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Sammanfattning 
Det här examensarbetets syfte är att skapa en inspelningsstudio åt Strömkullegymnasiet 
i Bengtsfors. Det innefattar både akustik och teknik då båda delar är viktiga för 
resultatet av en inspelning. Elever och lärare på andra musikgymnasier har berättat hur 
studion fungerar på deras skolor och deras erfarenheter har varit till hjälp i det här 
arbetet. Den största utmaningen med projektet är att det inte finns någon lokal att bygga 
en studio i utan ett koncept som är flyttbart utan att man behöver påverka den gamla 
eller den nya lokalen måste utformas. 
Projektet kunde inte slutföras då det inte är bestämt var studion ska placeras. Det har 
tillkommit alternativa lokaler som skiljer sig drastiskt från de två ursprungliga 
alternativen. 
 
 
 
 
Abstract 
The purpose of this degree work is to help Strömkullegymnasiet in Bengtsfors to get a 
recording studio. It involves both the acoustics and the equipment because both parts 
are important to the outcome of a recording. Teachers and students from other music 
high schools have told how their studios works and their experience have been a good 
help for this report. The biggest challenge with this project is that it doesn’t exist a 
location where a studio can be built so a new moveable studio concept has to be 
developt that does not affect the new location. 
The project couldn’t be completed because the decision where to locate the studio has 
not been taken. Some other locations is under investigation and they are a lot different 
from the original locations. 
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1. Inledning 
Strömkullegymnasiet och kulturskolan i Bengtsfors är i behov av en musikstudio, i 
fortsättningen kallas musikstudio bara studio. Strömkullegymnasiet ska kunna 
undervisa ljudteknik A och B, projektarbeten samt ge stöd till kurserna multimedia, 
ensemble, musikproduktion med mera. Det ska även vara möjligt att arbeta med 
filmredigering i lokalen. Kulturskolan vill ha möjlighet att undervisa i musikskapande 
med dator, ljudteknik, inspelningsteknik och inspelning av grupper. Skolorna har en 
vision om att deras program ska ligga i framkant och vara attraktiva, där en bra studio är 
ett stort bidrag. 
På grund av vissa framtida politiska beslut vill de inte låsa fast studion till en lokal utan 
om det blir så att de måste flytta på den så vill de att det ska vara möjligt utan att det ska 
krävas en massa jobb i den nya lokalen innan studion kan användas igen. 

1.1 Syfte 
Genom det här arbetet ska jag hjälpa Strömkullegymnasiet och kulturskolan i 
Bengtsfors att få sin studio. Det innefattar både interiören samt vilken ljudutrustning 
som de behöver.  
Huvudsyftet med studion är att kunna undervisa Ljudteknik A och B för gymnasiet. 
Studion måste uppfylla de kravs som ställs av skolverket. Prioriteringen är att först 
uppfylla skolverkets krav och sedan skolornas egna önskemål.  
Mobilitet är ett ledord som i det här fallet innebär att man ska kunna flytta inspelnings-
utrustningen till exempelvis en konsertlokal och kunna spela in framträdandet. Det 
ställer krav på utrustningen att vara flexibel.  

1.2 Bakgrund 
Uttrycket ”Studio without walls” har används tidigare. Producenten och mixaren 
Nathaniel Kunkel har en verksamhet som heter Studio Without Walls (Kunkel 2008). 
Konceptet som hans företag arbetar med är att de har professionell 
inspelningsutrustning som de kan ta med och rigga upp var som helst. De har bland 
annat varit hemma hos Sting och gjort inspelningar.  
Det har även skrivits uppsatser med uttrycket i arbetets titel. En uppsats skriven av     
M. Nyssim Lefford (2000) tar upp möjligheterna med att musikinspelningar inte 
behöver innebära att alla medverkande är på samma plats samtidigt. Det som undersöks 
är möjligheten att kunna samarbeta och göra musik när man inte kan vara på samma 
ställe samtidigt. Ett exempel på detta är om en producent i USA vill att en rysk musiker 
ska medverka på en inspelning men att budgeten inte räcker till för att täcka 
flygbiljetter. Det hela gick ut på att man med internetuppkoppling kan samarbeta utan 
att det fysiska avståndet har någon betydelse. Detta kan ske genom att den musiker som 
ska spela in sitt instrument till en låt kan ladda ner det redan inspelade materialet och 
göra sin inspelning och sedan skicka den inspelade filen till producenten. Samtidigt som 
musikern spelar in kan en komprimerad fil skickas till producenten så att han eller hon 
kan lyssna och ge direkta instruktioner om något ska spelas annorlunda. 
Kommunikationen sker genom chattprogram. Vid Leffords undersökning hade inte 
internettelefoni kommit men i dagsläget skulle det vara att föredra framför att skriva 
kommentarer. 
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1.3 Teori 
Att kunna spela in en ljudkälla exakt som den låter är näst intill omöjligt. Det beror på 
att var man än befinner sig finns det alltid ytor som kommer att reflektera ljudet och 
skicka det tillsammans med det direkta ljudet in i mikrofonen och på så vis förstöra 
inspelningen av den direkta signalen. Att ha en studio som bokstavligt talat inte har 
några väggar eller golv skulle vara en idealisk studio. Tyvärr är en sådan studio inte 
funktionell. Det kan gå att realisera en studio på det viset men med tanke på alla ljud 
som finns i vår omvärld skulle de tas upp av mikrofonerna och förstöra inspelningen. 
Även vindbrus är något som förstör inspelningar.  
Vi får helt enkelt lämna tanken om en studio utan väggar. Istället får man utnyttja de 
fysiska lagar som ljudvågor följer.  
 
Ljudvågor uppstår när luftpartiklarna sätts i rörelse och trycks ihop för att sedan gå isär 
(Everest 2001, s. 5-8). Luftpartiklarna får då rörelseenergi och för att stoppa rörelsen 
måste man göra om rörelseenergin till en annan energiform. Poröst material med 
tillräckligt stor massa är en bra lösning då rörelseenergin blir till värme när ljudvågen 
träffar materialet (Newell 2008, s. 33-34). För att dämpa en ljudvåg, med en specifik 
frekvens, måste det dämpande materialets tjocklek vara minst en kvarts våglängd av 
frekvensen (Howard & Angus 2006, s. 320). Även avståndet mellan det porösa 
materialet och en reflektiv yta har betydelse för hur låga frekvenser som kan dämpas. 
Ett större avstånd gör att lägre frekvenser dämpas mer (Everest 2001, s. 192). Eftersom 
låga frekvenser har väldigt långa våglängder är det svårt att dämpa dem genom 
användandet av poröst material. En ton med frekvensen 20Hz har våglängden 17,2m. 
Våglängden beräknas med formeln λ=c/f, där λ= våglängd, c= ljudets hastighet i luft 
(vid 20°C är hastigheten 344m/s) och f= frekvensen (Newell 2008, s. 16). Det innebär 
att det krävs material som är minst 4,3m tjockt för att kunna dämpa en ton på 20Hz, 
vilket skulle bli opraktiskt då även taket skulle behöva samma mängd dämpning.  
 
