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Införandet av Multiplex Power-metoden för att kontrollera FM-deviation 
vid radiosändningar inom Sverige 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete presenterar en utvärdering av konsekvenser som kan uppstå vid 
Införandet av Multiplex Power-mättmetoden för att kontrollera FM-deviation vid 
radiosändningar i Sverige. 

Metoden är beskriven i en publicerad standard från ITU: ITU-R BS.412-9. Metoden, även 
kallad Multiplex Power, är en begränsningsstandard för analog (terrestrial) FM sändning på 
VHF band. Skälet att införa Multiplex Power mätning är att man genom metoden både kan 
minska grannkanalinterferenserna och samtidigt jämna ut de stora variationerna i de 
upplevda ljudnivåerna som finns mellan de olika FM-stationerna. Denna mätmetod går ut 
på att man samplar värden på deviation, lagrar samplen och räknar ut ett medelvärde av 
energin under ett intervall av 60 sekunder. Detta energivärde jämförs med en referensnivå, 
som i ITU-normen definieras som +/-19kHz toppdeviation vid 400 Hz modulationssignal. 
Skillnaden detta referensvärde kan anges i dB av instrumentet, som en enskild siffra vilkets 
värde skrivs dynamiskt över tid.  

För att kunna utvärdera metoden genomfördes ett lyssningsexperiment. I experimentet 
användes ljudfiler som är processade enligt hur dagens normer tillämpas i Sverige och 
ljudfiler som är processade för att följa BS.412-9-normen. Som tillvägagångssätt användes 
ett webbformulär och en databas. Testpersoner kunde utföra lyssningen och notera 
resultatet som sedan lagrades för vidare beräkningar. Ljudfilerna och tillhörande 
mätningsvärden från lyssningsexperimentet användes sedan för att utvärdera resultatet.  



 

 

The introduction of the Multiplex Power method to control the 
FM deviation in radio broadcasting in Sweden 

 

Abstract 

This bachelor thesis makes the presentation of the consequences, caused by the 
implementation of the measuring method Multiplex Power to verify the FM deviation of 
radio transmitting in Sweden. This method is an official standard ITU-R BS 412-9, called 
Multiplex Power, which is defined as a restrictive standard for the analogue (terrestrial) FM 
transmitting at VHS band. The introduction of Multiplex Power measuring system can 
vouch for fewer problems with interference between the adjacent channels as well as 
reduction of large variations in the sound level between different channels.  

This method complements the existing regulations of +/-75 kHz deviation, by adding 
another reference level which is defined within the ITU BS.412 as that the power of the 
complete multiplex signal integrated over any interval of 60 seconds is not higher than the 
power of a multiplex signal containing a single sinusoidal tone which causes a peak 
deviation of +/-19kHz. 
 
To be able to evaluate this method the listening test was conducted. In this experiment the 
sound samples processed according to the existing regulations in Sweden as well as the 
samples processed according to BS 412-9 standard were used. The web questionnaire and 
the database have been used as a method of research. The test subjects were asked to 
perform the listening test and to note down the results which were stored for further 
calculations. The sound samples and the measuring values from the listening experiment 
were used for evaluation of results. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs examensarbetets frågeställningar med utgångspunkt i bakgrunden. Här 
beskrivs även dess syfte, metoder som valts, nödvändiga avgränsningar, tidigare fallstudier och hur 
författarna har delat upp ansvarsområdet för examensarbetet. 
 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har radiolyssnare kunnat uppleva en ljudstyrkestrid, även kallad 
”Loudnesskriget”. Denna ljudstyrkestrid har sitt ursprung i att försöka locka lyssnare till sin 
kanal genom att ha högst volym vid sändning.  
 
Hur mycket en frekvensmodulerad (FM) radiosignal moduleras kring den frekvens som en 
viss radiostation har sin sändningsfrekvens på, benämns som FM-deviation. Då 
deviationen är direkt proportionell mot ljudstyrkan finns det bestämda normer för hur 
mycket en kanal får moduleras för att inte ge upphov till grannkanalsinterferens. I Sverige 
idag så är normen att signalens toppmodulation inte får överstiga +/-75kHz.  
 
Med dagens dynamiska processorer tillkommer möjligheten att öka modulationsstyrkan 
utan att överskrida den högst tillåtna deviationen. När radiokanalerna pressar upp sitt ljud i 
hopp om att nå flera lyssnare så påverkas således både dynamiken i ljudet och dess 
medelvärde. Detta ledde till att standardiseringsorganisationen ITU utredde denna signal 
och fastställde att även om signalen låg under kraven på +/-75kHz deviation så beroende 
på dagens dynamiskt manipulerade ljud påverkade detta ändå grannkanalsinterferensen. 
ITU tog fram en mätstandard definierad som ITU-R BS.412-9 där de rekommenderade att 
FM-sändningar, förutom det befintliga värdet med +/-75kHz topp deviation, bör anpassas 
till ett referensvärde för effekten på +/-19kHz, som mäts med ett 60 sekunders 
tidsintervall på den fullständiga Multiplex signalen.  

 [1]  

1.2 Problemformulering och frågeställning 

BS.412 mätmetoden används i 12 Europeiska länder, men ännu inte i Sverige. I bland annat 
Tyskland och Frankrike har införandet av mätmetoden lett till stora förbättringar av den 
förutvarande ljudstyrkestriden Förutom mindre störning mellan närliggande sändare, finns 
nu i dessa länder en jämn och bra, men ändå hög medelnivå hos de flesta FM-sändarna. 
Detta sedan många stora kommersiella radiostationer och Public Serviceradion har enats 
om att använda den nya mätmetoden. 
 
Sveriges Radio har velat utreda hur den nya mätmetoden påverkar den upplevda ljudnivån 
och om folk föredrar en hårdare eller mildare FM-process av ljud. Detta är den huvudfråga 
denna rapport och påföljande utredning kommer att behandla. 
Ur denna fråga har tre följdfrågor ställts: 
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1. Föredrar radiolyssnare en hård process eller en mildare process om 
den hårdare processen låter starkare?  

2. Om BS.412 införs, föredrar radiolyssnare dagens hårda process 
statiskt nedsänkt för att klara BS.412 standarden, eller en process 
som är mildare och med högre ljudkvalitet där hela utrymmet till 
75kHz deviation används? 

3. Föredrar radiolyssnare en hård process eller en mildare process om 
den upplevda ljudnivån enligt BS.1770 är densamma? 

Vi tror att det finns ett samband mellan vilken ljudkaraktär som prefereras och vilken typ 
av FM-process som använts till följd av olika normer. 
 
Vi menar att ljudmaterial som går igenom en mildare process, kommer att uppfattas som 
bättre än det med hårdare, om de båda har samma subjektivt inställda ljudnivå. Om 
ljudnivån för det hårdare processade ljudet får vara högre, finns dock en möjlighet att det 
upplevs som bättre av den oerfarna lyssnaren, vilket i så fall fortfarande visar att den 
mildare processningen upplevs som bättre, men att ljudnivån påverkar beslutet.  
 

1.3  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur den existerande mätmetoden för kontroll 
av FM-deviation och mätning enligt BS.412-9 påverkar den subjektiva uppfattningen av 
vilken ljudkaraktär som föredras. Vi kommer även att få en indikation om ljudnivån 
påverkar valet av vad som uppfattas som ett bra ljud. 
 

1.4 Tidigare fallstudier vid SR 

Bland tidigare fallstudier hos SR kan främst två arbeten som rör sig inom liknande, men 
inte exakt samma område, som denna rapport nämnas. 
 
I sitt examensarbete ”Implementing Methods for Equal Loudness in Radio Broadcasting” 
(2007) av Matti Zemack fokuseras arbetet på att leta efter en tillförlitlig mätmetod för att 
utveckla möjligheten för ett broadcastingföretag att åstadkomma bättre uppfattade jämna 
lyssningsnivåer.  
 
I examensarbetet ”Achieving Equal Loudness Between Audio Files – Evaluation and 
improvment of loudness algorithms” (2009) av Paul Nygren utvärderar han olika 
hörstyrkeberäkningsalgoritmer. Hans utredning ger förslag på förbättringar för att minska 
skillnaderna i lyssningsnivåer mellan olika programmaterial. 
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1.5 Metod  

Examensarbetet inleddes med att läsa relevant teori om frekvensmodulation, BS.412, 
loudness (hörstyrka), ljudkedjan inom radio och kvalitetsmätningar av ljud. Den inledande 
litteraturstudien gav oss, förutom kunskap för genomförandet av uppgiften, grunden för att 
göra de avgränsningar vi gjort. Sedan starten har samtal förts med personal vid Metod- och 
teknikutveckling hos SR för att diskutera fram det bästa möjliga tillvägagångssättet för att ta 
fram ljud och för att se på vilket sätt undersökningen skulle kunna utformas. För att nå ut 
till testpersoner och samla in data utvecklades en webbsida.  
 

1.6 Avgränsningar 

Det ljudmaterial som spelas inom radio är väldigt brett. Olika typer av musik och tal 
påverkas olika av olika processmetoder.  Det finns i huvudsak två skäl till att avgränsa 
mängden ljudmaterial som används vid undersökningen: 
 

1. Att ta fram och utföra försök med alla typer av möjliga ljud är mer tidskrävande än 
den tid som är avsatt för denna undersökning.  

 
2. För att människor ska behålla koncentrationen under hela testet och ge tillförlitliga 

svar så får inte testerna ta för lång tid. En hemsida kan inte heller ta för stort 
utrymme och således ta för lång tid att ladda in, om den ska vara effektiv. 

 
Sökandet efter den mest förekommande typen av ljud som spelas i radio kommer sökas för 
att göra testerna så övergripande som möjligt trots avgränsningarna.  
 

1.7 Examensarbetets ansvarsområden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande kapitel skrevs tillsammans: 
Kap6, Kap7, Kap8, Kap9, Kap10 
 
 

Under projektets gång hade Svjatoslav 
Elisejev ansvar för följande områden: 
Webbsidans design 
I rapporten: 
Sammanfattning 
Kap 2 
Kap 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 - inledning, 3.7.1, 
3.7.2, 3.7.4 
Kap 4.2 
 

Under projektets gång hade Mikael 
Stegman ansvar för följande områden: 
Kontakt med uppdragsgivare 
I rapporten: 
Kap 1 till Kap 1.7 – inledning 
Kap 3.3, 3.4, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.3 
Kap 4.1 
Kap 5 
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Fig. 2.1  H.R. Hertz 
 

2 Historik 

I detta kapitel ges en kort historik om radioteknikens ursprung och utveckling. 
 

2.1 Radioteknik 

Arbetet med antenner började för många år sedan. Det första 
kända tillfredsställande antennexperimentet genomfördes av den 
tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894). SI 
(International Standard) frekvens enhet Hertz (Hz) är uppkallad 
efter honom. Under 1887 byggde han ett system som visas i figur 
2.2, för att producera och upptäcka radiovågor. Den ursprungliga 
avsikten med hans experiment var att påvisa förekomsten av 
elektromagnetisk strålning. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Experiment arrangemang from Hertz, 1887. 
 
