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1 INTRODUKSJON 
Når vi spiller av lyd i rom vil sluttresultatet være avhengig av både lydsystemet og rommet. En 
lydteknikers ansvar vil i mange tilfeller være å tilpasse lydsystemet til det aktuelle rommet det 
jobbes med. Men av og til har man anledning til også å gjøre endringer på hvordan rommet 
oppfører seg akustisk. Dette kompendiet legger vekt på å få en forståelse for hvordan du som 
lydtekniker kan sørge for å ha god dekning av direktelyd til alle tilhørere, godt balansert med 
reflektert lyd. Det er lagt vekt på situasjoner knyttet til lyd i store rom, spesielt live-lyd. 
 
Kompendiet tar for seg i grove trekk prinsipper for å oppnå god direktelyddekning uten at 
høyttalerne spiller for mye lyd mot reflekterende vegger og tak med mer. I tillegg er det beskrevet 
hvordan disse forholdene kan simuleres og måles for lettere å unngå vanskelig situasjoner på 
oppdrag, og være i stand til å effektivt feilsøke når udefinert lyd blir et problem i praksis. 
 
Utviklingen av digitale systemer har gitt oss enkel tilgang til å endre på nivå, fase og 
tidsforsinkelser mellom lydkilder og tilpasse det til rommet lyden skal spilles av i. Dette har gjort 
gamle teorier relevante. På 70-tallet var det ikke like mye hjelp i å ha full forståelse for prinsipper 
bak det å lage lyd, siden lydteknikerne hadde begrensede muligheter til å tilpasse utstyret til rom og 
bruk. Med en forståelse for grunnprinsippene som lenge har vært kjent, kan vi for eksempel bedre 
forstå hvordan et line array skiller seg fra andre mer tradisjonelle høyttaleroppsett. 
 
Det er en del likninger (formler) i dette kompendiet. Disse er inkludert med tanke på å ha 
muligheten til å gjøre mer nøyaktige utregninger, noe som i de fleste tilfeller ikke vil være 
nødvendig. Det viktigste og mest nyttige i praksis er å være i stand til å anslå verdier ved å bruke 
kun de fire regneartene (legge sammen, trekke fra, gange og dele) og enkle tommelfingerregler. 
Satt litt på spissen kan vi si at dyktige lydteknikere er gode på å gjøre en kvalifisert gjetning/anslag 
av hva som foregår i forhold til lydbølger, høyttalere og rom, og hvordan gjøre 
målinger/simuleringer for å studere detaljer. 
 
Dette kompendiet bygger på Elektroakustikk og Romakustikk. Mye av det grunnleggende i forhold 
til lydbølger, høyttalerteknikk og lyd i rom er derfor ikke beskrevet i detalj i dette kompendiet. Noe 
av stoffet er allerede gjennomgått i Elektroakustikk, men er med for helhetens skyld. 
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2 DIREKTELYD FRA HØYTTALERE 
Direktelyd er lyden fra lydkilden som ikke blir påvirket av rommet. Direktelyden blir kun påvirket av 
luften (lydmediet) som er mellom lydkilden og lytteren (eller mikrofonen). Dette betyr at det i 
hovedsak er lydkildens egenskaper i seg selv som påvirker direktelyden. For avspilling av lyd i rom 
er et jevn fordelt direktelydnivå til alle lyttere noe av det viktigste en lydtekniker kan sørge for (og 
ofte det vanskeligste å oppnå). Direktelyden vil være mye lydteknikers ansvar. Med grunnleggende 
forståelse for hvordan interferens mellom høyttalere og reflekterende flater nær høyttalerne 
påvirker direktelydnivå rundt i publikumsområdet, kan vi lettere oppnå gode forhold. Den 
grunnleggende forståelsen vil også gi oss ’akustiske øyne’ slik at vi ut fra hva vi ser vil forstå 
hvordan lydforholdene vil bli. Elementer å se etter vil være høyttalertyper som er brukt, hvordan 
høyttalerne er plassert i forhold til hverandre og i forhold til rommet. Det vil være mye mer effektivt 
om visse problemer kan lukes ut etter kun å ha sett situasjonen i 5 sekunder sammenliknet med å 
skru lyd i fem timer før du skjønner at eller annet må være ugunstig satt opp. Før lydjobber kan du 
studere egenskaper til høyttalerne og gjøre enkel simulering av total direktelyd fra alle høyttalere 
som tilnærmet vil tilsvare forholdene du skal jobbe under. 
 