För att få en konstruktion med tillräcklig dämpning, både av ljud som kommer utifrån 
och för att dämpa ljud som genereras inifrån, är det tre huvudpunkter som är viktiga. De 
tre punkterna är massa, lufttät konstruktion och flanktransmission (Gervais 2008, s. 34-
39). Konceptet med massa är viktigt att förstå då en fördubbling av en konstruktions 
massa endast ger 6dB mer dämpning. Även vid förändring i frekvens ändras en 
konstruktions dämpningsförmåga. Om frekvensen halveras dämpas den tonen 6dB 
mindre än den ursprungliga tonen. Det kan medföra stora problem eftersom det 
mänskliga örat uppfattar ljud mellan frekvenserna 20Hz och 20kHz. Det omfånget 
består av tio oktaver, 20-40Hz, 40-80Hz, …, 10360-20720Hz (Newell 2008, s. 17). En 
konstruktion som dämpar frekvensen 160Hz med 60dB dämpar då bara 42dB vid 20Hz. 
 
Lufttäthet är viktigt därför att om luft kan komma in, kan ljud komma in. Ett exempel 
som ofta inte uppmärksammas är en glipa mellan golv och vägg. Om glipan är 2mm och 
väggen är 3m lång motsvarar det ett hål som är 60cm2 stort. Då förstår man att det är ett 
problem.  
 
Flanktransmission innebär att ljud överförs genom taket och golvet och tar sig på så vis 
in i rummen bredvid (Newell 2008, s. 54-56). Figur 1 nedan visar hur ljudet förflyttar 
sig i väggar, golv och tak för att ta sig in i intilliggande rum. Pilarna illustrerar 
ljudvågornas rörelse. I illustration (b) ser man effekten av att isolera innerväggen så att 
den inte har kontakt med det gemensamma taket och golvet samt att konstruera innertak 
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Fig. 1 Finns tillgänglig på s. 55 i boken Recording Studio Design (2008) 2:a uppl. Av Philip Newell. 

och ett golv som har minimal kontakt med grundstommen i huset. En sådan 
konstruktion kallas för ett flytande rum. Ibland förekommer även benämningen rum i 
rummet. 
 
 

 
 
Fig. 1 Flanktransmission innebär att ljudet (indikeras av pilarna) förflyttar sig i husets 
grundstomme och sprider sig i huset. (b) visar hur man kan undvika flanktransmission 
genom att isolera golv, väggar och tak från grundstommen med elastiska material. 
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Flytande golv för ljudisolation måste ha en stor massa och därför tillverkas de av 
betong. Resonansfrekvensen, den frekvens som ett material självsvänger med, för golvet 
måste vara under 10Hz (Gervais 2008, s. 44). Anledningen till att resonansfrekvensen 
måste vara så låg är för att vid den frekvensen släpper materialet in ljud med mycket 
liten dämpning och eftersom vi inte hör den frekvensen spelar det ingen roll att den går 
igenom (Gervais 2008, s. 36).  
 
Att konstruera ett flytande rum är ett kostsamt och tidskrävande projekt att genomföra. 
Det är orsaken till att det inte byggs så många studior på det sättet.  
 
En studio består oftast av minst ett inspelningsrum och ett kontrollrum. Större studior 
har många gånger flera olika inspelningsrum med olika akustiska egenskaper. I de flesta 
fall ligger rummen vägg i vägg och för att underlätta kommunikationen mellan rummen 
bygger man in glasrutor i väggarna (Newell 2008, s. 224-230). I inspelningsrum strävar 
man efter osymmetri för att undvika reflektion av ljud mellan två parallella ytor. I ett 
kontrollrum vill man istället ha symmetri för att en korrekt stereobild ska uppnås 
(Gervais 2008, s. 7).   
 
Ett traditionellt studiobygge är inte lika vanligt nu för tiden. Dels är det kostsamt att 
bygga en stor och akustiskt bra lokal samtidigt som den tekniska utvecklingen har 
medfört att man kan komponera musik med hjälp av datorprogram och förinspelade 
instrument och musikmaterial, så kallade loopar. Då är inte behovet av ett 
inspelningsrum så stort. Många studior nöjer sig med ett kontrollrum och ett sångbås 
där inspelning av sång kan ske. I ett sångbås vill man inte ha en levande akustik utan 
man försöker att dämpa akustiken mer än i andra rum (Gervais 2008, s.6). 

1.4 Begränsningar 
Oklarheter om var studion ska vara placerad gör att vi inte kan bygga fast oss i en lokal 
utan om ett byte av lokal ska ske måste studion kunna flyttas och ett liknande resultat 
ska kunna uppnås i den nya lokalen. Under arbetets gång fanns det två tänkbara lokaler 
med ungefär lika storlek. Det ena rummet sågs som mindre lämpligt eftersom 
ljudisolationen av ljud utifrån var för dålig och att pengarna som fanns till förfogande 
inte skulle räcka till för att ljudisolera lokalen.  
Eftersom det bara finns tillgång till ett rum måste kontrollrummet bli en del av själva 
studiorummet. Det ska lösas genom att ett interiörakustikkoncept ska utformas och 
utvärderas. Självklart kommer inte en fullgod ljudisolering mellan kontrollrum och 
studiorummet att uppnås, men det är alla parter medvetna om. Det innebär att vid 
inspelning får teknikern lyssna med hörlurar för att vid mixning kunna använda 
högtalarna. Vid mixning kan alltså inte inspelning av akustisk musik genomföras. 
Budgeten är också en begränsning som är värd att nämna. Allt måste utvärderas då man 
inte kan köpa vad man vill utan pengarna måste räcka till allt. 
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2. Metod 
En undersökning genomfördes om hur studior på andra musikgymnasium är byggda 
respektive utrustade samt hur elever och lärare upplever arbetsflödet och 
undervisningens positiva och negativa delar. Resultatet från undersökningen användes 
för att få reda på eventuella fel som kan undvikas och givetvis ta lärdom av vad som 
fungerar bra. Vilka förutsättningar som varje skola hade vid skapandet av sin studio har 
också undersökts. En stor skola med mycket resurser och många elever har andra 
förutsättningar än en liten skola med små resurser och få elever. 
 