 
Sändaren var en variabel spänningskälla ansluten till ett dipolfält, dipolfält är ett par meters 
tråd med två kulor i ändarna. Gapet mellan kulorna kunde justeras för 
kretskontinuitetsresonans samt för produktion av gnistor. När spänningen hade ökat till ett 
visst värde, inträffade en gnistbildning som resultat av urladdningen. Mottagaren var en 
enkel slinga med två identiska kulor. Gapet mellan kulorna var noggrant inställda för att få 
gnistan effektiv. Han placerade utrustningen i mörkret för att se gnistan tydligt. I sitt 
försök, när en gnista genererades på sändaren har han också noterat en gnista vid 
mottagarens gap som alstrades likaväl på nästan samma gång. Detta visade att 
informationen från plats A (sändaren) överlämnades till plats B (mottagare) på ett trådlöst 
sätt, genom elektromagnetiska vågor. [2]  
 

gnistgap 
 
     Loop 

variabel 
spänningskälla 

några meters avstånd 
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Radions födelseår brukar anges till 1901. Det var då som den Italienske uppfinnaren 
Guglielmo Marconi lyckades överföra den telegrafiska signalen ”S” över Atlanten, från 
England till New Foundland. Marconi byggde vidare på rön från Hertz, som varit först 
med att praktiskt ha åstadkommit radiovågor. Med hans konstruktioner blev trådlösa 
överföringar möjliga över väsentligt större avstånd än dittills. Radioteknikens första tid 
knöt alltså an till telegrafin. Det handlade om att trådlöst kunna överföra meddelanden från 
en sändare till en mottagare. [3] 
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Fig. 3.1 Bandbredd   

  
 

Fig. 3.0 Frekvensmodulerad 
signal 

 
 

3 Teori 

I detta kapitel presenteras grundläggande teori för att ge övergripande förståelse av fundamentala termer 
inom radiotekniken som är väsentliga för undersökningen. Delar som tas upp är: Frekvensmodulation, 
FM-deviation, Multiplexsignal, loudness (hörstyrka), ljudkedjan inom radio samt ITU normer. 
 

3.1 Frekvensmodulation 

Frekvensmodulering eller FM är en metod som används inom radiotekniken för att 
överföra en signal som t.ex. beskriver audioinformation. Frekvensmodulering innebär att 
en bärvåg reflekterar hur signalen ändras genom att bärvågens frekvens ändras i takt med 
signalstyrkan. Mottagaren av den modulerade bärvågen återskapar därefter den 
ursprungliga signalen, alltså gör en demodulering, för att kunna lyssna på informationen. 
Frekvensmodulering använder informationssignalen Vm(t) för att variera bärfrekvensen 
inom några små intervall kring sitt ursprungliga värde. Här är tre signaler i matematiskt 
form: 

information: Vm(t) 
bärvåg: Vc(t) = Ac sin (2 π  fc t + φ)  
FM: VFM (t) = Ac sin (2 π  [fc + (∆f/Am)Vm(t)]t + φ)  
 
V(t)  signalens spänning som funktion av tiden  
A signalens amplitud (utgör det högsta värdet som uppnås i varje cykel) 

f  oscillationsfrekvens, antalet svängningar per sekund (Hertz =1 cykel per sek.) 

∆f  pikfrekvensdeviation, ∆f = β(index) 
.
 fm (maximal modulationsfrekvens)  

φ  signalens fas, vilket utgör utgångspunkten för cykel 
[4][6] 

3.2 Multiplex system 

FM-radio sänds inom 88-108MHz vilket ligger inom VHF-frekvensbandet, 30-300 MHz. 
VHF radiovågor har kort räckvidd, en kanal täcker normalt ett mindre område. Kraftiga 
FM-sändare kan dock täcka en mindre region runt sändaren. Normalt är kanalstegen för 
radio 200kHz. För att förhindra överhörning mellan kanalerna så finns normer som säger 
att deviationen inte får överstiga +-75kHz (150 kHz totalt). Kanaldelningen är då 25 kHz.  
 
 
 
 
 
 
 

[5] 
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   PM ~ M2 
 

  P- S ~ (-S)2 
 

  P- S ~ (+S)2 

(L-R) = S 
(L+R) = M 

RDS DARC 

kHz 

Pilot ton 

15 19 23 38 53 57 76 

DSB -UB 

 Fig. 3.2 Multiplex signal 
 

 

Fig. 3.3 

Deviationen är direkt proportionell till den modulerande signalens styrka (amplitud), 
starkare signal ger större deviation. Deviationen påverkar den totala bandbredden, då i 
detta fall bandbredden är begränsad till 200 kHz finns ITU normer som reglerar den 
maximala tillåtna deviationen. Figur 3.2 visar den sammansatta signalen i ett enskilt 
kanalsteg MPX (multiplex, sammansatt signal) stereosignal består av tre delar: 

Den första är en normal audiosignal som består av summan av vänster och höger 
kanal. Detta är den signal som hörs på en monoradio och är detsamma som att skifta 
stereo/mono knapp på en mottagare till "mono". 
 
Som komplettering skapas en skillnadssignal (vänster - höger) som används för att 
modulera den 38 kHz undertryckta bärvågen med hjälp utav dubbelsidig undertryckt 
bärvågsmodulering (DSBSC). Detta är en AM modulering av den undertryckta 
bärvågen. 
 
För att hålla mottagarens dekoder låst till den 38kHz undertryckta bärvågen, överförs 
en 19 kHz pilot ton (exakt hälften av 38 kHz). Den relativa andelen av moduleringen 
i pilottonen är 10 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagens MPX signal inkluderar den 57 kHz undertryckta bärvåg som innehåller RDS och 
RBDS signal. Figur 3.2 visar spektrum i modern multiplex signal. Ett blockdiagram för 
typisk stereo modulator visas i figuren 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[6] 
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Fig. 3.5 De-emphasis 
 
 

 

 

Fig.  3.4 Pre-emphasis 

 
 

Vid mottagare läggs L+R och L-R signalerna samman för vänster kanal ((L +  R) + (L-R) = 
2L) och subtraheras för höger kanal ((L + R) - (L-R) = 2R). Detta är den "klassiska" 
metoden. En lättare metod att bygga är att helt enkelt växla mellan vänster och höger kanal 
på en 38 kHz riktning. Matematiskt produceras signalen på samma sätt som i den klassiska 
metoden men det är mindre sannolikt att skillnader (interferens) mellan kanaler uppstår. 
 
Pre-emphasis (som ger höga frekvenser en ökning) tillämpas för båda kanalerna innan 
multiplex-processen. En motsvarande de-emphasis finns vid mottagaren. Tanken med 
detta är att höja högfrekvent signal så att i mottagaren är den höga frekvensen tillsammans 
med bruset från mottagningen reducerad. Vidare använder man i vissa länder 75 µs pre-
emphasis, medan det är 50 µs i Europa. I praktiken innebär detta att de högre frekvenserna 
(diskanten) dämpas något om man använder en importerad 75 µs mottagare i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[6] 

 

3.3 Ljudtrycksnivå - Sound Pressure Level (SPL) 

SPL, eller på svenska ”Ljudtrycksnivå”, är ett mått på ljudtrycket i förhållandet till en 
referensnivå. Referensnivån som används är hörseltröskeln, den lägsta nivån ett ljud kan ha 
för att det mänskliga örat ska kunna uppfatta det. När man talar om just ljudtryck så är det 
nivån 2*10^-5 Pascal (RMS) som används som referens. 
 

3.4 Hörstyrka - Loudness 

Loudness är ett subjektivt mått på hur en människa uppfattar ljudstyrka. Det finns olika 
sätt att beskriva loudness. I rapporten ”Achieving Equal Loudness Between Audio Files – 
Evaluation and improvment of loudness algorithms” (2009) av Paul Nygren beskriver han 
att ett är ”Subjektiv Loudness”, som definieras som ”hörsensationen som tillåter oss att rangordna 
ljud på en skala från lågt till högt. Hörsensationen kan beskrivas med ordbeteckning eller numeriska 
storheter”.[7] Ett annat sätt är ”beräknad loudness” som definieras som ”ett värde baserat på 
fysiska ljudmätningar sådant att resultatet kan antas rangordna olika ljud i samma ordning som subjektiv 
loudness. Det traditionsenliga måttet på beräknad loudness är sone. Detta definieras som loudness från en 
1kHz sinuston vid 40dB relativt 20μPa.” [8]  
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Nygren översätter loudness till Svenska med “hörstyrka”. Man skulle även kunna kalla det 
upplevd ljudnivå, subjektiv ljudnivå eller upplevd ljudstyrka. I detta kapitel där loudness ska 
förklaras kommer ordet hörstyrka att användas så långt det går. Loudnesskriget kan på 
Svenska beskrivas som ljudstyrkestrid eller ljudstyrkekrig. Här kommer det att benämnas 
som ljudstyrkestrid. 

 [23] 

3.4.1 Hörstyrka i frekvensrummet 

Det mänskliga örats känslighet för frekvenser ändrar sig som en funktion av ljudnivån. 
Örat är som mest känsligt för ljud mellan 2-5kHz. Vid låga lyssningsnivåer så upplevs 
framförallt basen men även diskanten som lägre. Detta är vad en loudnessknapp på en hifi-
stereo är tänkt att kompensera. Den höjer helt enkelt basen och diskanten lite extra.  
 

3.4.2 Hörstyrka i det temporala rummet 

Örats känslighet är även beroende av hur långt ett ljud är. Om ett ljud med samma dBSPL 
spelas upp med ökande längd, 10, 20, 50, 100, 200 ms så uppfattas det som att ljudet blir 
starkare. Först vid ca 1000ms så jämnas detta förhållande ut och längre uppspelningar 
upplevs som lika starka.  
 

3.4.3 Equal-loudnesskurvor och Phonskalan 

Genom en stor mängd lyssningstester under 1930-talet tog Fletcher och Munson fram 
kurvor som visade på hur människor uppfattade olika frekvenser vid olika ljudnivåer. Dessa 
kurvor har senare standardiserats och gjorts om i ett flertal steg av ISO (Internationella 
Standardiserings Organisationen). Denna beskriver det som kallas ”loudness level” vilket 
på svenska kan översättas med hörnivå. Enheten som valts för hörnivå kallas för phon.  
 

 
[9] 

Fig 3.6 Phonskalan 
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Definitionen är att en sinuston vid 1kHz och med 1dBSPL ger namn till 1-phon kurvan, 
1kHz vid 40dBSPL kallas 40-phon osv. Den största effekten man kan se utifrån kurvorna 
är att basen kräver mycket mer förstärkning när hela ljudnivån sänks. När nivåerna blir 
högre så kommer diskanten att kräva mindre förstärkning för att uppfattas lika bra. En 
konsekvens av vår nivåberoende hörsel blir att musik som har spelats in vid hög nivå, kan 
komma att kännas basfattig vid normal lyssningsnivå. 
 

3.4.4 Loudnesskriget - ljudstyrkestrid 

Ljudstyrkestriden är ett fenomen som eskalerat under ungefär de senaste 20 åren, vilket kan 
vara mycket märkbart inom musikindustrin.  
 

  
 

 

 

 
[10] 

 
 
Uppkomsten till ljudstyrkestriden är att högre ljud upplevs fånga lyssnarens 
uppmärksamhet bättre. Detta kan förklaras av att människan uppfattar den spektrala 
sammansättningen i ett ljud olika beroende på ljudnivån. Högre ljudnivå resulterar i att mer 
höga och låga frekvenser uppfattas (se equal-loudness kurvorna i kap 3.4.3). Om 
radiolyssnare bläddrar mellan kanaler vill man få dem att välja ens kanal för att den sticker 
ut ur mängden.  
 
Genom användandet av dynamiska processorer kan nivåerna höjas signifikant utan att 
behöva klippa transienterna. Transienten trycks istället ihop. Resultatet blir ljud som saknar 
dynamik och kan leda till en väldigt uttröttande lyssningsupplevelse.  
 
