brister i tydlighet, beroende på lyssnaren och högtalar-
nas position. Den optimala lyssningspositionen (sweet spot) blir också vidare, 
eftersom det är fler högtalare som levererar ljud till lyssnaren. Det ökade antalet 
högtalare kan också underlätta för den som mixar musik att hitta rätt position för 
de olika ljudkällorna och förhoppningsvis minska på överdriven användning av 
tonkontroller (Owsinski 2000, s.96). 

7.1 Utökat ljudfält   
Panoreringsmöjligheterna i ljudfältet vid mixning av material i surround består 
inte längre bara av området mellan höger och vänster högtalare, utan som mixare 
måste man även ta hänsyn till balansen mellan fronthögtalare och centerhögtalare, 
hur mycket av ljudkällan som ska tappas till bashögtalaren samt var i ljudfältet i 
djupled mellan front och bakhögtalare som källan ska placeras. Precis som vid 
mixning av stereomaterial är det en mycket bra idé att ha en ordentlig plan för var 
i ljudbilden som de olika elementen ska placeras innan man skrider till verket och 
mixar ljud i surround, eftersom det annars är lätt att bli sittandes i timmar och 
panorera runt de olika instrumenten.  

7.2 Centerhögtalare och phantomcentre 
Vid mixning av material i stereo har man under sjuttio års tid klarat sig utan en 
dedikerad högtalare för området i mitten av ljudfältet. Anledningen till detta är ett 
välkänt fenomen som kallas för ”phantom centre”. Teorin bakom detta begrepp är 
det faktum att om ett ljud matas ut i stereosystemets båda högtalare med exakt 
likadan ljudnivå och ljudet når lyssnarens båda öron vid samma tidpunkt uppfattar 
mottagaren att ljudet kommer från en punkt mitt mellan högtalarna, trots att det 
inte finns någon högtalare där som kan låta. ”Phantom centre” är en relativt lyck-
ad kompromiss men har en del nackdelar. En av dessa nackdelar är att ljudbilden i 
mitten förändras så fort lyssnaren rör sig det minsta från mitten av ljudfältet. 
Dessutom är det en stor tonal skillnad på monoljud som spelas upp från ett par 
stereohögtalare jämfört med ljudbilden från en enda högtalare som placeras i mit-
ten av ljudfältet. (Lund 2000, s.3) 
 
Tanken med en centerhögtalare i ett surroundsystem är att råda bot på båda dessa 
problem och ge en pålitligare och mer detaljerad ljudbild i mitten av ljudfältet, 
både volymmässigt och tonmässigt.  Det stora problemet med centerhögtalaren är 
att få konsumenter vet exakt hur de ska justera sitt system för att det ska kunna 
leverera en optimal ljudupplevelse. Eftersom majoriteten av de viktigaste ljudkäl-
lorna i en mix placeras i mitten av ljudfältet inser man snabbt att centerhögtalaren 
har en avgörande roll för hur ljudet uppfattas hos lyssnaren. Detta medför också 
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att det är extremt viktigt att högtalaren är rätt anpassad till övriga högtalare i sy-
stemet, annars finns en stor risk att mixen spolieras ljudmässigt. Detta är anled-
ningen till att en del ljudtekniker väljer att använda centerhögtalaren sparsamt 
eller väljer bort den helt vid mixning. 

7.3  Monitorsystem för surround   

7.3.1 Uppbyggnad    
I och med att ett surroundsystem har fler högtalare än ljudanläggningar för stereo-
bruk bör man vara medveten om att det fysiska utrymmet för att få plats med en 
lämplig lyssningsutrustning ökar. Rummet som utrustningen ska placeras i bör 
också vara lämpligt för musikmixning, vilket innebär så lite störande reflexioner 
av ljud som möjligt samt god isolation mot omvärlden (Huber & Rundstein 2004, 
s.53). 
 
Ökar gör också kraven på att de olika komponenterna i ljudanläggningen är rätt 
placerade och kalibrerade. Till och börja med bör man givetvis eftersträva att hög-
talarnas ljudkaraktär liknar varandra, helst ska högtalarna i ljudsystemet vara av 
exakt samma modell och tillverkare. Om detta av olika skäl inte är möjligt bör 
man prioritera front- och centerhögtalarna, medan kraven på bakhögtalarna inte är 
fullt lika stora (AES 2001, s.11). Av praktiska skäl underlättar det att använda sig 
av aktiva lyssningsmonitorer när man komponerar en ljudanläggning anpassad för 
surroundbruk, eftersom slutstegen som driver högtalarna är integrerade i högtalar-
lådan och det blir mindre komponenter att hålla ordning på i slutändan. Med fler 
högtalare i monitorsystemet blir det också mer komplicerat att få kontroll av deras 
inbördes nivåer, därför är en nivåkontroll anpassad för surround att rekommende-
ra. Det finns flera olika att hitta på marknaden, vissa har även en inbyggd del för 
kontroll av Bass Management (Tozzoli 2005, s.59-62).   

7.3.2 Placering   
Även fast den som producerar musik i surroundljud aldrig kan vara säker på hur 
högtalarplaceringen hos slutanvändarna ser ut, bör man ända vara noggrann när 
det gäller placeringen av högtalarsystemet som man mixar på, allt för att minska 
risken för felaktig balans på produkten. Avståndet till högtalarna och placeringen i 
höjdled på dessa bör vara den samma för att uppnå en så korrekt återgivning av 
ljudbilden som möjligt. Fronthögtalarna ska placeras med +/-30 graders vinkel 
från centerhögtalaren, och bakhögtalarna med 110 graders vinkel från mitten. 
Bashögtalarens placering är inte fullt lika viktig som övriga högtalare i systemet, 
på grund av örats svårighet att lokalisera ljud i låga frekvenser, men den bör inte 
placeras alltför långt ifrån de övriga högtalarna (AES 2001, s.3-4).    
 