Läroplanerna för ljudteknik A och B, se bilaga 1- Läroplaner, användes för att ta reda på 
vilken utrustning som behövs till undervisningen. Jämförelser av tänkbar utrustning har 
utförts genom att läsa manualer och beskrivningar av produkter för att på så vis ta reda 
på vad som är mest lämpligt för den här studion.  
”Hur många kanaler vill man kunna spela in på samtidigt? Behövs ett mixerbord?” är 
exempel på frågor som fick svar och lösningar under arbetets gång.  
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3. Utförande 

3.1 Undersökningarna 
Undersökningen på andra musikgymnasium utfördes på Sundstagymnasiet i Karlstad 
och Solbergagymnasiet i Arvika. Ett frågeformulär konstruerades för lärare respektive 
elever. Eleverna fick skriva ner sina svar medan lärarna fick prata och diskutera runt 
frågorna och anteckningar gjordes under tiden. Frågeformulären finns i bilaga 2- 
Frågeformulär.  
Även om undersökningen bara gjordes på två skolor representerar de två olika 
förutsättningar där den ena hade stora resurser vid skapandet av sin studio och den 
andra hade små resurser.  

3.1.1 Sundstagymnasiet 
Sundstagymnasiet var skolan som hade stora resurser men projektet fullföljdes inte helt 
och hållet. Studion byggdes 1994, samtidigt som övriga skolan konstruerades. Studion 
är byggd med flytande golv, dubbla väggar och glasruta mellan inspelningsrummet och 
kontrollrummet. Ett stort problem för färdigställandet av studion var att 
akustikkonsulten blev avskedad när han kommenterade fel i byggnationen som skulle 
innebära försämrade akustiska egenskaper för studion vilket medför att studion inte är 
så bra som den skulle kunna vara. I kontrollrummet är akustikregleringen näst intill 
obefintlig. Det finns ritningar på hur kontrollrummet kan akustikregleras men de är inte 
realiserade.  
 
Utrustningen som fanns innan studiobygget var ett bandeko, en apparat bestående i 
huvudsak av en bandspelarmekanism som används för att skapa ekon (NE 2009), som 
ofta används vid mixning av musik. Under åren har en del av utrustningen bytts ut och 
idag är studion utrustad med: 
• Två stycken Yamaha 02R digitala mixerbord 
• Genelec 8030A högtalare 
• Genelec 7050B subbas 
• Apple iMac datorer 
• M-Audio Profire ljudkort till huvudstationen 
• Digidesign Mbox 2 mini ljudkort till arbetsstationerna 
• Midiklaviaturer vid arbetsstationerna, MIDI står för Musical Instrument Digital 

Interface och är en datakommunikationsstandard för musikinstrument (Bilting 
2009, NE). 

• Apples Logic Pro 8, inspelningsprogram för huvudstationen 
• Pro Tools LE, inspelningsprogram för arbetsstationerna 
• Alesis HD24, en 24 kanalers inspelningsapparat där det inspelade materialet lagras 

på hårddiskar. 
• Mikrofoner i urval: Milab vip 50, Milab xy82 som är en stereomikrofon, AKG 

C3000 och 535, Shure SM57 och SM58 samt ett antal mikrofoner av märkena 
Behringer och ADK med okända modellbeteckningar.  

 
Det finns även en mindre studio som inte undersöktes men där finns dator och ett 
analogt mixerbord. Den ena av de två lärarna har en personlig dator som ibland används 
vid undervisning. På den datorn finns programmen Reason, Melodyne och Drumagog.  
 



  7 
 

 

För inspelning av konserter kan de använda Alesis HD24 om konserten är i skolans aula 
eller någon annan lokal. Från skolans kammarmusiksal går det en multikabel med 16 
mickkablar in till studion som gör att de kan spela in konserten direkt till datorn.  
 
Både lärarna och eleverna anser att undervisningen fungerar bra i lokalen. Vad som 
utpekas som extra bra är att det finns en whiteboardtavla och att datorn kopplas till en 
projektor vid genomgångar så att alla kan se vad som sker i programmen som gås 
igenom. Det alla är överens om är att elevgrupperna är för stora, de är oftast 12-18 
stycken vilket medför att alla inte hinner prova nya saker på lektionstid och på så vis 
blir det svårare för eleverna att lära sig. Samtidigt som grupperna är stora är lokalerna 
uppbokade av andra klasser som då hindrar eleverna att på ledig tid utnyttja studion för 
självstudier. Dock har alla elever som läser ljudteknik tillgång till studion fram till 
klockan nio på kvällen på vardagar. På helger är studion stängd på grund av att skolan 
har varit drabbad av inbrott vid ett flertal tillfällen.  
 
I övrigt kan det nämnas att eleverna överlag är nöjda med studion och de flesta tycker 
att det är inspirerande att jobba i den. De problem som de stöter på beror oftast på att de 
själva inte har tillräckligt med kunskap eller att någon utrustning är trasig. Det som alla 
nämnde var att hörlurarna ofta inte fungerade vilket är en följd av att skolan har 
inköpstopp vilket hindrar underhållet av studion.  
 
På frågan om vad de tycker om lösningen av studion till Strömkullegymnasiet var de 
positiva till utformningen samtidigt som de förstod de svårigheter som finns med 
projektet. Alla eleverna skulle vilja testa att spela in ett projekt i studion när den är 
färdigställd. 

3.1.2 Solbergagymnasiet 
Solbergagymnasiet hade inte lika stora resurser som Sundstagymnasiet vid 
uppstartandet av sin studio. Rummet som studion ligger i är ett skyddsrum. Det innebär 
att de inte kan göra vilka förändringar som helst eftersom rummet måste kunna fungera 
som skyddsrum vid behov. En vägg med glasruta har byggts för att dela upp rummet i 
inspelningsrum och kontrollrum. Inspelningsrummet har scenmolton, ett tyg med en 
densitet på ca 300g/m2 som används vid intäckning av scener, upphängt runt om för att 
dämpa de högsta frekvenserna.  
 
Det fanns ingen utrustning utöver några mikrofoner när studion startades. Eftersom 
budgeten bara var på ca 50 000kr köptes en del utrustning begagnad, mixerbordet är ett 
exempel. En anledning till valet att köpa ett begagnat analogt mixerbord istället för ett 
nytt digitalt är att läraren som undervisar ljudteknik tycker att det är mer pedagogiskt 
med ett analogt mixerbord. Varje ratt och regel har sin funktion och inget annat, till 
skillnad från ett digitalt mixerbord där en regel kan användas för att styra flera 
parametrar.  
Utrustningen består av: 

• Tascam M2524 mixerbord 
• Presonus Firestudio FP10 ljudkort 
• En PC som är hopbyggd av läraren 
• Cubase SX3, inspelningsprogram 
• Alesis HD24 
• Phonic P8A högtalare 
• Två stycken fem bands parametriska equalizers av märket Alto 
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• Tre stycken kompressorer från Behringer 
• Mikrofonerna: TSM MT-47, en Electro-Voice N/D468, en Shure Beta52, flera 

stycken Shure Beta57 och Beta58 samt SM57 och SM58, en Beta87, två stycken 
Octava MC012 och några Sennheiser MD421. 