Förhållandet mellan radionivåerna och CD-nivåerna påverkar även varandra. Om någon på 
sin förstärkare slår över från CD till radio så kommer radion i många fall att ha en högre 
upplevd ljudnivå på grund av den extra process som sker vid sändning. CD-industrin höjer 
sina nivåer för att komma ikapp, vilket leder till att radionivån också ökar. När ljudnivån 
ökas på detta sätt så kommer det vid FM-processning att även få konsekvenser då ljudet 

Fig 3.7 Dynamiska förändringar som följd av komprimeringsgraden 
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passerar förbetoningen följt av skyddslimitern. Limitern kommer att trycka ner den höjda 
diskanten och vid mottagningen resulterar de-emphasis i att diskanten blir för låg. 
Slutprodukten blir ett ljudmaterial med låg dynamik, lite diskant och möjlig distorsion.  
 

3.5 Ljudkedjan inom radiosändning 

Vid radiosändning så använder man ljudprocessorer före sändaren. Ljudprocessorernas 
huvudsakliga uppgift är att kontrollera toppmodulationen hos sändaren för att anpassa 
signalen till de föreskrifter som finns inom det land som sändningen sker. FM-
processningen kan ske med separata enheter eller enheter som klarar av flera delar av 
radiokedjan. Här följer en generell bild för hur en ljudkedja vid FM-radiosändning kan se 
ut.  

Fasskiftare 
Fasskiftare är en kedja av allpassfilter. Allpassfilter är en typ av filter som släpper igenom 
alla frekvenser men ändrar fasen mellan olika frekvenser. Fasskiftaren ger en icke konstant 
fördröjning som funktion av frekvensen. Inverkan detta har på en vågform är att det kan 
göra den mer symmetrisk och ibland minska topp till medelvärdet hos en röst med 3-4dB. 

 
Automatic Gain Control (AGC) 

Inom radio så används vanligtvis en AGC som reagerar på medelvärden. Dess uppgift är 
att kompensera för längre nivåändringar i ljudmaterialet som kan uppstå vid livesändning 
eller vid automatiserade sändningar. Medelnivåernas ojämnhet beror i huvudsak på att 
topp- till medelvärdet inom CD-produktion har ändrats mycket de senaste 10-20 åren. En 
AGC inom professionellt bruk använder även en gate. Om ljudet går under en viss 
tröskelnivå, så ska inte AGCn reagera på detta. Om den gör det skulle resultatet kunna bli 
att den t.ex. bara höjer brusgolvet. Nackdelen med denna process blir således också att 
längre dynamiska förändringar i ljudet kommer att försvinna.  
 

Stereobreddning 
Stereobreddare används inte alltid och om den används så behöver det inte vara direkt efter 
en AGC. Då de flesta tillverkare åstadkommer stereobreddning på lite olika sätt är det svårt 
att ge en generell bild av hur det påverkar. Något som alla tillverkare måste tänka på är 
dock att processen måste vara monokompatibel då många fortfarande lyssnar i mono. Det 
huvudsakliga syftet med breddningen är att få signalen att stå ut ännu mer för att fånga 
lyssnare som slår över till kanalen. Om ett reverb med mycket stereoenergi har använts i 
musiken som processerats, kan stereobreddningen resultera i att mängden utav upplevda 
reverb ändras. Då den delen av FM-stereosignalen som innehåller L-R informationen är 
mer känslig för flervägsdistorsion, påverkar alltid överdriven stereobreddning denna 
negativt.  
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Equalizer (Eq) 
En equalizer används framför allt för två syften inom slutprocessning för radio. Dels så 
används detta för att kompensera för senare processningar där multibandskompression och 
högfrekvenslimitering påverkar ljudets spektrala sammansättning. Dels så kan det vara ett 
sätt för en radiokanal att utmärka sig med en viss typ av "sound", t.ex. en liten basökning 
för en kanal som spelar house eller liknande. 
 

Multibandskompression och limitering 
Multibandskompression och limitering påverkar det dynamiska omfånget i ljudmaterialet. 
Inom radio används det för att kontrollera ljudnivåerna och således påverkar det FM-
deviationen. Vanligtvis används denna process i samverkan med en gate för att förhindra 
bieffekter såsom ”breathing”. Komprimering och limitering kan användas för att höja 
ljudintensiteten utan att ljudets transienter överskrider de föreskrifter som finns för 
maximal FM-deviation. Resultatet blir således att hörstyrkan ökas. Processen kan ske i ett 
steg eller i två separata steg beroende på vad för enhet som används. Om det sker i olika 
steg så kan multibandskompressorn respektive limitern ha olika delningsfrekvenser 
inställda. Om det sker i ett sammanfallande steg så brukar de båda processerna kunna 
kommunicera med varandra för att optimera hela processen.  
 

Pre-emphasis och högfrekvenslimitering 
Pre-emphasis innebär att ett frekvensband höjs innan sändning som sedan vid mottagaren 
sänks igen (de-emphasis). Då tal och musik generellt sett har mindre energi i de höga 
frekveserna så utnyttjas detta som brusreducering. Hur mycket pre-emphasis och de-
emphasis som används anges med en tidskonstant för ett RC-filter som inom Sverige är 
50μs vid FM-sändning. Beroende på vem som tillverkat processorn så kan pre-emphasis 
ske innan eller efter multibandskompression och limitering. Att vara medveten om detta 
steg är viktigt för den som mastrar en CD skiva. Om mastringsingenjören lägger mycket 
energi i de höga frekvenserna så kommer detta att skapa problem vid FM-processning. 
Diskanten höjs ytterligare i pre-emphasis men limiteras hos HF limitern för att sedan 
sänkas vid de-emphasis. Detta resulterar i sämre diskantåtergivning.  
 

Clipping 
Clipperns huvudsakliga uppgift är att begränsa topparna. Vid vanlig clipping kan 
Intermodulationsdistorsion (IM-distorsion) uppkomma som en oönskad bieffekt. För att 
minska IM-distorsionen så används en teknik som benämns som distorsionsutsläckande 
clipping. I FM så kan detta ta bort den uppkomna distorsionen under 2kHz. 
Clippingsystem används helst i så stor utsträckning som möjligt då de inte påverkar 
resterande ljudmaterial förutom de toppar som klipps. Detta kan jämföras med hur en 
dynamisk processor arbetar, som trycker ner allt ljud under ett visst tröskelvärde och 
således påverkar dynamiken i hela ljudmaterialet. Med en clipper så undkommer man alltså 
sådana problem som pumpning och breathing och man får inte heller samma förlust i höga 
frekvenser som kan uppstå vid HF-limitering.  

 [11] 
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3.6 ITU standarder 

ITU (International Telecommunication Union) är den organisationen som inrättades för att 
standardisera och reglera internationell radio och telekommunikation. Den grundades som 
International Telegraph Union i Paris den 17 maj 1865. Dess huvudsakliga uppgift är 
standardisering, tilldelning av radiospektrum, samt planläggning och samtrafik mellan olika 
länder vilket möjliggör internationell telefonkommunikation. Det är en av de specialiserade 
organisationerna inom FN, och har sitt säte i Genève, Schweiz, intill den viktigaste FN-
campus. ITU-T och ITU-R, tidigare CCITT och CCIR, är två underavdelningar till ITU 
som utarbetar standarder, rekommendationer och normer inom telekommunikation (ITU-
T) och radiokommunikation (ITU-R). Ansvarigt organ för frekvensallokeringar inom ITU 
är IFRB (The International Frequency Registration Board). De frekvenser som finns 
tillgängliga för FM-sändningar avgjordes vid några viktiga konferenser av ITU. En 
milstolpe för dessa konferenser är Stockholmsöverenskommelsen från 1961 mellan 38 
länder. ITU-R:s rekommendationer som är publicerade av Internationella Teleunionen 
(ITU) är tillgängliga för allmänheten via deras hemsida: http://www.itu.int [12] 
 
Arbetet i ITU leds av dess medlemmar. Ett land som är medlem i FN är därmed, om man 
så önskar, garanterad medlemskap i ITU. Företag och andra organisationer kan erhålla 
andra typer av medlemskap, så kallade sektionsmedlemmar eller som associerade 
föreningar. I september 2007 fanns det 191 medlemsstater och mer än 700 
sektionsmedlemmar och föreningar. Unionens eniga synsätt ger en röst vardera till alla sina 
medlemmar och dess arbete bidrar till distribution av infrastruktur, anslutningsteknik, och 
en effektiv radioteletjänst i världen. [13] 
 
ITU kommer att fortsätta att se över och anpassa sina prioriteringar och sina 
arbetsmetoder för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och lyhörda mot bakgrund 
av den snabba utvecklingen i den globala radio och telekommunikationsmiljön. Eftersom 
världen blir alltmer beroende av radio- och telekom-teknik för handel, kommunikation och 
tillgång till information, kommer ITU: s roll i standardisering av nya system och främjandet 
av den gemensamma globala politiken att bli viktigare än någonsin tidigare. [14] 
 

3.6.1 Beskrivning utav ITU BS 412-9 

Under senare år har grannkanalsinterferensen vid FM sändningar blivit ett allt större 
problem. Anledningen till detta har varit att fler FM-sändare tas i bruk samtidigt som en 
ökning i den spektrala energin i de olika kanalerna har ägt rum. Förhållandet mellan 
modulationsdensiteten och kanalseparationen beroende på FM-deviationen är något som 
har granskats och utretts av ITU. Med dagens utrustning så kan topp-till-medelvärdet hos 
en signal fås ner till endast ett fåtal decibel. Detta skapar en väldigt hög 
modulationsdensitet vid sändning. Det finns två sätt att hantera detta, minska 
toppmodulationen eller att bibehålla toppmodulationsnivån samtidigt som man sänker 
modulationsdensiteten. ITU BS.412-9 hanterar den senare metoden. Enligt den tidigare 
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Fig. 3.8 Radiostation X 

begränsningen får inte deviationen överstiga +/-75kHz vilket även gäller enligt ITU 
BS.412-9. Ytterligare en referensnivå som inte får överskridas är definierat enligt ITU 
normen som en MPX signal som innehåller en 400 Hz sinuston och skapar en 
toppdeviation på +/-19kHz. Vid mätning så beräknas effekten genom att man mäter och 
samplar värden på deviationen, lagrar samplen och räknar ut effekten över ett 60 sekunders 
flytande tidsintervall som sedan skiftas varje sekund. Detta jämförs sedan med 
referensnivån. 
 

Testmätningar av ITU BS.412-9 

Mätresultaten för två olika radiostationer, X och Y, är presenterat i Annex 4 i BS.412-9. 
Resultaten visas i figur 3.8 för radiostation X och i figur 3.9 visas radiostation Y. Det vi kan 
se i diagrammen är att radiostation X håller de rekommenderade värdena men diagrammet 
för radiostation Y visar att båda värdena överskrids. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM-deviation som funktion av uppmätt tid 

Effekten av den fullständiga multiplexsignalen 
som funktion av uppmätt tid.  



 
Införandet av Multiplex Power-metoden för att kontrollera  

FM-deviation vid radiosändningar inom Sverige 
 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15] [16]    
 
 
 
 
 
 

3.6.2 Beskrivning utav ITU-R Rec. BS.1770-1 

ITU-R Rec. BS.1770-1 är en föreslagen standard för mätning av hörstyrka i mono, stereo 
och flerkanalsljud. Den beräknar hörstyrkan genom att beräkna medelenergin över tid med 
en frekvensvägd kurva. Det är en vidareutveckling av Leq(RLB)-algoritmen. 
 

 

Fig. 3.10 Blockdiagram för hela kedjan vid BS1770 mätning 

 
[17] 

Fig. 3.9 Radiostation Y 
 

FM-deviation som funktion av uppmätt tid 

Effekten av den fullständiga multiplexsignalen som 
funktion av uppmätt tid 
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Först används ett för-filter som räknar på de akustiska egenskaper som sker runt huvudet, 
modellerat efter en sfär. I praktiken är detta en diskant-höjning med ett filter av shelving 
typ. 
 