I tillegg til direktelyd vil vi ha reflektert lyd. Vi vil som regel alltid ønske oss noe reflektert lyd. 
Kapittel 3 tar for seg forholdet mellom direktelyd og reflektert lyd i mer detalj. Men i mange tilfeller 
vil vi kunne si at gode lydforhold starter med en tilstrekkelig høy og jevn direktelyd i hele 
publikumsområdet. 

2.1 Punktkilde, linjekilde og flatekilde 

Innen teoretisk elektroakustikk har man studert ulike typer «ideelle» lydkilder. Eksempler på slike 
ideelle lydkilder er en punktkilde, linjekilde og flatekilde. I Figur 1 er det forsøkt illustrert hvordan 
lydbølger brer seg ut og hvordan nivået varierer ut fra avstanden for disse tre ulike kildetypene. For 
en ideell punktkilde stråles lydbølger ut av et uendelig lite punkt ved at det lille punktet pulserer og 
endrer sitt overflateareal (radius) i alle tre dimensjoner. En slik lydkilde vil være omnidireksjonell. 
Med en ideell linjekilde får vi lyd ved at en uendelig lang sylinder pulserer og tykkelsen (radius) til 
sylinderen varierer under pulseringen. For en uendelig stor flatekilde vil hele flaten svinge opp og 
ned og arealet til den svingene flaten vil ikke forandre seg i løpet av svingemønsteret. 
 

Uendelig liten punktkilde: 
(monopol) 

Uendelig lang linjekilde: Uendelig stor flatekilde: 

0 dB/avstandsdobling –3 dB/avstandsdobling –6 dB/avstandsdobling  
Figur 1: Ideelle teoretiske lydkilder. 

Punktkilden vist i Figur 1 kan også kalles en monopol. Vi kan også ha en punktkilde som kan 
beskrives som en dipol (eller mer komplekst som kvadrupol). For en dipol får vi lyd ved at punktet 
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svinger fram og tilbake i stedet for å endre sitt overflateareal. En dipol kan i praksis være en 
elektrostatisk høyttaler som har en åttetallskarakteristikk som direktivitet. Elektrostatiske høyttalere 
(eller punktkilder som ikke er monopoler) er ikke mye i bruk for lydavspilling i store rom og er derfor 
ikke beskrevet noe videre i dette kompendiet. 
 
Virkelige høyttalere og høyttalersystemer vil bare delvis tilsvare disse ideelle lydkildene. Én enkelt 
høyttaler vil som regel likne mest på en ideell punktkilde, mens et line array som regel tilstreber å 
avgi lydbølger på samme måte som en uendelig linjekilde. Det fins eksempler på lydkilder som vil 
likne mest på en flatekilde, men slike lydkilder er (ennå) ikke så vanlige. 
 
Fra fysikkens lover vil nivået på direktelyden fra disse tre ulike ideelle lydkildene falle forskjellig når 
vi øker avstanden til lydkildene. Beskrivelsen av hvordan direktelydnivået faller ut fra avstanden til 
kilden kalles avstandsloven. For en ideell uendelig liten punktkilde vil direktelydnivået falle med  
6 dB dersom vi dobler avstanden. For en ideell uendelig lang linjekilde vil direktelydnivået falle 3 dB 
når avstanden dobles. For en ideell og uendelig stor flate vil ikke direktelydnivået falle i det hele tatt 
når vi øker avstanden til flaten! At direktelydnivået faller langsommere for en linjekilde 
sammenliknet med en punktkilde er en av forklaringene til at line-array-systemer er blitt så 
populære i løpet av de siste ti årene. 
 