 
För inspelning av konserter kan de använda Alesis HD24 om de vill ha många kanaler 
annars kan de spela in med hjälp av en portabel tvåkanalsinspelare av märket Zoom och 
modellbeteckning H2. De har även en CD-inspelare av okänd modell där de kan spela in 
ett stereospår direkt på en CD-skiva.  
 
Till datorn har det köpts in en samling med loopar innehållande allt ifrån country till 
elektronisk musik.  
 
Vid undervisning tycker både lärare och elever att det är svårt att hänga med i 
arbetsflödet på datorn och det faktum att det bara finns en arbetsstation gör att varje elev 
får lite tid att sitta och jobba med programmen. Läraren har valt att ha mer 
katederundervisning där han visar och ritar bilder på hur saker fungerar för att sedan gå 
över till att visa det praktiskt. Eleverna är mycket nöjda med att läraren ritar och 
beskriver hur sakerna fungerar innan han visar hur man använder de olika redskapen. 
Storleken på gruppen är sju till åtta personer, om det är fler delas de upp i två grupper 
då det är opraktiskt att vara fler i rummet.  
 
Om eleverna stöter på tekniska problem beror det i de flesta fall på okunnighet. En elev 
svarade att de problem som han stöter på ofta är enkla problem som han själv borde 
kunna lösningen till.  
 
De förbättringar som eleverna helst ser är en större bildskärm eller en projektor för att 
lättare följa med vid genomgång på datorn, fler effekter för användning vid mixning och 
fler arbetsstationer.  
 
Eleverna tycker att studiolösningen för Strömkullegymnasiet verkar vara en bra lösning, 
framförallt i undervisningssyfte. Alla svarade att det var synd att kontrollrummet inte 
var ett eget rum då det skulle innebära att några kan repetera i studion samtidigt som 
någon mixar i kontrollrummet.  

3.2 Akustiklösningen och utformningen av studion 
För det här projektet har det aldrig varit fråga om någon byggnation eftersom det finns 
oklarheter om vilken lokal som studion kan placeras i. Utifrån de förutsättningarna har 
ett flyttbart studiokoncept tagits fram som bygger på en trosskonstruktion. En ram av 
tross som är lite mindre än golvytans yttermått samt en höjd som ger ett så litet 
mellanrum som möjligt mellan tross och tak. I trossen hängs scenmolton som täcker 
hela väggytan för att kontrollera de höga frekvenserna i rummet. I trossen kan även 
högtalarna som används vid ensembleundervisning hängas upp och på så vis spara 
golvyta.   
 
Mixplatsen för huvudstationen byggs upp av moduler som bildar ett rum med tak men 
som saknar bakvägg. Modulerna består av en träram och i mitten av ramen finns löst 
packad glasull med masonitskivor på båda sidor. Efter masoniten är det ett litet 
mellanrum innan en golvskiva av stenull finns längst ut. Tanken med en symmetrisk 
konstruktion av modulerna är att de ska dämpa ljud lika mycket från båda sidorna. När 
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det spelas in dämpas en del av ljudet från instrumenten och vid mixning dämpas de 
tidiga reflexerna från högtalarna då alla högtalare även skickar ut ljud åt sidorna och 
bakåt (Rumsey & McCormick 2006, s. 91). Sidoväggarna placeras med en vinkel på 
105° ut från framväggen. Anledningen till den större vinkeln är för att det inte ska vara 
parallella ytor runt mixplatsen för att undvika att ljud reflekteras fram och tillbaka. 
Taket, som kommer att bestå av två sektioner, är även det vinklat för att minimera de 
parallella ytorna. 
Rumsresonans uppstår då avståndet mellan två parallella ytor är heltalsmultiplar av 
halva våglängden för en ljudvåg. Resonans kan även uppstå mellan flera ytor och då 
bestäms frekvensen av längden på den kortare sträckan mellan två ytor som måste vara 
en heltalsmultipel av halva våglängden. Samtidigt måste den totala sträckan som 
ljudvågen färdas vara heltalsmultiplar av halva våglängden (Newell 2008, s. 84-86). 
 
Som huvudbildskärm kommer en storbilds-TV att användas för att underlätta vid 
genomgångar på datorn. Bakom mixplatsen byggs en liten läktare i två etager där 
eleverna kan sitta vid genomgångar och vid filmvisning.  
 
Illustrationer på hur den färdiga studion kan tänkas se ut finns i bilaga 3- Bilder på 
studiolösningen. 

3.3 Val av utrustning 
Vid valet av utrustning har målet varit en producentstudio. Möjligheter till inspelning av 
instrument och sång är självklart möjligt men utformandet av arbetsstationer och den 
tillhörande programvaran har haft den störst prioritet. Skolverkets krav vad gäller 
utrustningen är uppfyllda genom införskaffandet av dator, ljudkort, inspelningsprogram, 
midiklaviatur samt mikrofoner. Den utrustning som krävs för att uppfylla kraven om att 
kunna göra uppkoppling och styra ljud vid offentliga framföranden finns redan på 
skolan. 
 
Att studion även ska vara flexibel är viktigt och det har varit avgörande vid en del av 
valen. Ett exempel på det är att alla arbetsstationer har likadana ljudkort som kan 
kopplas ihop med varandra vilket gör det enkelt att utöka antalet kanaler som man kan 
spela in.  
 
Här kommer en kortfattad redovisning av den väsentliga utrustningen, en komplett 
förteckning finns i bilaga 4- Specifikation Strömkullegymnasiets studio. Diskussionen 
vid valet av utrustning kommer att tas upp i resultat och diskussionsdelen av rapporten.  
 
Valet av dator för alla arbetsstationer blev Apples Mac Mini. Storbilds-TV:n kommer 
från Panasonic och är en 50-tums plasma-TV. De dataprogram som valdes blev 
inspelningsprogrammet Logic Pro 8 från Apple, Reason 4 från Propellerhead och 
Superior Drummer 2.0 från Toontrack. Ljudkorten är av märket Presonus och 
modellbeteckning Firestudio. Två stycken effektenheter, en Solid State Logic (SSL) 
Duende och en TC Electronic Powercore 6000. För styrning av inspelningsprogrammets 
mixer används en Euphonix MC Mix. Högtalarna och subbasen kommer från JBL med 
modellnummer LSR4326p för högtalarna och LSR4312SP för subbasen. Två stycken 
mikrofonförstärkare från Golden Age Project som heter Pre-73. En Line6 POD X3 Pro 
som är en gitarr- och basförstärkarsimulator. Några mikrofoner från Shure, fem stycken 
SM57 och tre stycken SM58 samt en Beta52. Två stycken NT5 mikrofoner från Røde.  
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Fig. 2 Finns tillgänglig på sid. 192 i boken Master Handbook of Acoustics (2001) 4:e uppl. av F. Alton Everest. 