7.3.3 Lyssningsnivåer   
När det gäller lyssningsnivåer för surroundmixning finns de olika rekommenda-
tioner beroende på vilken sorts produktion man arbetar med. Rekommenderad 
lyssningsnivå för filmmixning är 85dB och vid ljudläggning av TV-produktioner 
79dB. För musikproduktion rekommenderar Dolby att man ställer in ljudnivån 
med hjälp av vitt brus, så att den uppmätta ljudnivån uppnår 85dB SPL per högta-
lare. Forskning vid Musikhögskolan i Piteå gjord hos Sveriges Television visar 
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dock att konsumenternas lyssningsnivåer i hemmen i genomsnitt ligger runt 8,5 
dB lägre än den rekommenderade ljudnivån i kontrollrummen vid utsändning, 
vilket naturligtvis påverkar hur ljudmaterialet tas emot av slutanvändaren. Detta 
bör man beakta när man mixar sitt surroundmaterial. (Nilsson, 2004, s.16)  

7.3.4 Effektenheter för surround 
När man mixar ljud i sourroundformatet kan man använda sig av effekter hanterar 
ljud i mono, stereo eller surround. Eftersom intresset för surroundljud inte har 
varit så stort tidigare finns det idag bara ett fåtal effektenheter som arbetar i äkta 
surround, jämfört med det enorma utbudet av stereoeffekter. Utvecklingen går 
dock snabbt framåt och i framtiden kommer arsenalen av surroundeffkter garante-
ra att öka. Några av de vanligaste effektenheterna i mjukvaruform idag kommer 
från tillverkarna Digidesign, Waves, Audio Ease samt Sony Oxford. På hårdvaru-
sidan kan nämnas maskiner från Eventide, Lexicon och TC Electronic (Tozzoli 
2005, s.97). 

 

 
 

 
Figur 11: TC Electronic System 6000 effektenhet med surroundmöjligheter. 
(bildkälla: TC Electronic A/S) 



  30 

7.3.5 Mixningsfilosofi   
Bland ljudtekniker verkar det finnas massvis med uppfattningar om hur musiken i 
det nya ljudformatet ska mixas och antagligen finns det lika många åsikter som 
det finns ljudtekniker. För det mesta faller åsikterna in under två olika läger, tradi-
tionell eller experimentell mixning (Owsinski 2000, s.98).    
 
Traditionell mixning innebär att ljudteknikern som mixar materialet försöker pla-
cera lyssnaren i ljudfältet så att mottagaren intar en tänkt åskådares plats i publi-
ken vid återgivningen. Surroundljudet används inom traditionell mixning för att 
förstärka känslan av publikens reaktioner samt lokalens egenskaper. Det ska vara 
relativt enkelt för lyssnaren att kunna fokusera på de olika ljudkällorna i mixen 
och surroundljudets utökade möjligheter till panorering används sparsamt så att 
lyssnaren inte ska tappa fokus på det musikaliska innehållet.   
 
Vid experimentell mixning placerar man ofta lyssnaren mitt i musiken istället, på 
en tänkt plats i ljudfältet mitt bland de utövande musikerna. Panorering och effek-
ter används betydligt mera för att förstärka olika element i produktionen och man 
tar inte lika stor hänsyn till lokalens egenskaper. Kort sagt finns det inget regel-
verk för hur mixen ska låta eller uppfattas, utan det är helt fritt för egna initiativ. 

7.4 Mixning av Weeping Willows 
När det gäller min egen filosofi när det gäller mixning av surroundmaterial så till-
hör jag definitivt den traditionella skolan. Jag anser att ljudbilden ska användas 
för att förstärka känslan av att vara på plats i lokalen vid konserten och att en allt-
för experimentell surroundmix riskerar förstöra det musikaliska värdet i den in-
formation som lyssnaren serveras från scenen. Jag är inte heller särskilt förtjust i 
tanken av att vara beroende av centerhögtalaren eller LFE-kanalen vid surround-
mixning. Anledningen till min ståndpunkt i denna fråga är delvis att jag har en 
lång erfarenhet av att mixa material i stereo och har klarat mig bra utan en center-
högtalare tidigare, dessutom att man aldrig kan veta om slutanvändarens ljudan-
läggning är rätt uppkopplad och kalibrerad för att spela upp surroundljudet kor-
rekt. De flesta lyssnare har ju idag rätt god kunskap i hur man kopplar upp en ste-
reoanläggning för hemmabruk, men att hitta rätt placering och ljudnivåer för en 
5.1-anläggning för surroundljud är en helt annan sak. Risken är stor att upplevel-
sen av konsertupptagningen förstörs om man till exempel har panorerat viktiga 
instrument till centerhögtalaren i mixen, och denna högtalare av någon anledning 
inte är inkopplad hemma hos slutanvändaren.  

7.4.1 Prioriterade ljudkällor 
Jag började det konkreta arbetet med min ljudmix av konsertupptagningen genom 
att fundera ut vilka musikaliska beståndsdelar som måste prioriteras i arbetet. Jag 
kom fram till att det vikigaste elementet i Weeping Willows musik enligt min 
åsikt är sångaren Magnus Carlsson samt innehållet i de texter som han förmedlar. 
Detta var min utgångspunkt innan jag började mixa materialet från konserten och 
således fick sången en självklar plats långt fram i ljudbilden. Övriga prioriterade 
ljudkällor var trummorna samt elgitarrerna som båda förmedlade mycket energi i 
mixen. Det musikaliska värde som steelguitaren samt elfiolen förmedlade priorite-
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rades också och dessa fick därmed också en relativt framträdande roll i ljudbilden, 
under förutsättning att de inte krockade med de vokala inslagen i ljudbilden. 
 