De ulike delkapitlene under tar for seg disse tre hovedtypene av lydkilder i mer detalj. 

2.2 Punktkilde 

For en ideell punktkilde vil en sfærisk lydbølge brer seg ut fra kilden (se venstre del av figur 1). Det 
samme lydtrykknivået vil bre seg ut i alle retninger fra kilden (omnidireksjonelt). De fleste små 
høyttalere kan i praksis ses på som punktkilder, så sant vi er på en viss avstand fra høyttaleren. 
Dersom vi ser på lydnivået fra en punktkilde i frittfelt (kun direktelyd) og fjernfeltet til lydkilden, sier 
avstandsloven for en ideell punktkilde at direktelydnivået vil reduseres 6 dB for hver gang vi dobler 
avstanden til lydkilden. I nærfeltet gjelder ikke denne avstandsloven. Fjernfeltet starter som en 
tommelfingerregel ved en avstand lik 3 ganger største dimensjon til lydkilde. Den matematiske 
beskrivelsen av avstandsloven for en ideell punktkilde er gitt i likning (1), hvor ΔL er nivåtapet vi får 
om vi øker avstanden til det akustiske senteret til kilden fra r1 og r2. 10-tallet bak log indikerer at vi 
skal bruke Briggsk logaritme, ikke naturlig logaritme (ofte betegnet som ln). 
 

)/(log20 1210 rrL ⋅=Δ                   (1) 

2.3 Akustisk senter 

Alle virkelige høyttalere har en viss størrelse, men akustisk sett vil direktelydbølgene fra en 
høyttaler ha sitt utspring fra et mer eller mindre definert punkt i rommet. Dette punktet tilsvarer 
plasseringen av den ideelle punktkilden. Én høyttaler vil i stor grad oppføre seg som en punktkilde, 
som beskrevet i delkapitlet over. Plasseringen til den akustiske punktkilden kalles lydkildens 
akustiske senter. Dersom vi skal anslå avstanden lyden tilbakelegger fra høyttaler til lytter/mikrofon, 
er det nyttig å ha en forståelse for hvor vi kan forvente at lyden har sitt utspring, det vil si sitt 
akustiske senter. For en mer nøyaktig bestemmelse av akustisk senter er det mulig å måle det rent 
akustisk (se kapittel 4). For en høyttaler med mer enn ett vibrerende element, kan vært enkelt 
element ha forskjellige akustiske sentre. Figur 2 viser akustiske sentre for basselementet og 
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diskantelementet (hornet) for en toveis høyttaler. Ulik plassering av elementene fører til at vi kan få 
faseforskjeller mellom lyd fra de ulike elementene. Konsekvensene av dette skal vi se nærmere på 
i delkapittel 2.6.2. 
 

Akustisk senter til 
diskantelementet 

Akustisk senter til 
basselementet 

 

Figur 2: Akustiske sentre for en toveis høyttaler. 

2.4 Høyttalerens følsomhet (punktkilde) 

Når vi skal dimensjonere høyttalere vil vi trenge å vite hvor mye effekten eller et signalnivå en 
høyttaler må få tilført for å oppnå ønsket direktelydnivå på en gitt avstand. Dette kravet vil avhenge 
av følsomheten til høyttaleren, det vil si i hvor stor grad høyttaleren klarer å omsette elektrisk effekt 
til akustisk lydeffekt. Selve effekttallet listet opp i spesifikasjonen til en høyttaler sier i seg selv 
ingenting om følsomheten til høyttaleren. Selve effekttallet sier kun noe om hvor mye effekt 
høyttaleren tåler før den blir ødelagt. Produsenter oppgir ofte følsomheten til høyttaleren i form av 
hvor mye elektrisk effekt høyttaleren må få tilført for å kunne levere et bestemt direktelydnivå på en 
bestemt avstand (dB/m/W). For aktive høyttalere oppgis følsomhet i form av levert direktelydnivå 
på en gitt avstand ut fra tilført signalnivå på inngangen, målt i dBu (dB/m/dBu). 
 