 
Fig. 3.11 Shelving filter för att kompensera för huvudets akustiska egenskaper.  

[17] 

 
I nästa steg tillämpas en RLB-vägningskurva, vilket är ett högpassfilter av andra ordningen. 
  

 
Fig. 3.12  RLB vägnings kurva  

[17] 
 
 
Efter förfilteringen och RLB-vägningskurvan applicerats, beräknas energins kvadratiska 
medelvärde under perioden T enligt: 
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[17] 

 
där yi är den för- och RLB-filtrerade insignalen (i står för vilken kanal det är)  
I det sista steget så summeras alla signaler ihop enligt följande: 
 

[17] 

Där Gi står för en vägningskoefficient beroende på vilken kanal det är. För främre 
kanalerna (L,R,C) så är koefficienten 1 och för bakre kanaler (Ls, Rs) 1.41. 
Sammanslagningen av för-filtret och RLB filtreringen betecknas som K-vägning. I enheten 
LKFS står således L för Loudness, K för K-vägning och FS för full scale. Enheten LKFS 
är motsvarar till dB då ökningen av en signal med 1dB ger en ökning av 
loudnessavläsningen med 1LKFS.  

 [17] 

 

3.6.3 Beskrivning utav Comparison Category Rating (CCR) metoden 

Denna metod beskrivs i ITU T-Rec. P.800. (hädanefter refererad till som P.800). P.800- 
rekommendationen beskriver metoder för att få subjektiva utvärderingar av 
sändningssystem och digitala komponenter. Enligt CCR-metoden presenteras lyssnaren för 
ett ljudpar i taget, t.ex. ljud A och ljud B. Ljudparet består av samma ljud, en referens och 
en som blivit processad på något annat sätt. Ordningen för om referensen eller den 
processade signalen kommer först är slumpmässig. Vid hälften av försöken så kommer 
referensen att presenteras först och på andra hälften kommer ordningen att ske omvänt. 
Lyssnaren ska sen gradera ljuden utifrån hur de föredrar ljud B jämfört med ljud A enligt 
följande skala: 
 

3. Mycket bättre 
2. Bättre 
1. Något Bättre 
0. Ungefär samma 
-1. Något sämre 
-2. Sämre 
-3. Mycket sämre 

 
Lyssnaren kommer på detta sätt att ge svar på två frågor:  
 

• Vilket ljudprov föredrar lyssnaren? 

• I vilken grad lyssnaren föredrar ena ljudprovet i förhållandet till det andra? 
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3.7 Kvalitetsmätningar, undersökningar och metoder 

Ljudkaraktärsmätningar syftar till att kvantifiera de olika typerna av försämring i ett 
ljudsystem eller enhet. Resultatet av denna mätning används för att upprätthålla normer i 
sändningar, för att sammanställa specifikationer, och att jämföra olika utrustningar. 
 
En korrekt metod för mätning, vilket till stor del antas av radiostationer och andra ljud 
yrkesverksamma, är att först utveckla mätmetoder som kan mäta olika former av 
försämring i form av subjektiva störningar för lyssnare, i synnerhet för de mest perceptiva. 
Mätningar skall baseras på noggrant utvalda tester. När detta är gjort, har mätning fördelen 
att inte vara beroende av en viss lyssnare eller hans hörförmåga en viss dag. Det är också 
fördelen att kunna kvantifiera försämringsnivå som inte skulle höras ens av det mest 
känsliga öra, vilket är viktigt eftersom en typisk ljudväg från källa till lyssnare kan innebära 
många enheter och att bara lyssna till en enhet var för sig är inte en försäkran, för att de 
kommer fortfarande att låta acceptabelt när alla dess brister läggs samman.  

[19] 

Således lyssningstest behövs då: 
• fysisk mätning ger otillräcklig information (mätmetoder med apparater, instrument, el. dyl.) 
• den direkta mätningen av den upplevda ljudkvalitén (mätmetod) inte existerar och 
• en prediktiv modell av ljudkvalité inte är tillgänglig (prediktiva modell för ljud, 

framställs genom tester) 
 
Lyssnartester kan tillämpas i följande fall: 
• om studie om stimuli är perceptuellt identiska 
• då man vill överväga vilka ljudsampel, som är perceptuellt överlägsna och i vilken 

omfattning 
• för att fastställa vilka ljudsystem, som är att föredra 
• för att fastställa om ett ljud är acceptabelt för en viss uppgift 
• för prestandastudier av ljudsystem på ett detaljerat sätt med hjälp av perceptuella 

attribut (ljudprover med olika karaktärer) 
• då man vill definiera en absolut ljudkvalitet av ett ljudsystem 
 
Det som lyssnartestet inte besvarar är:  
• identifiering av testsystemets konstruktionsparametrar 
• att hitta den högsta poängen i en hifi-test 
• identifiering vilka tekniska aspekter som gör att en annan lösning är överlägsen 

 
Två typer av lyssnartester 

 
 
 
 
 
 

• Affektiv mätning 
En objektiv kvantifiering av ett 
helhetsintryck av den upplevda 
stimulansen. 

 

• Perceptuell mätning 
En objektiv kvantifiering av den 
sensoriska styrkan i enskilt 
hörselattribut för den upplevda 
stimulansen. 
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Allmän formulering och modell av problemet som skall undersökas kan 
presenteras på följande vis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition av undersökningsfråga och hypotes enligt allmänna principer konkret i detta 
undersökningsfall kan formuleras på följande sett: 
 
Undersöknings-fråga: 
Är en signal med hårdare FM-process mer tilltalande än ett ljud med mildare? Den senare 
skulle kunna upplevas som om den hade en lägre ljudvolym på grund av dess lägre 
medelnivå. 
Undersöknings-delfråga 1:  
Föredrar radiolyssnare en hård process eller en mildare process om den hårdare processen 
låter starkare? 
Undersöknings-delfråga 2:  
Om BS.412 införs, föredrar radiolyssnare dagens hårda process nedsänkt för att klara 
BS.412 standarden, eller en process som är mildare och med högre ljudkvalitet där hela 
utrymmet till 75kHz deviation används? 
Undersöknings-delfråga 3:  
Föredrar radiolyssnare en hård process eller en mildare process om den upplevda ljudnivån 
är densamma? 
 
Hypotes: 
Vi tror att det finns ett samband mellan upplevelsen av en ljudkaraktär och vilken typ av 
FM-process som använts till följd av olika normer. Införande av BS.412 standarden innebär 
att den upplevda ljudnivåskillnaden mellan radiostationerna på FM-bandet kommer att 
minska och användning av mildare process kommer att bidra till högre ljudkvalitet. 
 
Slutsats:  
Radiolyssnarna kommer att få en ljudkaraktär de föredrar mer och jämnare ljudnivå mellan 
radiostationerna då mättmetoden börjar tillämpas. 
 

undersökningsfråga 

hypotes 

utformning av  
experimentet 

slutsats 

hypotesen sann eller falsk 

undersökningsfrågan 
besvaras 
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För att ta fram en vetenskapligt giltig experimentell verifikation av 
hypotesen, kan två principer tillämpas: 
 

• Empirism 

• Rationalism 
 
De flesta experiment som utförs på människor kommer att baseras på en kombination av 
två principer, men principen om rationalism kommer och ska också dominera. 
 

Experimentets fundament - filter modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.13 
[25] 

Fysisk domän består av: 
 Ljudvolym 
 Frekvens respons 
 Distorsion 

 
Perceptiv domän består av:  

 Typiska ljudegenskaper/attribut, ljud format, kompression 
 Loudness eller upplevda ljudvolym 
 Inverkan ifrån lyssningsutrustning 
 Lyssningsotydlighet: mängd av lägre bas - mängd av mellanregister - mängd 

av diskant. 
 
 

Fysisk domän Perceptiv domän 
 
 

Affektiv domän 

Filter 2 icke ljudrelaterade faktorer Filter 1 

Obehag/ Acceptans 
-/+ 

Fysisk stimulus Perceptiv stimulus 

Sensorisk känslighet 
och selektivitet 

 

Sinnesstämning 
Kontext 

Känslostämning 
Bakgrund 

Förväntningar 
 

Objektiv uppfattning Subjektiv uppfattning 
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3.7.1 Statistiska beräkningar 

Detta avsnitt kommer att handla om design av experiment och de viktigaste statistiska frågorna relevanta 
för undersökningen. Ämnet är framfört i en struktur med de viktigaste frågeställningarna vilket är 
nödvändigt för förståelse för problematiken.  
 
Viktiga statistiska frågor: 

• Statistisk design av experimentet 
• Testning av statistiska antaganden  
• Analys av data 

 
Denna diskussion kommer att fokusera på design av experiment eftersom detta avgör den 
grundläggande kvalitén på resultaten.  
 
Den grundläggande statistiska frågan (i klassisk statistiklära benämns denna som 
nollhypotes). Om man vill testa en hypotes om en viss parameter, kan man utgå ifrån en 
nollhypotes och fråga sig om data motsäger denna nollhypotes och istället talar för att en 
alternativ hypotes skulle vara rätt): 
 
Är den observerade variationen i subjektiva intryck en följd av de presenterade stimuli (t.ex. 
A-B kombinationer) eller är det slumpmässiga variationer? 
 

• JA: Det finns statistiskt signifikanta hörbara skillnader mellan några av de 
presenterade A-B kombinationerna. 

• NEJ: Det finns inga statistiskt signifikanta, hörbara skillnader mellan A-B 
kombinationerna. 

 
Syftet med experimentell design är att kontrollera påverkan av irrelevanta variabler så att de 
inte påverkar de beroende, oberoende och kontrollerade variablerna. 
 

• Behandlingsdesign - Specifikation av vilka stimuli som används och att administrera 
dessa oberoende av ämnet 

• Fördelning av stimulidesign - Specifikation av hur man ska överbringa stimuli till 
enskilda individer 

 
Behandlingsdesign kan utformas med aspekter på: 

• Full faktordesign  
De presenterade stimuli representerar alla möjliga kombinationer av de 
oberoende variablerna 

• Fraktionerad design  
De presenterade stimuli utgör en delmängd av alla tänkbara kombinationer 
av de oberoende variablerna 

• Stimulis presentation måste kontrolleras för att undvika en snedvridnings(bias) 
effekt 
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1 Experimentella variabler: 
 För robusta experiment bör 

oberoende experimentella 
variabler kontrolleras noga  

 Hit hör  
o  signaler 
o  reproduktions system 
o  reproduktions eller 

lyssnarrum  
o  bedömare 

 
2 Signaler: 
 testsignalerna eller 

programmaterial 
 måste vara väl motiverade  
 de bör vara: 

o  representativa 
o  undersökande  

 pilotexperiment och 
expertlyssnare är mycket 
värdefullt här 

 med hänvisning till stimuli, 
säkerställa att signalval är väl 
motiverat 

 
3 Bedömare och lyssnar paneler 
består av två typer av paneler: 
 Konsumenter/naiva bedömare  
 representativt för konsumenter: 

o outbildade 
o väljs utifrån demografi eller 

stickprov  
o stora paneler (30..., 80 ..., 

eller flera)  
o låga investeringar 
o affektiva provningar 

 Expert bedömare  
 utvalda och utbildade med 

avseende på   
o befolkningsgrupper  
o synskärpa  
o förmåga 
o tillgänglighet  

 små paneler (N = 10-20)  
 höga investeringar 
 effektiv eller beskrivande test 

4 Testplanerings checklista: 
 experimentell design och 

planering  
 annat val 
 stickprovsurvalet och bearbetning  
 konfiguration och kalibrering av 

experimentell konfiguration 
 pilotstudie  

o analys, förfining, eventuella 
missbedömningar 

 huvudstudie 
 analys  
 rapportering 

 
 5 Standarders syfte är till: 
 för stora paneler (över 30 

testpersoner)  
 ger överenskommen bästa praxis  

o för specifika tillämpningar  
 huvudsakligen grundade på 

övergripande kvalitetsmätningar 
o medelvärdeyttrande 

värdering, eng. Mean Opinion 
Score (MOS) eller liknande  

 avancerade metoder ofta utanför 
normerna 

 nyckelorganisationer 
o ITU -R, ITU-T, AES, IEC, 

 
6 Bland många undersöknings-
metoder för ljud, relevant att 
nämna för detta fall är ITU-T 
P.800 (CCR) standard: 
  Jämförelsekategori med betyg 

skala  
o ihopkopplade jämförelser 

med dold referens 
 beroendevariabel  

o 7-punkt kategorisk skala  
 oberoende variabler  

o System/codec, ljud stickprov, 
ljud exempel 

 naiva fall 
o n = 24-32  

 ANOVA analys eller t-test 

 
[20] 
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3.7.2 Ljudsignalkedja hos SR 