Med hjälp av olika folder tracks inledde jag arbetet genom att försöka få varje 
enskild instrumentgrupp att låta så bra som möjligt och hitta en fungerande balans 
mellan de olika instrumenten. När de olika grupperna lät bra provade jag att hitta 
en vettig balans mellan dessa och insåg att det behövdes en hel del finjusteringar 
av volymer och tonkontroller för att få helheten att låta som jag ville. En mer de-
taljerad bild av hur inställningarna för respektive ljudkälla ser ut finns att läsa i 
appendix 2 i slutet av rapporten.  

7.4.2 Tonkontroller 
Vid en föreläsning på Musikhögskolan i Piteå i september 2003 sade den legenda-
riska ljudteknikern Bruce Swedein: ”Om du måste använda tonkontrollen, så har 
du misslyckats” (”If you have to use the equalizer, you have failed”). Med detta 
uttalande menade han att tonkontroller är helt onödiga eftersom ett bra ljud på 
inspelningen bara handlar om val av mikrofon, mikrofonplacering samt musikerns 
talang. Jag antar att jag har misslyckats i herr Swedeins ögon, eftersom väldigt 
mycket av tiden vid mixen gick åt till att justera olika tonkontroller. Det stora 
problemet med det inspelade materialet var att konsertupptagningen lät väldigt 
diskantfattig jämfört med de referensskivor med Weeping Willows som jag hade 
tillgängliga. Omständigheterna vid konserten gjorde det svårt att få en bra upp-
fattning av hur inspelningen egentligen lät, något som kan härledas till bristen på 
ett relevant monitorsystem samt ett ljudisolerat kontrollrum.  

7.4.3 Panorering 
Eftersom min målsättning med denna konsertupptagning var att återge musiken ur 
en lyssnares perspektiv valde jag att placera direktljudet av musikerna i framkant 
av ljudfältet. Publikmikrofonerna fick stå för återgivningen av lokalens klang och 
panorerades därför på samma plats i ljudfältet som de var placerade vid inspel-
ningstillfället. Centerhögtalaren användes mycket sparsamt i mixen och mestadels 
som stöd för ljudkällor som primärt ligger i mitten av ljudfältet, till exempel 
bastrumma, elbas och leadsång. 

7.4.4 Effektenheter och efterklang 
En av de erfarenheter som jag fann under arbetet med surroundmixen av materia-
let var att man inte behöver använda lika mycket effektenheter som vid stereo-
mixning. Anledningen till detta är att de sex stycken publikmikrofoner som an-
vändes vid inspelningen gav ljudbilden en tillräckligt stor känsla av djup så att 
man inte behöver lägga till särskilt mycket konstgjord efterklang i efterhand.  
 
Eftersom jag inte hade tillgång till några effektenheter i hårdvaruform som hante-
rar surroundljud vid mixen valde jag att ladda ner tillgängliga demoversioner av 
mjukvara istället. Jag har tidigare arbetat mycket med Waves mjukvarupaket och 
valde därmed att ladda ner deras surroundpaket Waves 360, som innehåller flera 
olika former av effektenheter som arbetar i surround. 
 
De effektenheter som till slut användes var sammanlagt tre stycken. Huvudreverb 
i mixen var R360 från Waves, vilket är en efterklangsenhet som arbetar i äkta sur-
roundljud. Enheten var ställd att simulera ett liknande rum som finns i Hörsalen i 
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Norrköping med en efterklangstid på 2.17 sekunder. Jag använde mig även av ett 
delay från Waves, Waves SuperTap, som synkades manuellt för att matcha tempot 
på musiken och panorerades mot den bakre delen av ljudfältet. Jag använde också 
en av Nuendos medföljande delay-enheter, Modulation Delay, mestadels till ste-
elguitar och MicroKorg-synten. 

7.4.5 Mastereffekter 
På masterregeln använde jag mig av en Waves Q8 parametisk equalizer samt en 
Waves L360 slutkompressor anpassad för surroundbruk. Kompressorna användes 
ganska sparsamt och mest för att få lite mer kontroll över dynamiken i det mixade 
materialet. 
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8 Nedmixning   
Till skillnad mot traditionell stereoteknik är nedmixning i surround en betydligt 
mer komplicerad historia. Till att börja med är det en mycket bra idé att veta vil-
ket slutformat som är aktuell för produkten innan det är dags för nedmixning. Om 
musikmixen ska kompletteras med bilder, texter och filmklipp på slutprodukten 
påverkar detta hur mycket utrymme som finns tillgängligt i slutändan. Dvd-skivor 
må ha betydligt mera plats än cd-skivor när det gäller lagringsutrymme, men detta 
innebär inte att det finns hur mycket plats som helst på en dvd-skiva. Om slutpro-
dukten ska innehålla filmklipp kommer ljudet troligtvis att lagras på en dvd-
videoskiva i komprimerad form där viss ljudkvalité går förlorad vid komprime-
ringen, vanligen som en Dolby Digital-fil eller i DTS-format. Annars är det 
okomprimerat högupplöst surroundljud på dvd-audio eller SACD som gäller för 
att uppnå bästa möjliga ljudkvalité i slutändan (Owsinski 2000, s.118).   

8.1 Komprimerat surroundljud   
Dvd-videoskivan har funnits på marknaden sen 1998 och är i första hand avsedd 
som ett lagringsmedium för filmklipp. Ljudkvalitén hos en dvd avsedd för video-
bruk är inte fullt lika bra som hos dvd-audio och SACD, men trots detta är dvd-
videons ljudmöjligheter överlägsen dess föregångare cd-skivan. I dagsläget finns 
det två komprimerade ljudformat för surroundljud som används för dvd-
videoskivor (Tozzoli 2005, s.117-118).   