Eksempel: Produsenten oppgir følsomheten for sin passive høyttaler til å være 1 W, 94 dB SPL ved 
1 m. Dette vil si at med 1 W levert til høyttaleren så vil vi oppnå et direktelydnivå lik 94 dB SPL på  
1 m avstand fra akustisk senter til høyttaleren. Dersom vi ønsker å bruke denne høyttaleren og 
trenger et kontinuerlig direktelydnivå på 85 dB SPL på 32 m avstand må vi bruke avstandsloven for 
en punktkilde for å finne hvor høyt direktelydnivå dette vil tilsvarer på 1 m avstand. 32 m tilsvarer at 
avstanden er doblet 5 ganger i forhold til 1 m. Det vil si at direktelydnivået vil være 5·6 = 30 dB 
høyere på 1 m avstand sammenliknet med 32 m avstand. Vi vil dermed trenge å produsere 85 + 30 
= 115 dB SPL på 1 m avstand. Men hvilken effekt må leveres til høyttaleren for å oppnå dette? 
 
For å heve nivået fra 94 til 115 dB på 1 m avstand trenger vi å øke nivået med 115 – 94 = 21 dB. 
For hver gang vi ganger tilført effekt med 10 vil lydtrykknivået øke med 10 dB. Ved å øke tilført 
effekt med en faktor 100 (10⋅10) fra 1 til 100 W, vil direktelydnivået øke 20 dB. Ytterligere 10 % 
økning gir oss ca. 0,5 dB økning, slik at 120 W vil gi oss ca. 21 dB økning. Vi må altså klare å 
tilføre høyttaleren 120 W for å oppnå et direktelydnivå på 115 dB SPL på 1 m avstand (og 85 dB på 
1 m). Dersom høyttaleren ikke tåler kontinuerlig tilført effekt må vi senke kravet til lydtrykknivået på 
32 m avstand, korte ned på avstanden, øke antall høyttalere eller bytte til en annen høyttalertype. 
 
Et annet krav verdt å nevne er at forsterkeren må klare å levere nødvendig effekt uten å begynne å 
klippe (gi sterk forvrenging og innføre overharmoniske komponenter). Dersom forsterkeren 
forvrenger signalet kan dette føre til overoppheting av høyttalerelement (spesielt diskantelementet). 
Det er derfor viktig å få dimensjonert høyttalere riktig i forhold til direktelydnivået du trenger og at 
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forsterkerne også er tilpasset situasjonen. Med aktive høyttalere vil du slippe risikoen for de største 
tabbene i forhold til tilpasning mellom forsterker og høyttaler. 
 
Alle line array består i praksis av enkelthøyttalere som hver for seg isolert sett kan ses på som en 
punktkilde. Derfor oppgis følsomhet til hver enkelt line array-høyttaler på samme måte som over. 
Men følsomheten til hele arrayet som helhet vil bli noe annet avhengig av hvordan lydbølgene fra 
de ulike høyttalerne i arrayet kombinerer akustisk. Det neste delkapitlet tar for seg grunnlaget for 
kombinering av punktkilder. 
 