För att presentera en allmän uppfattning på vilket ställe i radioljudkedjan processning enligt 
BS-412 skall appliceras, kan man som exempel se blockschema i figur 3.8. Detta schema 
beskriver konkret fall hos SR, dock är hos de flesta radiostationer ljudkedjan uppbyggd på 
snarlikt sätt.  Under experimentets genomförande användes enbart ljudprocessnings-
etappen, andra delar i kedjan är simulerade för att göra jämförelser möjliga och bland annat 
för att inte hindra pågående sändningar.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.14 Ljudschema 

 

 

3.7.3 Fm-Processor – Breakaway och Orban Optimod 8300 

För att kunna ta fram ljud till testerna så har två olika FM-processorer använts. För de ljud 
som skulle följa dagens norm har hårdvaruprocessorn Orban Optimod 8300 
(http://www.orban.com) använts och för ljud som skulle följa BS-412 mätstandarden har 
mjukvaruprocessorn Breakaway (http://www.claessonedwards.com) använts.  
 
Båda dessa FM-processorer involverar alla de delar inom processningskedjan som behövs 
för att åstadkomma en fullständig MPX-signal.  

Program förbereds för utsändning 
med hjälp utav DigRange 

Program är mixat med 
DigasMultitrack – mick, musik, 

förinspelat material 

Program spelas upp med DigaRoc 

Central apparaturrum samlar alla 
signaler från play out system med 

NTP matrix 

Distribution till Teracom 

Signalen är dynamiskt processad 
med Factum Cadenza och  

Orban 8200 

Nuvarande 
processning 

Ny processning 

Bs-412 norm. Signalen är 
dynamiskt processad med 

Breakaway 

 

FÖRPRODUCERAD LIVE 

Live producerat material med 
nivåjustering. Musik nivå är 
justerad med ReplayGain 

http://www.orban.com/�
http://www.claessonedwards.com/�


 
Införandet av Multiplex Power-metoden för att kontrollera  

FM-deviation vid radiosändningar inom Sverige 
 

 

24 

 

3.7.4 Ljudsignalkedjan som den har använts i experimentet 

All ljudprocessning för utsändning enligt BS.412 i detta experiment sker i en PC-dator på 
Vista plattform. Två stycken två stycken Breakawayinstanser användes i serie. Testljud 
spelas upp med Windows Media Player (WMP). Genom virtuell ljudkortsdrivrutin 
transporteras ljudet in i första Breakaway. Första etapp i Breakaway Live processor är en 
AGC (Automatic Gain Control) som förbereder ljudnivån för processorns 
flerbandssektion. Ut ur första Breakaway genom en virtuell ljudkortsdrivrutin ”breakaway 
pipeline 1” transporteras ljudet in i nästa Breakaway. Andra Breakawayenheten fungerar 
enbart som stereoenkoder och slutlimiter (brodcast processor). Så användandet av två 
Breakawayenheter är till för att kunna klara BS-412 standarden. På så sätt ställs BS-412 
nivån in på första och den andra användes som stereoenkoder och slutlimiter. 
 
Ut ur andra Breakawayprocessorn som har stereoenkoder med pilotton och övriga 
nödvändiga komponenter för multiplexsignal, är signalen komplett för distribution via 
ljudkortet. För att klara hela mpx signalen används ljudkortet Motu ultralite mk3 på 192 
kHz samplingsfrekvens. Från ljudkortet skickas ljudet till sändaren, från sändaren in genom 
effektmotståndet och mätaren till utsändning, dvs. från effektmotståndet via mätaren 
genom kabel till Audematmottagaren. Kabel används då det behövs tillstånd för sändning i 
luften. Från Audematmottagare skickas ljudet in genom AD-omvandlare Prisonsound 
Dream AD2 till ett Lynx AES 16 ljudkort (ljudkortet är helt digitalt, därför används AD- 
omvandlaren) som samplar med 48kHz 24bit, på så sätt är det utsända ljudet till sist 
inspelat i Audacity. I sista skedet användes Scilabskriptet som beräknar loudness på ljudfiler 
enligt BS.1770. Det värde algoritmen har enheten LKFS. Efter nivåförändringarna är 
ljudfiler dithrade till upplösning på 16 bitar och omsamplade med SRC (Sample Rate 
Converter) till 44.1 kHz.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

virtuell pipeline 

virtuell pipeline 
Breakaway Live Windows Media Player 

utgång till ljudkortet 
Breakaway broadcast processor 

PC-dator 1 
på Vista 
plattform 

Ljudkort Motu ultralite mk3 

Audemat FM-MC4 Mätare 

10W Motstånd FM exciter from R.V.R 
 

AD omvandlare 
Prisonsound Dream AD2 

PC-dator 2 med Lynx 
AES16 och Audacity 

Fig. 3.15 Ljudkedjan enligt BS-412 normen 
 som den har använts i experimentet 
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För framställning av ljud som skulle följa dagens norm så har samma ljudkedja som ovan 
använts fast Breakaway-processorerna har bytts ut mot en Orban Optimod 8300. Denna 
ljudprocessor användes då den förekommer ofta inom radio och på detta sätt ger den en 
tillförlitlig bild av hur dagens ljud processas.  
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4. Metod 

I detta kapitel kommer undersökningens tillvägagångssätt presenteras. 
  

4.1 Uppmätta värden inom ramen av BS.412-9 

För att mäta och ställa in nivåerna vid FM-processning enligt BS.412-9 behövs två 
mätningar göras. En för maximal toppdeviation och en för att ställa in medelnivån för hela 
MPX signalen. I fallet med denna undersökning har FM-mottagningen skett med en 
Audemat FM-MC3.2 (http://www.audemat-aztec.com), som var uppdaterad till FM-MC4.  
Mätningarna har utförts med PC-baserad mjukvara som tillhör mottagaren. Här följer ett 
exempel på två mätningar som gjorts inom ramen av BS.412-9 rekommendationen. 
  

 
 

 

Fig.4.1 Bilden visar en mätning 
där signalen har hållits inom +/- 
75kHz toppdeviation. Den visar 
fördelningen av MPX-signalens 
toppdeviation i procent som 
funktion av deviationen. 

Fig.4.2 mätning av MPX-
signalens energi som funktion av 
tiden. Den vertikala axelns 
referens, 0dBr, står för medelnivån 
enligt BS.412 (se. Kap. 3.6.1). Se 
också övriga mätningar i bilaga 1. 
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4.1.1 AB-test design 

För utformning av undersökningsmetoden är det relevant att tänka på vad det är för 
förändringar i ljudet som sker genom användandet av den nya mätstandarden. De attribut 
som påverkas mest är dynamiken och diskanten i ljudmaterialet till följd av 
multibandskompression, limitering och pre-emphasis vid FM-processen. Således är det inte 
huvudsakligen frågan om någon ljudkvalitetsändring, utan hur förändringen i dessa attribut 
påverkar ljudet är en subjektiv upplevelse.  
 
För mätning av ljudkvalitets förändringar finns det några utarbetade metoder. Det finns 
ITU-rekommendationer definierade enligt ITU-R BS.1116, ITU-R BS.1387 (PEAQ), ITU-
R BS.1534 (MUSHRA). Dessa används för att t.ex. utvärdera hur en kodningsalgoritm 
påverkar ljudet och behandlar små till medelstora förändringar i ljudkvalitet. Detta är inte 
vad vi är ute efter att bedöma och därför utarbetades en egen metod. 
 
Diskussionen kring hur testet skulle utformas fördes tillsammans med personalen vid 
Metod- och teknikutveckling hos SR. Det är lämpligast att använda en A-B jämförelse, ett 
ljudstycke processat med hjälp av BS.412-9 mätning och samma ljudstycke processat i 
enlighet med dagens norm, +/-75kHz.  
 
En viktig aspekt är att ljuden ska presenteras slumpmässigt för lyssnaren. Annars skulle det 
kunna hända att lyssnaren vet vilken som är referens och ge sin bedömning utifrån 
förutfattade meningar. Även hur skalan som lyssnaren ska gradera sitt tyckande på är en 
viktig komponent. Det var vid detta skede som en standard som definieras i ITU-T Rec. 
P.800 som Comparison Category Rating (CCR) test upptäcktes. Denna rekommendation 
behandlar egentligen överföringskvalitet i telefonsystem. Den här metoden har ingen av oss 
haft någon vetskap om innan, men den är väldigt lik utformningen av vårt test. Skalan som 
används enligt CCR-metoden (se kap. 3.4.3) är även en bra metod att ge svar på de tre 
frågeställningar vi har (se kap. 1.2), genom att svar för vardera A-B par ges på 
följdfrågorna: 
 

• Vilken FM-process uppfattas som bättre av lyssnaren? 

• I vilken grad lyssnaren föredrar ena ljudprovet i förhållandet till det andra? 
 

 

4.1.2 Ljudjämförelser till undersökningen.  

Utifrån våra frågeställningar (se kap. 1.2) tar vi här fram 3 jämförelser. 
 
B-signalen är alltid samma originalljud som A fast processat enligt BS.412-9. Skillnaden är 
således alltid att ljud A har processats för att följa befintliga normer. För varje jämförelse 
har två olika A ljud använts med olika process, dock alltid enligt dagens norm. 
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För att inte nivåskillnaderna mellan ett par i förhållande till nästa par ska bli för stora, 
används BS.1770 för att anpassa den starkaste filen från varje par till nästa. Sedan 
normaliseras allt utifrån den högsta samplen inom alla filer till -3dBFS. Detta för att hålla 
brusgolvet så lågt som möjligt samtidigt som ljuden bör hålla en så hög nivå som möjligt, 
utan att riskera att ge upphov till distorsion vid D/A omvandlingen hos lyssnaren.  
 

Jämförelse 1 
För att få en uppfattning om hur en processning enligt den befintliga normen skulle 
upplevas jämfört med ljud som processats utifrån BS.412-9 mätningar behövs ett test där 
båda normerna följer deras specifikationer till punkt och pricka. Detta ger svaret på om 
folk föredrar en hård process eller en mildare process, om den hårdare processen låter 
starkare.   
 