8.1.1 Dolby Digital   
Dolby Digital är standard ljudformatet för dvd-video och kan leverera 5.1-
surroundljud i maximalt 48kHz och 24 bitar. Bitströmmen är maximalt 640 kbps. 
Dolby Digital är även känt under filförkortningen AC-3 och dess kompressionsal-
goritm reducerar lagringsstorleken med 11:1. Ljudkvalitén hos Dolby Digital kan 
jämföras med en mp3-fil i 128 kbps (Owsinski 2000, s.121).   

8.1.2 DTS   
Många professionella ljudtekniker föredrar att koda surroundljud i DTS-format 
istället för standardformatet Dolby Digital. Anledningen till detta är att bitström-
men hos DTS-formatet är på 1,4 Mbps och komprimeringen är 3:1, vilket gör att 
mindre ljudinformation försvinner vid kodningsprocessen. Ljudmässigt kan kvali-
tén hos en välkodad DTS-ljudfil jämföras med ljudet på en cd-skiva (Owsinski 
2000, s.121).   
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8.2 Högupplöst surroundljud   
Precis som när videomaskinen dök upp på världsmarknaden under slutet av sjut-
tiotalet finns det i dagsläget två olika ljudformat för högupplöst surroundljud som 
tävlar med varandra om kunderna. Visserligen finns det några dvd-spelare som 
faktiskt klarar av att spela upp båda dessa ljudformat, men det mesta talar för att 
med tiden kommer något av dessa format att gå segrande ur striden om markna-
den. De båda formaten har helt olika tekniker för att återge högupplöst ljud i sur-
round och därmed naturligtvis olika för- och nackdelar.   

8.2.1 Dvd-audio   
Dvd-audio använder sig av samma sorts inspelningsteknik som vanliga cd-skivor, 
Pulse Code Modulation (PCM), vilket också är samma teknik som majoriteten av 
dagens digitala ljudutrustning använder sig av. Men upplösningen som dvd-audio 
använder sig av är betydligt bättre än den som är standard för vanliga cd-skivor. 
Normalt kan en dvd-audioskiva spela upp 5.1-ljudets 6 ljudkanaler i 24 bitars upp-
lösning vid 48 kHz samplingsfrekvens, men med hjälp av en komprimeringstek-
nik, kallad MLP9, kan samplingsfrekvensen höjas upp till 96 kHz. Detta ska jäm-
föras med cd-skivan, som bara kan leverera stereoljud i 16 bitar och endast i 44,1 
kHz samplingsfrekvens. MLP, som står för Meridian Lossless Packing, är en 
ickedestruktiv komprimeringsteknik, som alltså inte innebär någon kvalitetsförlust 
vid uppspelning. MLP-komprimeringen kan naturligtvis också användas för att få 
längre speltid på en dvd-audioskiva. Speltiden på en dvd-audioskiva kan nästan 
fördubblas vid MLP-komprimering jämfört med en helt okomprimerad skiva: från 
86 till 157 minuter i 24 bitar och 48 kHz. En annan fördel med dvd-audioskivor 
jämfört med det konkurrerande formatet SACD är att man på dvd-skivan även kan 
inkludera videospår och webmaterial. Under musikuppspelningen kan enklare 
stillbilder och texter visas upp, vilket kan innebära ett mervärde för konsumenter-
na utöver skivans höga ljudkvalitet (Tozzoli 2005, s.119).    

8.2.2 SACD   
Super Audio Compact Disc är frukten av ett samarbete mellan Sony och Philips 
och är det konkurrerande ljudformatet till dvd-audio. SACD använder sig av en 
helt annorlunda teknik än PCM. Denna omvandlingsteknik kallas för Direct Stre-
am Digital (DSD), där ljudet visserligen bara behandlas med en enda bit, men vid 
en samplingsfrekvens på hela 2,8 MHz. Frekvensområdet som DSD-tekniken kan 
återge är hela 100 kHz och detta med en ljuddynamik på 120 dB. För bakkompa-
tiblitetens skull innehåller de flesta SACD-skivor även ett ”vanligt” cd-audiospår, 
så att konsumenten inte behöver köpa en ny cd-spelare för att kunna spela upp en 
SACD-skiva. På en SACD finns det plats för sammanlagt 256 minuter stereoljud 
och i dagsläget finns det fler SACD-titlar än Dvd-audioskivor att tillgå på mark-
naden (Tozzoli 2005, s.120).   
 

                                                
9 Meridian Lossless Packing. 
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8.3 Lagringsmedium vid nedmix   
När surroundmixen till slut är klar behöver den precis som vid stereomixning lag-
ras på ett lämpligt lagringsmedia för att kunna skickas vidare för mastring av ma-
terialet. Här kan man välja att skicka mixen som datafiler eller på någon form av 
band. Vanligast verkar vara att skicka vidare materialet som datafiler, med de sex 
ljudkanalerna som separata spår. Eftersom det utökade antalet ljudkanaler medför 
högre krav på ledigt lagringsutrymme är det vanligast att mastringsfirmorna får ta 
emot datafiler på dvd-skivor eller lösa hårddiskar. 
 
Väljer man att skicka materialet på någon form av band istället kan man egentli-
gen välja vilken form av flerspårsbandspelare som helst, bara den har rätt antal 
spår för jobbet och mastringsfirman i fråga har tillgång till en liknande maskin. I 
praktiken finns det dock några olika bandformat som är dominerande på markna-
den.  