I stedet for å oppgi lydtrykknivået, Lp, til direktelyd fra lydkilde på en viss avstand, kan i enkelte 
tilfeller lydkildens lydeffekt, Lw, være oppgitt i stedet. Lydeffekten forteller oss hvor mye lydenergi 
lydkilden klarer å overføre til omgivelsene og er et produkt av lydtrykk, p, og partikkelhastighet, v. 
Likning (2) viser hvordan vi for en punktkilde kan regne om fra lydeffekt til lydtrykknivå på en gitt 
avstand d fra akustisk senter til lydkilden. 4πd2 tilsvarer arealet som lydenergien fordeler seg over 
for et kuleskall. For direktive lydkilder vil ikke lydenergien fordele seg likt i alle retninger, og Lw og Lp 
må oppgis av produsenten. 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

210wp 4
1log10
d

LL
π

                 (2) 

2.5 Summering av direktelyd fra flere punktkilder 

I regneeksemplet på forrige side vil et av alternativene være å øke antall høyttalere dersom én 
høyttaler alene ikke klarer å levere ønsket direktelydnivå uten å bli sprengt/ødelagt. Når vi bruker 
mer enn én høyttaler til å generere lydbølger fra samme signalkilde er det veldig viktig at de ulike 
høyttalerne spiller på lag fasemessig. Dersom høyttalerne er akustisk sett helt koherente vil de 
generere trykkbølger som er helt i fase ved alle frekvenser. Å oppnå dette i praksis kan være 
krevende. Det kan være til stor hjelp å vite hvordan man hører og ser tegn til at høyttalerne ikke er 
fasemessig justert i forhold til hverandre. 
 
Dersom vi har to helt koherente lydkilder som generer det samme lydtrykknivået vil de to bølgene 
fra de to kildene være helt i fase (ingen faseforskjell mellom de to bølgene). Kilder som er helt 
koherente blir også omtalt som at kildene kobler. De to lydkildene vil til sammen klare å doble 
lydtrykket sammenliknet med det genererte lydtrykket med kun én av lydkildene til stede (aktive). 
Tidsforskjeller eller veiforskjell vil føre til at kilder som blir tilført koherente signaler blir mindre 
koherente. Koherensen blir lettest redusert ved høye frekvenser, se delkapittel 2.5.2 for mer 
detaljer. Likning (3) viser hvordan lydtrykknivået L avhenger av effektivverdien til trykkvariasjonene 
i lufta, p. En dobling av p fører til at L øker med 6 dB. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

refref p
p

p
pL 10

2

10 log20log10                (3) 

 
Dersom vi har to lydkilder som har et svingemønster som ikke har noe til felles, det vil si at de er 
fullstendig ukorrelerte i forhold til hverandre, vil vi kun klare å doble effekten P, ikke trykket p. En 
dobling av effekt fører til kun 3 dB økning av lydtrykknivået (ikke 6 dB). Likning (4) viser hvordan 
lydtrykknivået L avhenger av effekten P til lydbølgen (eller lydsignalet). 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

refP
PL 10log10                   (4) 

2.5.1 Totalt direktelydnivå for koherente og ukorrelerte kilder 

Dersom vi har flere koherente lydkilder som har ulikt nivå kan vi finne totalt nivå ut fra likning (5), 
hvor den lineære størrelsen til de ulike lydtrykkvariasjonene (pRMS) summeres og så tas det 
logaritmen til denne summen. L1, L2 og så videre er lydtrykknivået til de ulike kildene. Alternativt 
kan man anslå det totale nivået ved å kombinere flere lydkilder steg for steg. Lydkilder som til 
sammen er 30 dB svakere enn den sterkeste lydkilden kan ses bort fra. 
 

( )...1010log20 2020
10

21 ++⋅ LL                  (5) 

 
For eksempel kan tre koherente kilder på 100, 96 og 96 dB SPL gjøres om til kun to kilder ved å 
erstatte de to kildene på 96 dB SPL til én kilde på 96 + 6 = 102 dB SPL. Nå har vi i stedet to kilder 
på 100 og 102 dB SPL. Vi kan forenkle dette som to kilder på 101 dB SPL (noe som vil fungere når 
det er liten, maksimalt 6 dB nivåforskjell), som totalt gir oss ca. 107 dB SPL. Dersom lydkildene er 
faseforskjøvet i forhold til hverandre blir det mer komplisert, se neste delkapittel. 
 