För denna jämförelse används följande ljudprover: 
A) Ett ljud som inte passerar dagens norm för deviationen, +/-75kHz 
B) Samma originalljudkälla processat enligt BS.412-9  

 
 

Jämförelse 2 
Hur skulle ljudet från dagens normer låta om själva processningen inte ändrades utan att 
ljudet bara sänktes till att ligga under BS.412-9 normerna? Detta är av intresse att veta då de 
stationer som inte följer denna standard kommer tvingas att sänka sin utnivå så att den 
alltid följer BS.412-9. Därför är det intressant att veta om lyssnare i det fallet skulle föredra 
dagens hårda process, eller en inte fullt så hård process. 
 

För denna jämförelse används följande ljudprover: 
A) Ett ljud som inte passerar dagens norm för deviationen, +/-75kHz, nivåjusterat så 
att den ligger under BS.412-gränsen. 
B) Samma originalljudkälla processat enligt BS.412 utan nivåförändring. 

 
Jämförelse 3 

En viktig aspekt är vilken typ av ljud till följd av processning lyssnaren föredrar, oberoende 
av nivåskillnaden. Om BS.412 används vid sändning så sänks medelnivån i de flesta fall. 
Men, om detta gäller för alla kanaler så torde lyssnarna helt enkelt höja volymen på sina 
radioapparater till den lyssningsnivå som de upplever som behaglig. Därför är det intressant 
att veta om lyssnaren skulle föredra ljud som processats enligt BS.412-9 eller den befintliga 
normen om de båda har samma subjektiva nivå.  
 
För att kunna ställa in en subjektivt lika hög lyssningsnivå för ljudparet, finns mätmetoden 
som är definierad enligt ITU-R BS.1770-1 att använda. Jämförelse 1 blir då att ljud A ställs 
in med nivåkorrigering enligt BS.1770-1 för att den subjektiva lyssningsnivån ska stämma 
med ljud B.  
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Således används följande ljudprover: 
A) Ett ljud som inte passerar dagens norm för deviationen, +/-75kHz, nivåjusterat 
med BS.1770-1 för att anpassas till samma subjektiva nivå som ljud B. 
B) Samma originalljudkälla processat enligt BS.412, utan nivåförändring. 

 

4.1.3 Val av ljudprover till testerna 

Vilket ljud är relevant att använda i en undersökning som denna?  
 
Om man ska ta i beaktning vad för ljudmaterial som spelas på de stationer som finns, kan 
man höra ett flertal olika typer. Det finns radiokanaler som spelar musik som t.ex. Jazz, 
Klassiskt, Rock, Pop, Techno, RnB. Musiken som spelas är mestadels producerad under 
allt från senare hälften av 1900-talet fram tills idag. Skillnaden i loudness kan variera väldigt 
mycket. Det strömmar inte bara musik från en radiosändning, utan även mycket tal från 
t.ex. nyhetsrapporteringar och sportevenemang. Variationen på grundmaterialet till 
sändningar är således väldigt stort.  
 
Det som begränsar antalet ljudklipp för försöket är främst praktiska anledningar. För att 
göra undersökningen effektiv och kunna nå ut till människor så kommer en hemsida att 
användas. Hemsidan bör vara någorlunda lätt att ladda in och det bör inte ta för lång tid att 
lyssna igenom testerna. Att välja antalet ljud bör begränsas så att undersökningen inte växer 
till enorma proportioner och vissa delar kommer således att utelämnas till senare 
undersökningar.  Smalare musikgenres som jazz och klassisk musik spelas inte på mer än 
ett fåtal kanaler och dessutom brukar inte processningen för dessa sändningar vara lika 
hård som för modernare popmusikproduktioner.  
 
För att kunna få med det som är mest relevant för dagens sändningar har vi undersökt vad 
för musik som spelas oftast på de större radiokanalerna i Stockholmstrakten. Tiden för när 
detta gjordes var under vecka 18, 2009. Detta resulterade i en lista av vad för musik som 
spelades mest på vardera radiostation. Listorna jämfördes sinsemellan för att se vilka låtar 
som figurerade mest i alla kanaler tillsammans, för att sedan välja ut två av dessa. För att 
välja styckena är det även relevant att se vilka stycken som uppvisar lite olika karaktär. 
Eftersom processningen inom radio påverkar ljud med olika ljudnivå och dynamik på olika 
sätt är det intressant att ha med mer än en låt i försöket. 
 
Bland de populäraste låtarna enligt listan så valdes följande två låtar ut med lite olika 
karaktär: 
Låt 1: Måns Zelmerlöv – Hope & Glory  
Låt 2: Takida – Handlake Village 
 

4.1.4 Val av längd på ljudprover 

Inom subjektiva lyssningstester där man vill jämföra olika typer av ljudkodningar används 
ofta en metod som är definierad enligt ITU-R Rec. BS.1116. Denna metod beskrivs kort i 
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”Digital teknik i ljudproduktion” (SR, 2003) och behandlar ljudkvalitetsbedömningar av 
små förändringar, ”small impairments”. De beskriver även att längden på ljudexempel som 
används är ganska korta, 10-20 sekunder. Denna längd är anpassad för att inte trötta ut vårt 
mänskliga ”ljudminne” som är ganska kort. 
  
I fallet med denna undersökning handlar det inte om att hitta ”small impairments”, utan, 
här spelar andra faktorer in. Beroende vilken mätmetod som använts vid processningen så 
fås olika upplevd ljudnivå, vilket är den mest styrande variabeln för testet. Således, är det 
inte ljudkvalité som bedöms utan en subjektiv uppfattning om vilket ljudexempel som är 
mest tilltalande. 
 
Då ett musikstycke ofta har förändringar i dynamiken under dess gång, t.ex. från lugna 
partier till refräng, blir det för dessa tester mer relevant att använda längre ljudstycken för 
att lyssnaren ska hinna uppleva de dynamiska förändringarna i ljudmaterialet. För att bilda 
sig en uppfattning om ett visst ”sound” (processning) så behövs också ett lite längre 
ljudstycke.  
 
Som vi konstaterat tidigare, bör inte ljuden ta upp för stort utrymme då den hemsida som 
används i själva undersökningen inte ska bli för stor och testet inte ska bli för tidskrävande. 
Om det blir för tidskrävande finns även risken att lyssnaren tappar fokus och svaren inte 
blir lika tillförlitliga. Med dessa faktorer i åtanke används en längd hos ljudproverna på 1 
minut.  
 

4.1.5 Val av lyssningsmiljö 

Denna undersökning om en ny standard vänder sig i första hand till den stora massan och 
inte bara till ljudintresserade. Om ett test skulle gjorts för någon ny typ av kodningstyp 
skulle en studiomiljö vara att föredra. Men, i detta fall vill vi (och de som gett oss 
uppdraget, dvs. SR) ha ett svar på vad den breda massan av lyssnare föredrar. Detta 
inkluderar alla från den som lyssnar på radio lite på arbetet till den mer ljudintresserade. 
Eftersom människor lyssnar på radio i olika miljöer så påverkar lyssningsmiljön deras svar. 
Om testerna utförs i en studio får vi inte svar på hur lyssnaren upplever ljudet i sin egen 
miljö, utan vi får en undersökning som visar hur standarderna upplevs i perfekta 
lyssningsförhållanden. Därför har undersökningen fokuserat på hur vi kan nå ut till folk så 
att de kan göra testerna i sin egen lyssningsmiljö. 
 
Genom att lägga undersökningen på en hemsida, ges möjligheten att lyssnaren själv kan 
välja om de ska lyssna i datorhögtalare, hörlurar eller hifi-anläggning. Det kommer även 
vara mycket lätt för dem att svara på formuläret.  
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4.2  Webbsida  

För att kunna samla in mätvärden från undersökningen, användes ett webbaserat formulär 
där testpersonens uppfattning om ljudprover registrerades och skickades vidare för lagring i 
en MySql-databas. Teknologier, dvs. programmeringsspråk som jag (S. Elisejev) använde 
för att tillgodose alla önskade funktioner är HTML, CSS, JavaScript, PHP och Sql-query. 
Webbsidans struktur och funktioner började skissas och testas ganska tidigt i projektets 
utvecklingsskeden då de utgör en vital funktion för att hela undersökningen ska lyckas. 
Förutom de standard funktioner för ett webbformulär gjordes också specialanpassningar 
för slumpmässigt val utav AB-par, både mellan AB-BA kombination, och ordningen i 
vilken testparet visas i webbläsaren. För detta användes CSS och JavaScript. Sidans grafiska 
utformning är likaså baserad på CSS, vilket man kan se i det förenklade grafiska gränsnitet 
av webbformulären som är bifogat i bilaga 2. JavaScript användes också för att validera 
inmatningsfält för att undvika lagring av ingen eller felaktigt inmatad data. För att skydda 
webbsidan skapades även en inloggningsfunktion. För detta användes PHP. 
Användarnamn och lösenord är lagrade i databasen. På så sätt kan administratören bjuda in 
önskade personer till testet.  
  
För att kunna implementera ljud i wav format (16bit, 44.1Khz, stereo) användes HTML-
taggen <EMBED>. På så sätt är det möjligt att spela upp ljudet i webbläsaren. Med denna 
teknologi finns det möjlighet att modifiera funktioner och använda en RTSP (Real Time 
Streaming Protocol). På så sätt kan man förbättra ljuduppspelningsprestanda, rent 
tidsmässigt. Ett enkelt exempel på ljudfil som spelas upp i webbläsaren: 
  
<EMBED src="audio.wav" height="12" width="125" autostart="false" volume="100" 
controls="playbutton" type="audio/wav"></EMBED> 
 
När testet är utfört, genom att klicka på ”skicka”, med PHP applikation och Sql-query 
lagras data i databasen. Följande funktion användes för att utföra detta: 
  
$sql = "INSERT INTO audiotest VALUES (NULL, '$_POST [element_1]', '$_POST 
[element_2]', '$_POST [element_3]', '$_POST [element_4]', . . . … , 
CURRENT_TIMESTAMP)"; 
 
Struktur för tabell audiotest är konstruerad på följande vis: 
 
CREATE TABLE ̀ audiotest` ( 
  ̀ id` int(11) NOT NULL 
auto_increment, 
  ̀ alder` int(11) NOT NULL default '0', 
  ̀ kon` text NOT NULL, 
  ̀ kansla` tinytext NOT NULL, 
  ̀ email` varchar(30) default NULL, 
  ̀ test1` varchar(11) default NULL, 
  ̀ test2` varchar(11) default NULL, 

  ̀ test3` varchar(11) default NULL, 
  ̀ typ` tinytext, 
  ̀ browser` varchar(155) default NULL, 
  ̀ beskrivning` longtext, 
  ̀ kommentar` longtext, 
  ̀ tid` datetime default NULL, 
  PRIMARY KEY  (̀ id`) 
) TYPE=MyISAM 
AUTO_INCREMENT=41; 
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Då mätvärden är lagrade i en MySql-databas finns det möjlighet att exportera dessa i ett 
lämpligt format. I denna undersökning användes Excel. På så sätt kan man göra 
vidareberäkningar och statistiska analyser.  
 

4.2.1 Insamling av data 

Som tidigare nämnts så skapades en webbsida för att genomföra testerna och samla in data. 
Webbsidan finns för närvarande på www.audiotest.se (2009-05-28).  
 
För att distribuera hemsidan så använde vi oss av våra kontaktnät respektive vår 
handledares kontaktnät hos uppdragsgivaren (SR). Länken till hemsidan distribuerades via 
mejl tillsammans med inloggningsuppgifter. Till vår kännedom har hemsidan spridits dels 
till människor med blandad yrkesbakgrund, men även till folk inom föreningen 
Ljudtekniska sällskapet (LTS). Åldersspridningen hos testpersonerna som har svarat var 
från 23 till 65 år, men de flesta är runt 30 år.  
 