 

 
 
 
 
Tascams utbud av digitala flerspårsbandspelare av den så kallade DA-modellen är 
mycket populära, eftersom de även har möjlighet att lagra tidskoder på band. Fler-
spårsmaskiner från Genex och Euphonix är vanliga hos mastringsfirmor, även fast 
de inte förekommer så ofta i inspelningsstudios. Många ljudtekniker föredrar ock-
så att lagra sin nedmixningar på analoga band, för att få en mjukare ljudbild hos 
materialet (Owsinski 2000, s.109-110).  

8.4 Kanalmärkning   
Ordentlig märkning av de olika ljudkanalerna vid mastring av surroundljud är 
extremt viktigt, det är annars mycket lätt även för erfarna ljudtekniker att tappa 
bort vilken ljudkanal som ligger på vilket ljudspår. I dagsläget finns det tyvärr 
ingen antagen standard för vilken ordning som kanalerna ska ha vid leverans, utan 
istället tre olika standarduppsättningar som konkurrerar med varandra, vilket kan 
vara minst sagt förvirrande (Owsinski 2000, s.101).   
 

Figur 12: TASCAM DA-98 digital bandspelare med åtta separata ljudspår. 
(bildkälla: TASCAM) 
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8.4.1 SMPTE/ITU   
Denna standard arbetar med ljudkanalerna parvis och den börjar så småningom bli 
den mest vanliga bland professionella användare. Det är detta upplägg som Dolby 
rekommenderar. 
  
Kanal 1: Vänster Front  
Kanal 2: Höger Front  
Kanal 3: Center  
Kanal 4: LFE  
Kanal 5: Vänster Surround  
Kanal 6: Höger Surround    

8.4.2 Filmstandard   
Denna kanaluppsättning används av många filmmakare för surroundljud och ka-
nalupplägget är anpassat efter hur högtalarna är placerade i biosalongerna. Förde-
larna med filmstandarden är att ljudkanalerna följer högtalarplaceringen men det 
är svårt att jobba parvis med detta upplägg.   
 
Kanal 1: Vänster Front  
Kanal 2: Center  
Kanal 3: Höger Front  
Kanal 4: Vänster Surround  
Kanal 5: Höger Surround  
Kanal 6: LFE   
 

8.4.3 DTS-standard   
Detta format rekommenderas av företaget DTS, och jobbar precis som kanalupp-
lägget från SMPTE/ITU parvis, men med en annan ordning.   
 
Kanal 1: Vänster Front  
Kanal 2: Höger Front  
Kanal 3: Vänster Surround  
Kanal 4: Höger Surround  
Kanal 5: Center  
Kanal 6: LFE   
 

8.5 Testtoner   
Mastringsfirmorna kräver i de allra flesta fall att en testton ska finnas i början av 
det material som de ska arbeta med. Det ska även finnas anvisningar om vilken 
frekvens och referensnivå som tonen är inspelad med. SMPTE rekommenderar en 
30 sekunder lång testton vid 1 kHz och -20dB på alla ljudande kanaler. Dessutom 
rekommenderas att man även antecknar vilken samplingsfrekvens och bitdjup 
som materialet har, vilken referensnivå som använts vid mixningen samt den tota-
la längden på materialet (Owsinski 2000, s.103). 
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9 Slutdiskussion   
 
Efter att ha satt sig in i surroundteknikens för- och nackdelar kan man ställa sig 
frågan om det verkligen är värt besväret för att återge en konsert-inspelning av 
populärmusik? Stereotekniken har ju funnits i över sjuttio och fungerat tillfreds-
ställande, måste man då använda sig av en ny åter-givningsteknik bara för att den 
finns tillgänglig? Svaret för min del måste nog bli både ja och nej.   
 
Det som talar mot surroundljudet är att tekniken ställer mycket högre krav på både 
producenter och konsumenter: Inspelningstekniken är mer resurskrävande och 
komplicerad, vilket ställer högre krav på ljudtekniker och producenter för att få en 
säljbar produkt. Dessutom hörs akustiska fenomen vid surroundupptagningar 
mera än vid traditionell stereo-inspelning, vilket innebär att man bör vara mer 
aktsam på vilken plats som man väljer som inspelningslokal. Återgivningstekni-
ken hos konsumenten är också mer svårhanterlig och dyrare än stereoanläggning-
ar, vilket ställer krav på konsumentens kunskap och plånbok.   
 
Fördelarna med surroundljudet är att tekniken rätt använd verkligen kan ge en 
tredimensionell lyssningsupplevelse och en känsla av att sitta på första parkett vid 
den aktuella konserten. Dessutom finns det surround-anläggningar i snart varje 
hem, vilket rimligtvis leder till ett större intresse hos konsumenterna för musikin-
spelningar i det nya formatet. I princip varje DVD och dataspel som säljs i affä-
rerna idag har ju surroundljud, så varför ska kunden inte kunna spela upp musik-
upptagningar i nya formatet där hemma? När konsumentintresset väl har blivit 
tillräckligt stort kommer beställare av musikproduktioner inom musikbranschen 
kräva att musiken de beställer ska levereras i surround.  
 
 Jag tycker själv att jag har lyckats att få ett välklingande slutresultat av konsertin-
spelningen med Weeping Willows. Visserligen finns det en del skavanker om man 
lyssnar riktigt noga, men vrider man upp volymen och sluter ögonen kan man 
inbilla sig att man sitter på en bra plats i Hörsalen och att bandet verkligen står 
och spelar på scenen framför en. Vägen till att nå detta resultat har faktiskt varit 
mindre komplicerad än vad jag befarade innan jag drog igång projektet. Visserli-
gen var det inte helt enkelt att få all inspelningsutrustning på plats och det var 
besvärligt att kalibrera monitor-systemet korrekt, men sedan gick arbetet att mixa 
det inspelade materialet relativt smärtfritt. Detta beror enligt mig dels på att mate-
rialet lät bra från början (med några få undantag) samt att ljudredigeringspro-
grammet Nuendo redan från början är väl anpassat för att arbeta med surroundl-
jud.   
 