4. Resultat och diskussion 
Modulerna som ska bilda kontrollrummet är under konstruktion. Två stycken 
testexemplar är byggda och några undersökningar har genomförts på dem. De resultat 
som mätningarna ger är lovande. Masonitskivornas resonansfrekvens ligger runt 30 Hz 
vilket innebär att ljud med den frekvensen och en till två oktaver upp kommer att 
dämpas då energin övergår från rörelse i luften till att få skivorna att svänga. De första 
mätningarna och bilder på hur modulerna är uppbyggda finns i bilaga 6- 
Akustikmodulerna. 
 
Om indikationerna om masonitskivornas resonansfrekvens stämmer kommer de i 
kombination med golvskivorna att dämpa det mesta i hörbarhetsområdet. Det ska 
kommas ihåg att eftersom våglängden vid låga frekvenser är mycket lång innebär det att 
konstruktionen är för liten och ljudet kommer att ta sig runt väggarna och in i 
kontrollrummet. Masonitskivorna kan dämpa 30, 60 och 120 Hz och över 120 Hz 
kommer golvskivorna att dämpa det mesta. Golvskivornas dämpningsförmåga förväntas 
motsvara kurvan för en två tum tjock isoleringsskiva enligt bilden nedan då skivornas 
tjocklek är 45 mm och densiteten 40 kg/m3.  
 

 
Fig. 2 Absorptionsförmågan för isoleringsmaterial med olika tjocklekar och densiteten 
48 kg/m3. Värdet 1.0 innebär maximal absorption och värdet 0 innebär att inget ljud 
absorberas. 
 
Det kan uppstå ett område där varken masonit- eller golvskivorna absorberar någonting 
men då det inte går att uppnå fullständig separation mellan inspelningsrum och 
kontrollrum spelar det inte någon större roll. 
 
Utrustningen är inte inköpt då detta skrivs men resonemangen som har lett fram till 
valen av utrustning kan diskuteras.
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Anledningen till att Mac Mini valdes som dator var att den har tillräckliga prestanda, är 
billig och att den inte har någon fläkt i sig vilket gör den tystare än en dator med fläkt. 
När specifikationen hade skickats ut till några företag fick Strömkullegymnasiet svar 
från ett av företagen att de tyckte att Mac Minin inte var tillräckligt kraftfull. De ansåg 
att den skulle ha svårt att klara av att köra alla musikprogrammen samtidigt. Jag kan 
hålla med att vid full användning av alla programmen blir det jobbigt för Minin att 
hänga med. Eftersom Strömkullegymnasiet ansåg att de hade råd att lägga mer pengar 
på datorer föll valet på Apples nästa dator i storleksordningen, iMac. Med en snabbare 
hårddisk och mer RAM-minne kommer datorerna att klara av alla uppgifter som krävs. 
iMacen är en dator med skärm i ett. Det är inga problem för arbetsstationerna men vid 
huvudstationen får storbilds-TV:n användas vid undervisning samt filmvisning och den 
inbyggda skärmen används av eleverna när de arbetar med sina projekt. Ljudnivån vid 
mixplats kommer att bli lite högre då iMacen har en fläkt som genererar ljud. 
  
Samma företag som ansåg att datorvalet inte var tillräckligt kraftfullt hade invändningar 
mot användandet av en plasma-TV i en undervisningslokal. Anledningen är att det finns 
en risk att om någon lämnar TV:n påslagen då den visar en statisk bild kan panelen 
brännas sönder då ytan blir överhettad. Därför kommer det att satsas på en LCD-TV 
istället då risken för inbränning inte finns med den tekniken. 
 
Att det blev Logic Pro 8, härefter bara Logic, vid val av inspelningsprogram beror till 
stor del på det medföljande ljudbiblioteket samt att det ingår flera andra program i den 
programsvit som Logic ingår i. Även kompabiliteten med Apples Garageband som är 
ett musikprogram som följer med alla nya Appledatorer är en anledning. I Garageband 
är det mycket enkelt att spela in och att skapa musik med de medföljande looparna. De 
projekt som startas upp i Garageband kan enkelt flyttas till Logic för att jobba vidare 
med dem där. En annan anledning är att de flesta som använder sig av Logic anser att de 
medföljande effekterna är bättre än i många andra inspelningsprogram.  
Effektenheten från SSL är i stort sett tänkt att ersätta det traditionella mixerbordet då 
den innehåller de kontroller som finns på SSL:s riktiga mixerbord. Här får skolan en 32-
kanalig mixer från ett av de mest inflytelserika mixerborden i musikstudiohistorien till 
en kostnad motsvarande ca två procent av vad en fysisk mixer kostar. Vid valet av den 
andra effektenheten stod det mellan den valda Powercore 6000 och TC Electronics 
mindre modell, Powercore X8. Anledningen till att det blev Powercore 6000 var att 
även om priset är mer än det dubbla ansågs det värt att lägga pengarna på den eftersom 
flera effekter från TC Electronics System 6000 finns med. System 6000 finns i de flesta 
stora studior och används mycket vid mastring av musik. En annan anledning till att en 
mer exklusiv enhet valdes var att eleverna verkligen ska kunna höra vad de missar när 
de sitter hemma med sin egen dator och mixar musik och på så vis utnyttja studion mer. 
 
Kontrollenheten MC Mix från Euphonix ersätter ett riktigt mixerbords möjlighet att 
mixa med händerna så att man inte behöva ändra alla parametrar i datorn med musen.  
 
Lösningen med ljudkort och högtalare var inte helt genomtänkt utan en miss i 
tankegången innebär att ljudet som skickas ut ifrån ljudkortet omvandlas från digitalt till 
analogt för att sedan omvandlas till digitalt i högtalarna innan det igen blir analogt och 
spelas upp i högtalarna. Med en annan lösning slipper man den analoga omvandlingen i 
ljudkortet genom att skicka den digitala signalen direkt till högtalarna. I högtalarna 
finns det en signalprocessor som kan korrigera inverkan av rumsresonansen i rummet.  
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För att inte öka kostnaderna valdes ett annat ljudkort till alla stationerna som var lite 
billigare. Det som var den stora skillnaden mellan ljudkorten var att det nya, som heter 
MOTU 8pre, inte har lika många analoga utgångar men eftersom det inte behövs fler än 
tre kunde pengarna som blev över användas till en digitalomvandlare från RME, med 
beteckningen ADI 4 DD, som gör om ADAT till AES/EBU. ADAT är benämningen på 
ett sätt att överföra digitala signaler och är utvecklat av Alesis. Överförningen sker med 
ljus och som mest kan åtta olika ljudspår överföras på en ledning, tekniken kallas ibland 
för ”light pipe” (Rumsey & McCormick 2006, s.314-315). AES/EBU kan överföra två 
kanaler digitalt ljud på en balanserad ledning med trepoliga XLR-kontakter (Rumsey & 
McCormick 2006, s.307-309). En reviderad version av utrustningslistan med den nya 
ljudkortslösningen finns i bilaga 5- Reviderad specifikation. 
 