For ukorrelerte kilder (effektsummering) er det lettere å finne totalt nivå, siden faseforhold ikke har 
noen påvirkning på totalt nivå for slike signaler. Likning (6) viser hvordan totalt nivå kan finnes 
basert på lydkildenes lydtrykknivå L1, L2 og så videre. Alternativt kan vi anslå totalt nivå som 
beskrevet over, men kun 3 dB nivåforskjell mellom kildene (ikke 6) kan her tillates for 
gjennomsnittsnivåer. Lydkilder som til sammen er 10 dB svakere enn den sterkeste lydkilden kan 
ses bort fra når vi anslår totalnivå for ikke-koherente kilder. Med andre blir lave ukorrelerte signaler 
fortere ubetydelige, 10 dB nivåforskjell nødvendig sammenliknet med 30 dB for koherente signaler. 
 

( )...1010log10 1010
10

21 ++⋅ LL                  (6) 

2.5.2 Interferens og kamfiltre 

Dersom avstanden mellom lytteposisjon og de ulike høyttalerne ikke er lik vil ikke lydbidragene fra 
de ulike høyttalerne være koherente i lytteposisjonen. Figur 3 viser bølgeutbredelsen fra en og to 
punktkilder. Fordi de to punktkildene er spredt fra hverandre vil de to ulike kildene gi trykk-
maksimum og trykkminimum ved forskjellige steder i rommet. Dette fører til faseforskjeller mellom 
de to bølgene når vi observerer de i ett bestemt punkt i rommet. De to kildene vil da forstyrre 
hverandre, kalt interferens, og det totale nivået vil variere ut fra hvor vi er i forhold til kildene – det 
vil si hvilken faseforskjell vi får mellom lydbølgene fra de to kildene. Dersom de to bølgene svinger i 
fase kaller vi det konstruktiv interferens. Dersom de to bølgene svinger i motfase (den ene bidrar 
med positiv, den andre med negativ trykkvariasjon eller motsatt), kaller vi det destruktiv interferens. 
 
Interferens mellom kilder fører til effekter i både tid, frekvens og rom som er knyttet til hverandre. 
En interferens mellom to lydkilder kan gi hørbare tidsforskjeller (ekko), kamfilter i frekvensplanet og 
nivåvariasjoner ved én bestemt frekvens i rommet. I figur 4 er det forsøkt illustrert hvordan tid, rom 
og frekvens alltid hører sammen. Se også delkapittel 2.9.1 for mer eksempel på store 
nivåvariasjoner i rom på grunn av interferens. Gjør vi for eksempel noen endringer på lydsignalet i 
forhold til nivåer ved ulik frekvens, vil dette alltid føre til visse endringer av lydsignalet også 
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tidsmessig. Dette er som regel en ulempe, men denne sammenhengen kan snus til noe positivt når 
vi feilsøker på systemer. Observerer vi feil/problemer i rom eller frekvens, vil også kunne avduke 
feil som i utgangspunktet har sitt utspring i tid, for eksempel ugunstig tidsforsinkelser på signaler. 
Dette kommer mer tilbake til i kapittel 4 (måleteknikk). 
 

 

Figur 3: Interferens mellom to lydkilder. 

 

 

Rom 

Tid Frekvens 

Figur 4: Tid, frekvens og rom er alltid knyttet sammen. 

Både en tidsforsinkelse og ulik veilengde mellom to lydkilder vil føre til at lydkildene ikke lenger er ’i 
fase’. At lydkilder er i fase vil si at de er koherente med 0º faseforskjell. De to lydkildene vil lage 
vibrasjoner som er «i synk» i forhold til hverandre. Har de to lydkildene samme lydtrykknivå hver for 
seg vil trykkvariasjonen doble seg og begge lydkildene lager til sammen et lydtrykknivå som er  
6 dB høyere enn kun én lydkilde alene. Dersom to lydkilder har en faseforskjell seg i mellom på 
180º vil de to lydkildene motarbeide hverandre. Har de to lydkildene samme nivå vil de to kildene 
fullstendig motarbeide hverandre og det blir helt stille (ingen lydtrykkvariasjon). Ingen trykkvariasjon 
tilsvarer et lydtrykknivå på –∞ dB. 