Om jag skulle ges möjligheten att göra om detta projektarbete igen skulle jag läg-
ga ner mera arbete för att få till bättre arbetsförhållanden vid inspelningstillfället. 
Till exempel skulle all inspelningsutrustning behöva lastas in tidigare i lokalen, 
för att slippa det stressiga tidsschema som var aktuellt i detta fall. Det hade också 
varit trevligt att få jämföra publikljudet från en ”äkta” surroundmikrofon med det 
ljud som spelades in med publikmikrofonerna i den form av bred AB-stereo som 
jag använde den 11 november. Med fler och längre multikablar skulle inspel-
ningsapparaturen också kunna placeras i ett ljudisolerat rum, vilket skulle kunna 
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underlätta kontrollyssningen utav det klingande materialet. Jag hade också valt ett 
annat mixerbord för detta ändamål, eftersom mixerbordet i fråga (Behringer 8000) 
inte höll någon högre klass.   
 
Eftersom jag går i den första årskullen vid Musikproducentprogrammet på Linkö-
pings universitet och vi inte haft några föreläsningar eller lektioner i ljudteknik 
anpassad för surroundljud, har detta examensarbete inneburit en hel del extra in-
läsning av material från böcker samt elektroniska källor. Detta har varit trevligt i 
och för sig, men jag önskar personligen att kommande studenter vid musikprodu-
centutbildningen har med sig mer teoretiska och praktiska kunskaper om surround 
i bagaget innan de ger sig i kast med inspelningar i detta ljudformat. Learning-by-
doing i all ära, men jag har lärt mig den hårda vägen att det inte är helt fel att ha 
en gedigen grund att stå på, innan man trycker på inspelningsknappen. Detta gäll-
er särskilt vid konsertinspelningar, då man väldigt sällan får en andra chans att 
rätta till uppkomna fel eller brister. För min egen del kommer jag mycket sanno-
likt att spela in fler konserter i surroundljud i framtiden och då kommer erfarenhe-
terna från detta arbete att vara till stor hjälp för att uppnå ett välljudande resultat.      
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http://www.tcelectronic.com/default.asp?id=4273 (060328 kl.11.45) 

 
Figur 12: TASCAM DA-98 digital bandspelare med åtta separata ljudspår. 
http://www.harmony-central.com/Events/WNAMM98/Tascam/DA-98.jpg 
(060328 kl.11.45) 
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Appendix 1: Kanallista vid inspelning 
Följande kanallista användes vid inspelningen av Weeping Willows i Hörsalen, 
Norrköping den 11/11 2005. Listan inkluderar information om vilket inspel-
ningsmedium som användes, kanalnummer, val av mikrofon samt eventuella an-
märkningar. Anmärkningen ”48 volt” innebär att inspelningskanalen behöver ma-
tas med 48 volts phantomspänning från mikrofonförstärkaren för att ljuda. 
 
Kanal Ljudkälla  Mikrofon  Anmärkning 
Inspelningsmedium Alesis D24  24 spår 
 
01 Baskagge  AKG D112    
02 Virvel  Sennheiser MD421   
03 Hihat  AKG C-451  48 volt 
04 OH L  AEA R84   
05 OH R  AEA R84   
06 Bas Line  DI-box  48 volt 
07 Elgitarr L  AKG C414  48 volt 
08 Elgitarr R  AKG C414  48 volt 
 
09 Steelguitar   Shure SM57   
10 MicroKorg  DI-box  48 volt 
11 Yamaha  DI-box  48 volt 
12 SixTrack  DI-box  48 volt 
13 Nord Lead  DI-box  48 volt 
14 EMU XT4   DI-box  48 volt  
15 Solina  Shure SM57    
 
16 Elfiol     DI-box  48 volt 
17 Lead  Shure SM57    
18 Kör 1  Shure SM57   
19 Kör 2  Shure SM57   
20 Kör 3  Shure SM57   
21 Publik BL  Neumann KM84 48 volt 
22 Publik BR  Neumann KM84 48 volt 
23 Publik CL  Neumann KM84 48 volt 
24 Publik CR  Neumann KM84 48 volt 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inspelningsmedium Digi002  5 spår 
 
25 Publik FL  Neumann KM84 48 volt 
26 Publik FR  Neumann KM84 48 volt 
27 Slaskmix L  Line in   Från livemixer 
28 Slaskmix R  Line in   Från livemixer 
29 Lead SM57  ADAT 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Appendix 2: Kanalschema i Nuendo 
 
Nedanstående kanalstruktur användes i ljudredigeringsprogrammet Nuendo 3 vid 
redigering och mixning av projektet. Dokumentet beskriver detaljerat vilka ljud-
nivåer, panorerings- och eq-inställningar samt parametrar för inserteffekter som 
användes för de olika ljudkällorna vid arbetet med mixen. 
 