Fördelen med att välja likadana ljudkort till alla stationerna är att om man vill spela in 
fler kanaler än åtta samtidigt, som är antalet ingångar per ljudkort, kan man koppla ihop 
upp till fyra stycken ljudkort och får då 32-kanaler in i datorn. Det gäller för ljudkorten 
från MOTU. Om ljudkortet från Presonus väljs kan som mest tre enheter kopplas 
samman och på så vis kan 24 kanaler spelas in samtidigt. 
En fördel med det första valet av ljudkort var att det fanns en kontrollenhet, Presonus 
MSR, som kunde köpas till. Med den kunde färdiga inställningar om vilka utgångar 
som ska vara aktiva väljas samt att volymen till högtalarna kunde justeras och stängas 
av. Även möjligheten till kommunikation med de musiker som spelas in kunde ske med 
en inbyggd eller extern mikrofon och med ett knapptryck slås funktionen på och av. 
 
Mikrofonförstärkaren Pre-73 från Golden Age Project är en klon av 
mikrofonförstärkaren som finns i den klassiska Neve 1073 som är en enhet med 
mikrofonförstärkare och EQ. EQ står för equalisation och är en tonkontrollsenhet som 
kan göra valda frekvenser starkare eller svagare (Rumsey & McCormick 2006, s. 121). 
Användningen av Pre-73 är tänkt att utöka valmöjligheterna att få en annan karaktär på 
ljudet innan det spelas in och lagras i datorn.  
 
Istället för att köpa gitarr- och basförstärkare specificerades POD X3 Pro som är en 
förstärkarsimulator. Den innehåller simulationer av de allra flesta klassiska gitarr- och 
basförstärkarna som tillverkats. Det innebär också att ljudnivån vid inspelning av gitarr 
och bas bara sträcker sig till instrumentens egna ljudnivåer. En extra funktion som 
säkert kan leda till många experiment är att POD X3 Pro även innehåller 
mikrofonförstärkare och effekter som är anpassade till sång. 
 
Självklart finns möjligheten att spela in riktiga bas och gitarrförstärkare. Mikrofonen 
SM57 från Shure är förmodligen den mest använda mikrofonen vid uppmickning och 
inspelning av framförallt gitarrförstärkare. SM57 är också populär vid inspelning av 
trummor och används på virveltrumma och pukor. Beta52 är speciellt utvecklad för 
bastrumma och kan med fördel även användas på basförstärkare. För inspelning av sång 
kan SM58 användas. Det är inte den bästa mikrofonen men vid livespelningar är den en 
trotjänare. På Strömkullegymnasiet finns det två stycken Røde NT-1 som är mer lämpad 
som inspelningsmikrofon av sång och de kommer att användas i studion då de i 
dagsläget i stort sett är oanvända.  
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5. Slutsats 
Eftersom inte projektet har slutförts kan inte ett slutresultat ges. Att akustiklösningen 
bara är på ett teststadium beror på att min handledare och jag inte har haft tillräckligt 
med tid för att konstruera modulerna då våra olika scheman inte har passat ihop. 
Förhoppningen är att modulerna kan färdigställas efter skolavslutningen och att 
resultatet får komma som en bilaga till rapporten. 
 
På grund av politiska beslut om skolornas framtid kommer inte projektet att avslutas 
som det var tänkt. Nya lokaler har kommit fram som tänkta studiolokaler och de skiljer 
sig drastiskt mot de två ursprungliga alternativen vilket medför att akustiklösningen inte 
lämpar sig då ett av de nya alternativen har en takhöjd på dryga fem meter. 
 
Upphandlingen av utrustningen ligger ute hos några företag och när den är klar kommer 
det bli intressant att få reda på om allt fungerar som det är tänkt eller om några 
justeringar måste göras i efterhand. 
 
Tyvärr så är inte upphandlingen klar och inget resultat om hur allting fungerar kan ges.
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6. Slutkommentar 
Något som jag har lärt mig med det här projektet är att det är viktig att rådfråga andra 
personer då det är lätt att någon detalj glöms bort. Ett exempel på det är omvandlingen 
mellan ljudkort och högtalare som jag glömde bort men som min handledare gjorde mig 
uppmärksam på.  
 
Både akustiklösningar och tekniska lösningar av ljudsystem är två områden som jag 
gärna skulle arbeta med i framtiden då båda områden innebär att man kan vara kreativ 
och komma fram till nya lösningar på många problem. 
 
Jag vill också tacka min handledare Thorbjörn Andersson för allt stöd och inspiration 
som han har gett mig under arbetets gång och under min tid som student. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Läroplaner 
 
Kursplan för MUPR1203 - Ljudteknik A 
 
ÄMNE: 
Musikproduktion 50 poäng inrättad 200007 SKOLFS: 2000:91 
 
Mål 
 
Mål för kursen 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom inspelning av musik, produktion såväl 
som reproduktion. Kursen skall även utveckla fantasi och kreativitet inom området samt 
ge grundläggande kunskaper i ljudteknik vid offentliga framföranden. Kursen skall 
också öva 
initiativförmåga, självständighet och kritiskt tänkande samt stimulera lyhördhet och 
lagarbete i samband med inspelningsarbete. Dessutom skall kursen ge kunskaper om 
miljö- och säkerhetsmässiga aspekter på arbetet. 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
kunna spela in och bearbeta inspelade signaler, digitala såväl som analoga 
känna till olika inspelningstekniker och kunna handskas med inspelningsutrustning 
kunna göra uppkoppling och styra ljud vid offentliga framföranden 
ha grundläggande kunskaper i akustik och ljudlära  
kunna göra en inspelning av levande musik eller dator- eller syntbaserad musik. 
 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven utför med handledning inspelning och bearbetning av såväl analoga som digitala 
signaler. 
Eleven beskriver olika inspelningstekniker och sköter med handledarens hjälp 
inspelningsutrustning. 
Eleven kopplar samman och styr ljudanläggning för scenbruk med handledarens hjälp. 
Eleven ger exempel på terminologi som används inom akustik och ljudlära. 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven beskriver olika inspelningstekniker och väljer lämplig teknik och utrustning vid 
inspelning. 
Eleven ger förslag på lämplig uppkoppling samt kopplar upp och styr olika 
ljudanläggningar. 
Eleven planerar och samverkar i grupp i samband med inspelningsarbete. 
Eleven identifierar väsentliga miljö- och säkerhetsmässiga faktorer inom 
ljudteknikområdet. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
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Eleven analyserar och knyter samman teoretiska kunskaper med egna erfarenheter av 
ljudteknik. 
Eleven utför och tar ansvar, självständigt och i grupp, för arbetsuppgifter och resultat. 
Kursplan för MUPR1204 - Ljudteknik B 
 