I webbsidan fick testpersonerna ange sin ålder, kön och typ av lyssningsutrustning som 
användes när de genomförde testet. Om en djupare analys av testerna skulle vilja göras i 
framtiden, vilket skulle kunna visa vad människor med en viss lyssningsutrustning, ålder 
eller kön föredrar, behövs ca 30 resultat per grupp. Vid tidpunkten (2009-05-17) för 
insamling av testsvaren så hade 29 personer svarat vilket räcker till att göra en övergripande 
analys, vilket även var målet med undersökningen.  
 

http://www.audiotest.se/�
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5 Utvärdering av mätdata 

I detta kapitel så presenteras val av statistisk analysmetod och tillhörande resultat för varje test. 
Beräkningar utfördes i Microsoft Excel utifrån de formler som presenteras i detta kapitel. 
 

5.1 Presentation av analysmetod 

Då vi har testpersoner som är oberoende av varandra så kan varje svar ses som oberoende 
av varje annat svar. Svaret de ger är baserat på en mängd okända faktorer då det är en 
persons tyckande och inget objektivt svar. Således kan detta antas tillhöra en 
normalfördelning. I våra försök har testpersonerna graderat sitt tyckande enligt en relativ 
skala där de jämfört ljud A med ljud B. Något att ha i åtanke är att svaren som 
testpersonerna gett skulle även kunna genereras från två separata frågor:  
 
Vad tycker du om ljud A?  
Vad tycker du om ljud B? 
 
Där de fått gradera sitt tyckande på en skala från 0 till 3. Det svaret som vi får är således 
differensen mellan dessa A-B. För att tydliggöra så är frågan i testet en sammanslagning av 
två frågor och resulterar således i ett svar grundat i ett värde minus ett annat. Ett sådant 
test kan ses som ett stickprov i par, vilket vi genom frågeställningen har fått differens för. I 
sådant fall behöver differensen inte beräknas. 
 
Att denna undersökning har ställt frågan på det vis den har gjorts är för att vi bara var 
intresserade av den upplevda lyssnarens preferens, inte den absoluta preferensen för varje 
enskilt ljud.  
 
Vi har ett mindre stickprov där vi inte vet väntevärde och standardavvikelsen och därför 
måste dessa uppskattas. Från detta kan man beräkna ett konfidensintervall för att visa på 
hur svaret förhåller sig till en population. Med detta som grund så kan intervallet 
uppskattas med hjälp av en t-fördelning. 

[21] 

5.1.2 Beräkningar 
För beräkningar av konfidensintervall för väntevärdet används följande formel: 

 

µI = (x − tα 2( f )d,x + tα 2( f )d)
 

 

Test 1: 

Vid tidpunkten för beräkningarna hade 29 testsvar erhållits (för övriga testsvar se bilaga 3). 

2, 3, -3, 3, 0, 2, 2, 3, 1, -3, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 2, -1, 1, 3, -2, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2 
n = 29  
f = n-1 = 28 
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Vi vill beräkna ett tvåsidigt 95% konfidensintervall för det skattade väntevärdet med 

konfidensgraden 1-α. 

Skattningen av väntevärdet erhålls med 

 

x = 1
n nx

j=1

n

∑ =1.45 

Skattningen av standardavvikelsen fås med 

 

s =
1

n −1
(xi − x )2∑ ≈1.723

 

Medelfelet beräknas enligt 

 

d =
s
n

≈ 0.32
 

Intervallet används i ekvationen: 

 

µI = (1.45 − t0.025(28) × 0.32
 

 

,
 

 

1.45 + t0.025(28) × 0.32)  

 

µI = (−0.1
 

 

,
 

 

1.2)
 

 
Detta förfarande användes sedan för att beräkna konfidensintervallen för de resterande 
testsvaren. Intresset att veta hur processningen påverkat ljudet oberoende av ljudmaterial 
ledde till att det även utfördes beräkningar på de tester där testpersonerna svarat på frågor 
om samma process, fast för olika musikval. Då användes alla testsvaren från båda proven 
som om det vore ett enskilt stickprov. För beräkningarna har Microsoft Excel använts.

 

 

5.1.3 Resultat av beräkningar 

För att tolka resultatet bör man minnas att ljud B alltid varit processat enligt BS.412-9 och 
att ljud A processats enligt befintliga normer i två versioner som vi kommer benämna ljud 
A(1) och ljud A(2). Betygsättningen av testpersonerna har getts mellan - 3 till 3, där -3 
innebär att de upplever ljud B (BS.412-9) som mycket bättre än ljud A. Låtarna som 
använts är Måns Zelmerlöv – Hope & Glory (låt 1) och Takida – Handlake Village (låt2). 
 
Här presenteras resultaten av beräkningar för två parade tester i taget. Varje par har valts 
efter att ljudet processats på samma sätt, fast på två olika låtar. Detta visar den 
övergripande uppfattningen om vardera jämförelsen. 
 
Test 1 & 7, bada latarna: 
L jud A(1) med ljud B utan inbördes nivåjustering (jämförelse 1) 
Medel: 1.14 
Konfidensintervall, Minimum: 0.6 
Konfidensintervall, Maximum: 1.6 
 
Test 2 & 8, bada latarna: 
L jud A(2) med ljud B utan inbördes nivåjustering (jämförelse 1) 
Medel: 0.7 
Konfidensintervall, Minimum: 0.1 
Konfidensintervall, Maximum: 1.3 
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Test 3 & 9, bada latarna: 
L jud A(1) med ljud B – BS.412 justering (jämförelse 2) 
Medel: -0.24 
Konfidensintervall, Minimum: -0.7 
Konfidensintervall, Maximum: 0.2 
 
Test 4 & 10, bada latarna: 
L jud A(2) med ljud B – BS.412 justering (jämförelse 2) 
Medel: -0.56 
Konfidensintervall, Minimum: -1.1 
Konfidensintervall, Maximum: 0.0 
 
Test 5 & 11, bada latarna: 
L jud A(1) med ljud B - BS.1770 nivåjustering (jämförelse 3) 
Medel: -1.02 
Konfidensintervall, Minimum: -1.5 
Konfidensintervall, Maximum: -0.6 
 
Test 6 & 12, bada latarna: 
L jud A(2) med ljud B - BS.1770 nivåjustering (jämförelse 3) 
Medel: -0.64 
Konfidensintervall, Minimum: -1.1 
Konfidensintervall, Maximum: -0.1 
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6 Resultat 

Enligt undersökningsresultatet och beräkningar så har svar till frågeställningen getts enligt 
följande: 
 

1. Föredrar radiolyssnare en hård process eller en mildare process om 
den hårdare processen låter starkare? 

 
Medelvärdet för test 1 & 7 är 1.14 vilket kan tolkas som att testpersonerna föredrar en 
hårdare FM-process av ljudet när ljudnivån är högre än för den mildare FM-processen. 
Skillnaden i ljudnivån gör att lyssnare föredrar det ljud som låter starkare oavsett 
processning. Konfidensintervallet visar att resultatet även bör överensstämma med en 
större population. 
 
Medelvärdet för test 2 & 8 är 0.7 vilket kan tolkas som att testpersonerna föredrar en 
hårdare FM-process av ljudet när ljudnivån är högre än för den mildare FM-processen. Här 
ses bara en marginell skillnad. Enligt konfidensintervallet bör detta överstämma med en 
större population.   
 

2. Om BS.412 införs, föredrar radiolyssnare dagens hårda process 
nedsänkt för att klara BS.412 standarden, eller en process som är mildare 
och med högre ljudkvalitet där hela utrymmet till 75kHz används? 

 
Medelvärdet för test 3 & 9 är -0.24 vilket visar att testpersonerna inte hör någon större 
skillnad mellan de båda processerna när ljud A som var processat enligt dagens norm är 
tvunget att sänkas till BS.412-normen. Det visar att om BS.412 införs och en radiostation 
inte använder en mildare processning utan bara sänker volymen statiskt för att anpassa till 
BS.412 normerna så upplever inte radiolyssnare någon märkbar skillnad. 
Konfidensintervallet visar att resultatet även bör överensstämma med en större population. 

 
Medelvärdet för test 4 & 10 är -0.56 vilket är något mer än för test 3 & 9. Detta test visar 
också att testpersonerna inte hörde någon större skillnad när den hårdare FM-processen 
sänktes för att passa in i BS.412-normerna. Konfidensintervallet visar att resultatet även 
bör överensstämma med en större population. 
 

3. Föredrar radiolyssnare en hård process eller en mildare process om 
den upplevda ljudnivån är densamma? 

 
Frågan besvaras med test 5 & 11 respektive 6 & 12. 
Enligt definitionen för frågorna så innebär -1 att ljud B är ”något bättre än A”.  
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Medelvärdet för test 5 & 11 är -1.02 vilket kan tolkas som att testpersonerna upplever den 
mildare FM-process som stämmer in på BS.412-normen som något bättre när ljudnivån är 
anpassad enligt BS.1770. Konfidensintervallet närmar sig 0, vilket visar att en större 
population skulle uppleva det som en marginell skillnad. 
 
Resultatet från test 6 & 12 visar att testpersonerna föredrar den mildare FM-processen 
enligt BS.412-normer. Här närmar sig dock värdet 0 och konfidensintervallets max når 
nästan 0 gränsen vilket tyder på att en större population knappt kommer märka någon 
skillnad.  
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4 3 2 Test 1 

12 11 10  Test 9 

7 Resultatanalys 

För att på ett enkelt och övergripande sätt sammanställa mätvärdena har vi i Microsoft 
Excel tagit fram graferna över testresultaten. Graferna visar medelvärdet för varje svar 
tillsammans med ett konfidensintervall som visar hur pålitliga svaren är för en större 
population. Graferna är konstruerade med en y-axel som är graderad från -3 till 3. Om 
människor föredrar ljud A framför ljud B fås ett medelvärde över 0.  Om människor 
föredrar ljud B framför ljud A fås ett medelvärde under 0. Om medelvärdet är nära 0 så 
innebär det att testpersonerna tycker att det inte är någon märkbar skillnad i 
ljudupplevelsen för förhållandet mellan ljud A till ljud B. 
  
Beroende av standardavvikelsen fås olika breda intervall. Ett smalt intervall tyder på att 
testpersonerna är någorlunda överrens om vilken ljudkaraktär de föredrar. Ett bredare 
konfidensintervall innebär att det inte går att se något entydigt svar.  
 
I följande grafer visas konfidensintervallet för varje test med ett streck där mittpunkten på 
strecket är medelvärdet och yttre punkterna på strecket är konfidensintervallets minimum 
och maximum gränser. Punkterna för varje test som är graderat på y-skalan visar utfallen, 
där punkterna är tydligare (tjockare) har fler angett detta som svar. Med en enkel överblick 
över graferna kan man kvickt se förhållandet mellan A och B för samtliga tester. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 

A 

8 7 6 5 

A 

B 

Fig. 7.1 Grafiska diagram över samtliga 
tester, uträkningar är utförda enligt ensidig  

ANOVA test (t-test) 

Härledning: 
Test: 1,2, 7 och 8 – max 75kHz deviation 
Test: 3,4, 9 och 10 – justerat till BS-412 
Test: 5,6,11 och 12 – lika starkt enligt BS-1770 
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8 Diskussion 

När experimentell design av lyssningstester utformas finns det många aspekter som måste 
tas i åtanke då ämnet är mycket komplext och innehåller flera vetenskapliga discipliner: 
rumslig akustik, ljudteknik, mänsklig perception, psykoakustik, signalprocessning, 
statistiklära. Dessa aspekter måste begränsas så att de viktigaste frågorna kan besvaras. 
Naturligtvis kan det uppstå många funderingar om vi (M.Stegman & S.Elisejev) kunde gjort 
det här annorlunda. 
 