Kanalnr Art 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Struktur  Midispår.  
 Delades upp i olika avdelningar och färger för att ge överblick 
 över och göra det lättare att hålla ordning på vilken låt som 
 man arbetar med. Klingade inte. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drums Folder track 
Innehåll: Kick, Snare, Hihat, Floor/Ride, Tom/Crash 
 Används för att arbeta med ovanstående ljudkanaler som en 
 grupp med instrument. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kick Ljudspår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right:0%, Front/Rear: Front 100%, Center: 20% 
Inserts Compressor, Threshold: -31.5dB, Ratio 3.8:1, Attack 10 mS,  

Release 78 mS, Gain +8 dB 
EQ Lo: +6.9dB@114Hz, Lo Mid: -6.5dB@729Hz,  
 Hi Mid:+5.5dB@4kHz, Hi: 0dB@2kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Snare Audiospår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right: 0%, Front/Rear:Front 100%, Center: 0% 
Inserts Compressor: Threshold: -31.5dB, Ratio  3.7:1, Attack 16.7mS
 Release: Auto, Gain +8.5 dB 
 Limiter: Threshold:0 Db 
EQ Lo: +9.9dB@223Hz, Lo Mid: -4.9dB@602Hz 
 Hi Mid: 0db@800Hz, Hi:+24dB@4115Hz 
Sends Verb -2.9dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hihat Audiospår 
Volym:  -14.38dB 
Panorering  Left/Right:Right 29%, Front/Rear: Front 99%,Center: 0% 
EQ Lo: 0dB@223Hz, Lo Mid: 0dB@602Hz  
 Hi Mid: 0db@800Hz, Hi: +24dB@4.4kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Floor/Ride Audiospår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right:Left 44%, Front/Rear: Front 100%,Center: 0% 
Inserts Compressor: Threshold: -21.5dBRatio 4.1:1 Attack 10 mS 
 Release:Auto Gain +6 dB 
EQ Lo: Hipass@74Hz Lo Mid: +6.9dB@114Hz   
 Hi Mid: -6.5dB@729Hz Hi: +5.5dB@4kHz 
Sends Verb -4.7dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tom/Crash Audiospår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right:Right 53%, Front/Rear:Front100%, Center 0% 
Inserts Compressor: Threshold: -25.0dB, Ratio 3.2:1 Attack 6.9 mS 
 Release Auto, Gain +9.5 dB 
EQ Lo: Hipass@74Hz, Lo Mid: +6.9dB@114Hz  
 Hi Mid: -6.5dB@729Hz, Hi: +5.5dB@4kHz 
Sends Verb -3.7dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gitarrer   Folder Track 
Innehåll Bas, Gitarr L, Gitarr R, Steelguitar 
 Används för att arbeta med ovanstående ljudkanaler som en 
 grupp med instrument. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bas Audiospår  
Volym:  -13dB 
Panorering Left/Right: 0%, Front/Rear: Front 100% , Center: 20% 
Inserts Compressor: Threshold: -20dB, Ratio 4.3:1, Attack 10 mS 
 Release Auto, Gain +7 dB 
EQ Lo: +7.6dB@313Hz, Lo Mid: -4.2dB@526Hz  
 Hi Mid: +11.6dB@2.7kHz , Hi: +12.6dB@12kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gitarr Left Audiospår   
Volym:  -7dB 
Panorering Left/Right:Left 39%, Front/Rear: Front 78%, Center:100% 
EQ Lo:+5.2dB@140Hz, Lo Mid:-3.2dB@927Hz  
 Hi Mid:+7.9dB@2.9kHz, Hi:+24dB@8.4kHz 
Sends Verb -3.5dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gitarr Right Audiospår 
Volym:  -11.2dB 
Panorering Left/Right: Right 52%, Front/Rear:Front 80%, Center 100% 
EQ Lo:+4.5dB@100Hz, Lo Mid:-2.9dB@642Hz  
 Hi Mid:+12.9dB@4.7kHz, Hi:+24dB@8.1kHz 
Sends Verb -4.6dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Steelguitar Audiospår 
Volym:  - 11.2dB 
Panorering Left/Right:Right 26%, Front/Rear:Front 100%,Center:100% 
EQ Lo:-24dB@204Hz, Lo Mid:0dB@642Hz  
 Hi Mid:+4.5dB@2.1kHz, Hi:+24dB@5kHz 
Sends Verb +3dB, Tempodelay +0.83dB, Mod Delay -3.3dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Körer  Folder Track 
Innehåll: Kor Fiol, Kor Bas, Kor Gitarr 
 Används för att arbeta med ovanstående ljudkanaler som en 
 grupp med instrument. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kör Fiol Audiospår 
Volym:  -8.42dB 
Panorering Left/Right:Left 29%, Front/Rear: Front 100%, Center:100% 
EQ Lo:-24dB@100Hz, Lo Mid:-6.8dB@384Hz  
 Hi Mid:+9.6dB@4.5kHz, Hi:+23.7dB@9.7kHz 
Sends Verb -2.7dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kör Bas Audiospår 
Volym:  -10.9dB 
Panorering Left/Right:Right 47%, Front/Rear: Front 100%, Center:100% 
EQ Lo:-24dB@150Hz, Lo Mid:-6.8dB@384Hz  

Hi Mid:+9.6dB@4.5kHz, Hi:+23.7dB@9.7kHz 
Sends Verb -2.7dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bas Speak Audiospår  
Volym:  -10.8dB 
Panorering Left/Right:Right 47%, Front/Rear:Front 100%, Center:100% 
EQ Lo:-24dB@150Hz, Lo Mid:-6.8dB@384Hz  

Hi Mid:+9.6dB@4.5kHz, Hi:+23.7dB@9.7kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kör Git Audiospår 
Volym:  -10.8dB 
Panorering Left/Right:Left 22%, Front/Rear: Front 100%, Center:100% 
EQ Lo:-24dB@100Hz, Lo Mid:-6.8dB@384Hz  