ÄMNE: 
Musikproduktion 50 poäng inrättad 200007 SKOLFS: 2000:91 
 
Mål 
 
Mål för kursen 
Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom inspelningsteknik. Kursen skall även ge 
möjlighet till inriktning mot ett speciellt område, t.ex. akustisk inspelning, 
elektroakustisk musik eller digitala inspelningar. Kursen skall också ge fördjupade 
kunskaper inom ljudteknik vid offentliga framföranden samt ge erfarenheter av hela 
processen från idé till färdig produkt. Kursen skall dessutom ge de kunskaper som 
erfordras för att kunna följa och förstå och därmed påverka ett professionellt arbete med 
en ljudanläggning för scenbruk. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall ha kunskaper om samplingsteknik samt bearbetning och redigering av 
digitala signaler på dator 
kunna synkronisera olika typer av ljudteknisk utrustning 
kunna montera och styra en ljudanläggning för scenbruk. 
 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven beskriver samplingsteknik, bearbetar och redigerar digitala signaler på dator. 
Eleven använder kunskaper om synkronisering av olika typer av ljudteknisk utrustning. 
Eleven monterar och styr en ljudanläggning för scenbruk med handledarens hjälp. 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven planerar, genomför och bedömer en ljudteknisk arbetsuppgift från idé till färdig 
produkt. 
Eleven tillämpar kunskaper om ljudteknik och redovisar egna slutsatser om faktorer 
som påverkar det ljudtekniska arbetet. 
Eleven beskriver och diskuterar miljö- och säkerhetsmässiga faktorer inom 
ljudteknikområdet. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven tar egna initiativ och väljer adekvata metoder och utrustning vid ljudtekniskt 
arbete, i studio och på scen. 
Eleven ger förslag till förbättrad teknik och analyserar vid problem orsaker samt ger 
förslag till åtgärder. 
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Bilaga 2- Frågeformulär 
 

Frågeformulär för lärare i ljudteknik på gymnasiet 
 

1. Är rummet som studion finns i byggt för att vara en studio? 

2. Har det gjorts några akustiska beräkningar på rummet? 

3. Har det gjorts några akustiska åtgärder i rummet? 

4. Fanns det någon utrustning sedan tidigare? I så fall, hur integrerades den i studion? 

5. Vilka användningsområden har studion? Musik, film, övrigt? 

6. Finns det några problem med hur ni har löst utformningen av studion? 

7. Vilken utrustning har ni? Dator, ljudkort, mikrofoner, övrigt? 

8. Vilka mjukvaruprogram/ljudbibliotek/dsp använder ni? 

9. Hur fungerar undervisningen i lokalen? Är ni som lärare nöjda? Eleverna? 

10. Går det att förflytta inspelningsutrustningen till en konsertlokal och spela in 

framträdandet? 

11. Hur såg budgeten ut? Vilka delar bestod den av? 
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Frågeformulär för elever som läser ljudteknik på gymnasiet 
 
Skriv svaren under frågorna eller på baksidan. 
 

1. Anser du att studion är modern? Vad gör den modern/omodern? 

2. Blir du inspirerad att arbeta med projekt i studion? Vad är det som gör den 

inspirerande/oinspirerande? 

3. Stöter du ofta på tekniska problem när du arbetar? Vilka problem? 

4. Hur fungerar undervisningen i lokalen? Är det lätt att följa med när läraren går 

igenom något på datorn? 

5. Vilken förändring skulle du göra om du fick välja helt fritt? 

6. Vad skulle du tycka om vår lösning?
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Bilaga 3- Bilder på studiolösningen 
 
 

 
Fig. 1 Studiolösningen sedd snett uppifrån. 
 
 
 

 
 
Fig. 2 Studiolösningen sedd uppifrån. 
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Fig. 3 Huvudstationens och undervisningsdelens utformning.  
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Bilaga 4- Specifikation 
Specifikation Strömkullegymnasiets Studio

Priser anges i SEK inkl. moms
Utrustning Antal à pris Summa

Dator (Mac Mini, 2 GHz, 2GB, 250 GB, Tang.bord +mus) 4 8967.50 35870
Extern Hårddisk (Western Digital Elements Desktop 1TB) 4 990 3960
Bildskärmsadapter (Apple Mini DVI till VGA) 4 195 780
Kabel, dator till bildskärm (VGA HD15HA-HD15HA, 5m) 1 360 360
Bildskärm (Panasonic TX-P50X10 50" Plasma) 1 14370 14370
Bildskärm (Samsung Syncmaster 943 NW 19" widescreen) 3 1349 4047
Programvara (Logic Studio, 5 st. skollicenser) 1 7500 7500
Programvara (Reason 4, 5 st. skollicenser) 1 10795 10795
Programvara (Superior Drummer 2.0, skollicenser) 5 1595 7975
Ljudkort (Presonus FireStudio) 4 7205 28820
MIDI-klaviatur (M-Audio Keystation 49E) 3 865 2595
MIDI-klaviatur (M-Audio Keystation 88ES) 1 1955 1955
Hörlurar (AKG K271 MK2) 8 1740 13920
Lyssningskontroll (Presonus MSR) 1 1900 1900
DSP (SSL Duende) 1 10400 10400
DSP (TC Electronic Powercore 6000) 1 33635 33635
Kontrollenhet (Euphonix MC Mix) 1 9200 9200
Högtalare (JBL LSR4326p+LSR4312SP 5.1 System) 1 36000 36000
Preamp (Golden Age Project Pre73) 2 2995 5990
Multikabel (Proel EBN8, 8 XLR, 15 m) 1 2195 2195
Mikrofon (Shure SM58) 3 1215 3645
Mikrofon (Shure SM57) 5 1090 5450
Mikrofon (Shure Beta52) 1 1850 1850
Mikrofon (Røde NT5, två stycken i ett set) 1 3160 3160
Optisk kabel (The Sssnake optical, 2m) 4 65 260
Gitarr, bas och sång preamp (Line6 POD X3 PRO) 1 7425 7425
Mikrofonstativ (Millenium MS-2002, kort modell) 5 165 825
Mikrofonstativ (Millenium MS-2008, till överhäng) 2 296 592
Mikrofonstativ (Millenium MS-2001, normal modell) 5 218 1090
Mikrofonkabel (Cordial CTM 5 FM-SW, 5m) 10 141 1410
Mikrofonkabel (Cordial CTM 10 FM-SW, 10m) 5 175 875
Kabel, ljudkort till sub (Cordial CFM3 MV, 1/4"-XLR hane,3m) 6 65 390
Kabel sub till högtalare (Cordial CTM 3 FM-SW, 3m) 1 130 130
Kabel sub till högtalare (Cordial CTM 5 FM-SW, 5m) 1 141 141
Kabel sub till högtalare (Cordial CTM 7,5 FM-SW, 7,5m) 1 163 163
Kabel sub till högtalare (Cordial CPM 15 FM, 15m) 1 258 258
Kabel sub till högtalare (Cordial CTM 10 FM-SW, 10m) 1 175 175
Hörlursförstärkare (Behringer HA4700 Powerplay Pro-XL) 1 1075 1075
Patchkabel TRS-TRS 6 st. (The Sssnake SK369S-06 Patch) 2 110 220
Patchkabel TRS-TRS 6 st. (The Sssnake SK369S-09 Patch) 2 125 250