Att använda ett webbformulär för att nå ut till lyssnare är ett smidigt sätt att få in 
nödvändig data för mätberäkningar på relativt kort tid. Med denna metod så utesluts vissa 
grupper såsom bilister och personal vid arbetsplatser som har radio som bakgrundsmusik. 
Framförallt bilister är en vanlig lyssnargrupp. En metod som skulle kunna innefatta dessa 
lyssnargrupper vore om en CD distribuerades med anteckningsformulär. I sådant fall skulle 
en testassistent behövas hos varje bilist för varje test. 
 
Processen som användes för att framställa ljudprover kan också diskuteras. Det är inte 
säkert att mjukvaran är den optimala lösningen, det finns fortfarande flera processorer att 
undersöka som kan användas. 
 
Vi kunde använt flera ljudtyper för undersökningen eftersom variationer i förprocessning 
av ljud inverkar olika på hur slutprocessning sker. I sådant fall skulle undersökningen ha för 
stor omfattning för att vara realistisk att genomföra inom ramen av examensarbetet. 
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9 Slutsatser 

Eftersom konfidensintervallet i jämförelse 2 når eller passerar noll, visar det att 
radiostationer statistiskt sett inte har någon fördel av att processa mildare. 
 
Två andra slutsatser är: 

• Det är ingen fördel att processa mildare om BS.412 införs (om man tittar på 
konfidensintervallen i jämförelse 2). 

• Vid samma subjektiva lyssningsnivå har man en fördel i att processa mildare. 
 
Så länge som en nivåskillnad mellan radiostationerna tillåts så kommer lyssnaren att föredra 
de med högre upplevd ljudnivå oavsett processningsmetod. 
 
Om en mer omfattande undersökning görs kan det finnas möjlighet att kategorisera 
lyssnargrupper med avseende på utrustning, ålder och ljudkänsla.  
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10 Definitioner, tekniska begrepp och ordlista  

Definitioner, tekniska begrepp och ordlista inbegriper återkommande tekniska begrepp, 
förkortningar och definitioner som finns i rapporten. Avsikten är att klargöra vad 
författarna åsyftar med respektive term. 

AGC  Förkortning för Automatic Gain Control. 

Avbetoning engelsk översättning: de-emphasis. 

Breakaway  FM-processor i mjukvaruform.  

Breathing En bieffekt som kan uppstå vid komprimering och 
limitering på grund av att vissa starka dynamiska 
komponenter påverkar förstärkningen i frekvensbandet och 
brusgolvet trycks upp och ner. 

De-emphasis Avbetoning. 

Deviation  Betyder avvikelse. I FM sammanhang menar man 
frekvensavvikelse. 

FM   Förkortning för Frekvensmodulation. 

Förbetoning engelsk översättning: pre-emphasis. 

Headroom Med headroom menas skillnaden i nivå från ett ljuds högsta 
topp till maxnivån som går att utnyttja i ett system.  

ITU Förkortning för International Telecommunication Union. 

Hörstyrka Loudness 

IM distortion IM-distortion står för intermodulationsdistortion. Detta är 
när två signaler med olika frekvenser mixas så kan nya 
frekvenser skapas som inte tillhör de harmoniska 
övertonerna (jämna multiplar).  

Ljudstyrkestrid Loudnesswar 

Loudness ett subjektivt mått på hur en människa uppfattar 
ljudintensitet. På svenska översätts det med hörstyrka, 
upplevd ljudnivå, subjektiv ljudnivå eller upplevd ljudstyrka.  

Loudnesswar En term inom musikindustrin som benämner fenomenet att 
försöka locka lyssnare genom att öka ljudnivån. På svenska 
kan det översättas  som ljudstyrkestrid eller ljudstyrkekrig. 
Här kommer det att benämnas som ljudstyrkestrid. 
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MPX Multiplexerad signal. 

Multiplexerad signal Flera signaler som sammanförs till en signal för att t.ex. 
kunna sändas över ett gemensamt medium. Kan förkortas 
och benämns då som MPX. 

Multiplex Power  Ett namn för mätmetoden som är definierad enligt ITU-R 
Rec. BS.412. 

Pilotton Synkroniseringssignal vid FM-sändningar. 

Pre-emphasis Förbetoning.  

Pumpning En bieffekt som kan uppstå vid komprimering och 
limitering på grund av att vissa starka dynamiska 
komponenter påverkar förstärkningen i frekvensbandet och 
bakgrunden trycks upp och ner. 

RDS  Radio Data System.   

RBDS Radio Broadcast Data System  
  

VHF       Förkortning av Very High Frequency. 

VHF-bandet     Radiofrekvenser mellan 30MHz – 300MHz 
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12 Bilagor 

Bilaga 1 Uppmätta värden inom ramen av ITU rekommendationer 
Mätningar för FM-process X 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Figur 2 MPXpower_6h_2 

 

 

Figur 1 MPXpower_6h_1 

 

 
 

Figur 4 MPXpower_24h 

 

Figur 3 MPXpower_6h_3 
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Uppmätta värden inom ramen av ITU rekommendationer 
Mätningar för FM-process Y 

 
 

 

 

Figur 6 MPXpower_6h_2 

 

 

Figur 5 MPXpower_6h_1 

 

 

 

Figur 7 MPXpower_6h_3 

 

 

Figur 8 MPXpower_24h 
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Bilaga 2 Webbformulär 
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Bilaga 3 Testsvar, Exceltabell genererad från databasen 

Nedan visas testsvaren vid beräkningstillfället. Kolumn t1 visar svar för test1, t2 för test2 osv. 

ålder Kön känsla t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 typ 

31 Man A 2 3 2 -2 -2 0 3 3 2 1 3 -2 datorHIFI 

30 Man B 3 3 2 2 0 -3 3 2 2 2 -3 -2 dator 

30 Man B -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3  -3 -3 -3 -2 lurar 

30 Man A 3 3 1 1 -2 -2 2 2 -2 -2 2 -2 datorHIFI 

41 Man A 0 -2 -2 -2 -1 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 lurar 

27 Man A 2 2 2 1 2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 2 studio 

33 Man B 2 2 2 -1 -2 -1 2 2 -1 -1 1 -1 lurar 

24 kvinna B 3 -3 -1 -1 2 0 -3 -3 -1 3 2 0 datorHIFI 

23 Man B 1 3 2 3 -2 1 1 3 -2 -1 -2 -2 lurar 

30 Man A -3 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 datorHIFI 

28 Man B 2 3 2 2 -1 -3 2 3 -1 2 1 -2 lurar 

36 Man A 1 -3 0 -1 -2 -1 -2 -3 -2 -2 -3 3 studio 

33 Man B 1 2 2 2 1 0 3 1 -2 3 -3 2 dator 

36 Man A 3 -3 -2 -2 -1 -2 2 3 -1 -2 -2 2 datorHIFI 

59 Man A 2 2 0 -3 -2 -3 2 2 -3 -3 -3 -3 lurar 

33 Man B 3 2 2 1 0 -2 2 2 -2 2 -1 2 dator 

29 Man B 2 2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -1 -3 -3 -3 datorHIFI 

29 Man B -1 -2 -2 -2 -1 -3 2 -3 -2 -1 -1 3 lurar 

30 Man C 1 1 1 -1 -1 0 2 -2 0 -2 -2 1 lurar 

26 kvinna B 3 3 1 0 0 0 3 3 2 1 0 0 dator 

65 Man B -2 -2 2 1 -3 -2 0 0 -2 3 -2 -2 lurar 

29 Man B 3 2 2 2 1 -2 3  2 -2 -2 1 lurar 

28 kvinna B 3 3 2 1 -1 0 3 3 2 1 -1 1 datorHIFI 

24 kvinna B 2 2 2 1 0 0 -2 1 -3 -3 -1 -3 datorHIFI 

30 kvinna B 2 1 0 -2 -2 -1 3 3 -1 -1 -2 2 dator 

42 Man A 2 2 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -3 -1 datorHIFI 

62 kvinna B 1 1 1  1 1 1 2 0 -1 -2 0 lurar 

29 Man A 2 2 1 -1 2 -2 2 -2 -3 -3 -3 3 studio 

33 Man A 2 3 1 -2 2 -2 -1 -1 -2 -2 -3 3 datorHIFI 
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Bilaga 4 Resultat av beräkningar 

Test 1, låt1: 
Ljud A(1) med ljud B utan inbördes 
nivåjustering (jämförelse 1)  
Medelvärdet: 1.45 
Konfidensintervall, minimum: 0.8 
Konfidensintervall, maximum: 2.1 
 

Test 2, låt1:  
Ljud A(2) med ljud B utan inbördes 
nivåjustering (jämförelse 1) 
Medelvärdet: 0.9 
Konfidensintervall, minimum: 0.2 
Konfidensintervall, maximum: 1.5 
 

Test 3, låt 1: 
Ljud A(1) med ljud B - BS.412 justering 
(jämförelse 2) 
Medelvärdet: 0.55 
Konfidensintervall, minimum: -0.1 
Konfidensintervall, maximum: 1.2 
 

Test 4, låt 1:  
Ljud A(2) med ljud B - BS.412 justering 
(jämförelse 2) 
Medelvärdet: -0.36 
Konfidensintervall, minimum: -1.1 
Konfidensintervall, maximum: 0.3 
 

Test 5, låt 1:  
Ljud A(1) med ljud B - BS.1770 
nivåjustering (jämförelse 3) 
Medelvärdet: -0.55 
Konfidensintervall, minimum: -1.1 
Konfidensintervall, maximum: 0.0 
 

Test 6, låt 1: 
Ljud A(2) med ljud B - BS.1770 
nivåjustering (jämförelse 3) 
Medelvärdet: -1.24 
Konfidensintervall, minimum: -1.7 
Konfidensintervall, maximum: -0.7

Test 7, låt 2: 
Ljud A(1) med ljud B - utan inbördes 
nivåjustering (jämförelse 1) 
Medelvärdet: 0.83 
Konfidensintervall, minimum: 0.0 
Konfidensintervall, maximum: 1.6 
 

Test 8, låt 2: 
Ljud A(2) med ljud B - utan inbördes 
nivåjustering (jämförelse 1) 
Medelvärdet: 0.48 
Konfidensintervall, minimum: -0.4 
Konfidensintervall, maximum: 1.4 
 

Test 9, låt 2:  
Ljud A(1) med ljud B – BS.412 justering 
(jämförelse 2) 
Medelvärdet: -1.03 
Konfidensintervall, minimum: -1.7 
Konfidensintervall, maximum: -0.4 

Test 10, låt 2: 
Ljud A(2) med ljud B – BS.412 justering 
(jämförelse 2) 
Medelvärdet: -0.76 
Konfidensintervall, minimum: -1.5 
Konfidensintervall, maximum: 0.0 
 

Test 11, låt 2: 
Ljud A(1) med ljud B - BS.1770 
nivåjustering (jämförelse 3) 
Medelvärdet: -1.48 
Konfidensintervall, minimum: -2.1 
Konfidensintervall, maximum: -0.8 
 

Test 12, låt 2:  
Ljud A(2) med ljud B - BS.1770 
nivåjustering (jämförelse 3) 
Medelvärdet: -0.03 
Konfidensintervall, minimum: -0.9 
Konfidensintervall, maximum: 0.8 
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Test4 Test3 Test2 Test1 

Test12 Test11 Test10 Test9 

Bilaga 5 Diagram av resultat 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test8 Test7 Test6 Test5 

 

A 

B 

* B är alltid processad i enlighet med BS-412 

Grafiska diagram över samtliga tester. Uträkningar är utförda enligt ensidig ANOVA test (t-test) 

B 

A 

A 
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