Hi Mid:+9.6dB@4.5kHz, Hi:+23.7dB@9.7kHz 
Sends Verb -1.65dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Keyboards  Folder Track 
Innehåll Stråkmaskin, Sampler, Nord Lead, Piano, Korg, SixTrack 
 Används för att arbeta med ovanstående ljudkanaler som en 
 grupp med instrument. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
StråkmaskinAudiospår 
Volym:  -1.42dB 
Panorering Left/Right:Left 23%, Front/Rear: Front 92%, Center: 0% 
EQ Lo: 0dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@4.5kHz, Hi: 0dB@9.7kHz 
Sends Verb -2dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sampler Audiospår 
Volym:  -12.74dB 
Panorering Left/Right:Left 0%, Front/Rear: Front 100%, Center: 100% 
EQ Lo: 0dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: +4.1dB@4.1kHz, Hi: +6dB@3.5kHz 
Sends Verb -5.63dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nord Lead Audiospår 
Volym:  -6.14dB 
Panorering Left/Right:Left 48%, Front/Rear:Front 99%, Center: 0% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: +5.5dB@7.2kHz, Hi: +2.2dB@10kHz 
Sends Verb +1.1dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piano  Audiospår 
Volym:  -6.86dB 
Panorering Left/Right: Right 37%, Front/Rear:Front 93%, Center: 24% 
EQ Lo: -18dB@81Hz, Lo Mid: 0dB@800Hz  

Hi Mid: +4.1dB@3.5kHz, Hi: +10dB@3.5kHz 
Sends Verb 0dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Korg  Audiospår 
Volym:  -12.35dB 
Panorering Left/Right: Right 33%, Front/Rear: Front 100%, Center: 100% 
EQ Lo: 0dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@4.5kHz, Hi: 0dB@9.7kHz 
Sends Verb 1.12dB, Tempodelay 5.73dB, ModDelay -0.55dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sixtrack Audiospår 
Volym:  -5.94dB 
Panorering Left/Right:Right 26%, Front/Rear:Front 100%, Center:100% 
EQ Lo: 0dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@4.5kHz, Hi: 0dB@9.7kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lead Audiospår 
Volym:  -1.85dB 
Panorering Left/Right: 0%, Front/Rear: Front 52%, Center:19% 
Inserts Waves Deesser, Threshold: -33.9dB, Frequency 3385Hz 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: -6.8dB@384Hz  

Hi Mid: +9.6dB@4.5kHz, Hi: +23.7dB@9.7kHz 
Sends Verb -1dB 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lead Delay Audiospår 
Volym:  -4.29dB 
Panorering Left/Right: Right 1%, Front/Rear:Front 62%, Center:24% 
Inserts Waves Deesser, Threshold: -33.9dB, Frequency 3385Hz 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: -6.8dB@384Hz  

Hi Mid: +9.6dB@4.5kHz, Hi: +23.7dB@9.7kHz 
Sends Verb -1dB, Tempodelay -7.95dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Speak  Audiospår 
Volym:  -9.24dB 
Panorering Left/Right: Left 52%, Front/Rear: Front 100%, Center 100% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: -6.8dB@384Hz  

Hi Mid: +9.6dB@4.5kHz, Hi: +23.7dB@9.7kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiol Audiospår 
Volym:  -4.16dB 
Panorering Left/Right: Right 49%, Front/Rear: Front 76%, Center: 16% 
EQ Lo: -24dB@123Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: +6dB@3.5kHz, Hi: +9.6dB@11.9kHz 
Sends Verb +2.08dB, Tempodelay -9.7dB 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publik  Folder Track 
Innehåll Publikum Group Track, Publik Front (Stereo), Publik CL 
 Publik CR, Publik BL, Publik BR 
 Används för att arbeta med ovanstående ljudkanaler som en 
 grupp med instrument 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publikum  Group Track 
Volym:  -1.8dB  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publik FrontAudiospår(stereo) 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right: Right 0%, Front/Rear: Front 100%, Center: 0% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@3.5kHz,Hi: +24dB@3.9kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publik CL Audiospår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right:Left 100%, Front/Rear: Front 50%, Center:0% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@3.5kHz, Hi: +24dB@3.9kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publik CR Audiospår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right: Right 100%, Front/Rear: Front 50%, Center:0% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@3.5kHz, Hi: +24dB@3.9kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publik BL Audiospår 
Volym:  0dB 
Panorering Left/Right: Left 100%, Front/Rear: Rear 100%, Center:0% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@3.5kHz, Hi: +24dB@3.9kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publik BR Audiospår 
Volym:  0dB 
Pan Left/Right: Right 100%, Front/Rear: Rear 100%, Center:0% 
EQ Lo: -24dB@100Hz, Lo Mid: 0dB@384Hz  

Hi Mid: 0dB@3.5kHz, Hi: +24dB@3.9kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
FX ChannelsFolder Track 
Innehåll Waves R360 Surroundreverb, Waves Supertap stereodelay, Nuendo 

Modulation Delay 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verb  
Volym:  -1.17dB 
Panorering Left/Right:0%, Front/Rear: Front 36%, Center:0% 
Inserts Waves R360, Type:Hall, Predelay:41.3 mS, Time: 2.17S
 Size: 30, Diffusion:60% 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo Delay   
Volym:  -3.57dB 
Panorering Left/Right:0%, Front/Rear: Front 11%, Center:0% 
Inserts Waves SuperTap, Time: 850mS, Feedback: 46% 
 Rotate: +/- 45, Lowpass filter: 6.5 kHz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mod Delay  
Volym:  -13.81dB 
Panorering Left/Right: 0%, Front/Rear: Front 50%, Center:0% 
Inserts Nuendo Modulation Delay, Time: 500mS  

Feedback: 10%, Modulation: 40%  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Masterfader Volym: 0dB 
Inserts: Waves Q8 Parametic Equalizer 

L360 Surround Limiter 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