Summa utrustning 261651

Summa utrustning exklusive moms. 209321
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Bilaga 5- Reviderad specifikation 
Specifikation Strömkullegymnasiets Studio-Reviderad

Priser anges i SEK inkl. moms
Utrustning Antal à pris Summa

Dator (Mac Mini, 2 GHz, 2GB, 250 GB, Tang.bord +mus) 4 8967.50 35870
Extern Hårddisk (Western Digital Elements Desktop 1TB) 4 990 3960
Bildskärmsadapter (Apple Mini DVI till VGA) 4 195 780
Kabel, dator till bildskärm (VGA HD15HA-HD15HA, 5m) 1 360 360
Bildskärm (Panasonic TX-P50X10 50" Plasma) 1 14370 14370
Bildskärm (Samsung Syncmaster 943 NW 19" widescreen) 3 1349 4047
Programvara (Logic Studio, 5 st. skollicenser) 1 7500 7500
Programvara (Reason 4, 5 st. skollicenser) 1 10795 10795
Programvara (Superior Drummer 2.0, skollicenser) 5 1595 7975
MIDI-klaviatur (M-Audio Keystation 49E) 3 865 2595
MIDI-klaviatur (M-Audio Keystation 88ES) 1 1955 1955
Hörlurar (AKG K271 MK2) 8 1740 13920
DSP (SSL Duende) 1 10400 10400
DSP (TC Electronic Powercore 6000) 1 33635 33635
Kontrollenhet (Euphonix MC Mix) 1 9200 9200
Högtalare (JBL LSR4326p+LSR4312SP 5.1 System) 1 36000 36000
Preamp (Golden Age Project Pre73) 2 2995 5990
Multikabel (Proel EBN8, 8 XLR, 15 m) 1 2195 2195
Mikrofon (Shure SM58) 3 1215 3645
Mikrofon (Shure SM57) 5 1090 5450
Mikrofon (Shure Beta52) 1 1850 1850
Mikrofon (Røde NT5, två stycken i ett set) 1 3160 3160
Optisk kabel (The Sssnake optical, 2m) 4 65 260
Gitarr, bas och sång preamp (Line6 POD X3 PRO) 1 7425 7425
Mikrofonstativ (Millenium MS-2002, kort modell) 5 165 825
Mikrofonstativ (Millenium MS-2008, till överhäng) 2 296 592
Mikrofonstativ (Millenium MS-2001, normal modell) 5 218 1090
Mikrofonkabel (Cordial CTM 5 FM-SW, 5m) 10 141 1410
Mikrofonkabel (Cordial CTM 10 FM-SW, 10m) 5 175 875
Hörlursförstärkare (Behringer HA4700 Powerplay Pro-XL) 1 1075 1075
Patchkabel TRS-TRS 6 st. (The Sssnake SK369S-06 Patch) 2 110 220
Patchkabel TRS-TRS 6 st. (The Sssnake SK369S-09 Patch) 2 125 250
Ljudkort (MOTU 8pre) 4 6170 24680
Omvandlare ADAT-AES/EBU (RME ADI 4 DD) 1 6320 6320
Kabel D-Sub-XLR (RME BO25MXLR4M4F1 PRO AES/EBU, 1m) 1 840 840
AES/EBU Kabel metervara (Sommer Cable Binary 234 DMX) 40 17 680
XLR-kontakt hona (Neutrik NC 3FX) 6 30 180
XLR-kontakt hane (Neutrik NC 3MX) 6 28 168

Summa utrustning 262542

Summa utrustning exklusive moms. 210034
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Bilaga 6- Akustikmodulerna 
Bilderna nedan är på de första modulerna. De visar hur konstruktionen är tänkt. De är 
uppbyggda av en träram med löst packad glasull i mitten och med masonitskivor på 
båda sidor. Efter masonitskivorna är det ett litet luftgap och sedan placeras 45 mm 
tjocka golvskivor längst ut. De ska även kläs in i tyg och ribbor av trä kommer att gå 
horisontellt över golvskivorna med ett avstånd på ca 60 cm.  
 

 
 
Fig. 1 En masonitskiva i träramen. 
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Fig. 2 Glasullen mellan masonitskivorna. 
 

 
 
Fig. 3 En modul med golvskivorna ytterst innan den ska kläs in i tyg. 
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Mätningarna på masonitskivornas resonansfrekvens utfördes genom att försiktigt slå 
fyra gånger på skivorna med handen och en kontaktmikrofon som placerades enligt 
bilden nedan spelade in ljudet från knackningarna. 
 

 
 
Fig. 4 Mikrofonplaceringen vid mätningar av resonansfrekvensen. 
 
De inspelade filerna analyserades med programmet SpectraFoo från Metric Halo. 
Bilderna nedan visar ett spektrogram och en spektrograf av tre mätningar. 
Spektrogrammen visar vilka frekvenser som ljudfilen innehåller och färgen anger 
ljudnivån på en frekvens där rött är starkast och sedan gult, grönt och blått. 
Spektrograferna visar nivån på en frekvens vid en viss tidpunkt. Den översta linjen i alla 
spektrograferna visar maxnivån på den starkaste knackningen. De övriga linjerna kan 
ignoreras för de här mätningarna. 
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Fig. 5 Mätresultat med bara en masonitskiva. 
 

 
 
Fig. 6 Mätresultat med glasull mellan två masonitskivor. 
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Fig. 7 Mätresultat med två masonitskivor med glasull mellan dem och en golvskiva 
ytterst på ena sidan.  