2.5.3 Nivåøkning ut fra faseforskjell mellom to like kilder 

Figur 5 viser hvordan det totale nivået vil stige ut fra faseforskjellen mellom to lydkilder som har 
samme lydtrykknivå. Figuren er et polarplot hvor avstanden fra senter i sirkelen angir hvilken faktor 
den opprinnelige trykkvariasjonen vil øke med sammenliknet med kun en av kildene til stede 
(aktive). En faktor lavere enn 1 vil bety en reduksjon av nivået. Med 0º faseforskjell (konstruktiv 
interferens) ser vi at avstanden fra senter er størst og faktoren er lik 2 (dobling av amplituden, 6 dB 
økning). Med 180º faseforskjell (destruktiv interferens) er faktoren lik 0 (fullstendig kansellering,  
–∞ dB). Vi ser fra figuren at faktoren varierer i forhold til fasevinkel som er lik en 
cardioidekarakteristikk. Noen faseforskjeller mellom 0º og 180º kan være verdt å merke seg: Med 
90º faseforskjell øker nivået med 3 dB. Med 120º faseforskjell endrer ikke nivået seg i det hele tatt. 
Vi ser at dersom vi klarer å unngå en faseforskjell over 90º, så vil nivået øke minst 3 dB, i beste fall 
6 dB om vi oppnår fullstendig koherens (0º faseforskjell). 
 
Lydkilder som har 360º faseforskjell vil være i fase etter at den ene lydkilden har spilt alene i en hel 
periode. Alle faseforskjeller som er lik et helt antall perioder (heltall gange 360º) vil være i fase når 
begge lydkildene er kommet på. Dette betyr at faseforskjeller over 360º kan regnes om til en 
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faseforskjell som tilsvarer avviket fra et helt antall omdreininger. For eksempel kan en faseforskjell 
på 720º anses som 0º faseforskjell og 1090º som 10º, siden to og fire hele omdreininger tilsvarer 
henholdsvis 720º og 1080º. Vi ser også at det er en symmetri i området 180–360º sammenliknet 
med 0–180º). Ofte betegnes området 180–360º som 0 º til -180º fordi faseforskyvning i forhold til  
0 º og 180º er mest relevant (få det helt i fase og unngå motfase). 
 

+3 dB 

 

Figur 5: Totalt nivå ut fra faseforskjell mellom to kilder som hver for seg har samme lydtrykknivå. 

I figur 5 er det også angitt hvor stor andel av en bølgelengde faseforskyvningen representerer ved 
90º, 120º og 180º faseforskyvning. For eksempel 180º faseforskyvning tilsvarer en veiforskjell lik en 
halv bølgelengde (λ/2) eller en tidsforsinkelse mellom de to lydkildene lik en halv periode (T/2). 
 
Faktoren for økningen av trykkvariasjonen vist i figur 5 kan regnes ut basert på likning (7). Her er 
faktoren betegnet som k og faseforskjellen betegnet som φ (fi). Dersom de to lydkildene ikke har 
samme nivå kan faktoren regnes ut fra likning (8), hvor a representerer den lineære faktoren for 
nivåforskjellen mellom de to lydkildene. Når k2 er funnet kan vi ved å bruke likning (9) finne hvilken 
nivåendring, ∆L, dette tilsvarer, relativt kun den sterkeste kilden aktiv. 
 

ϕcos222 ⋅+=k                   (7) 
 

ϕcos21 22 ⋅⋅++= aak                  (8) 
 

( )2
10log10 kL ⋅=Δ                   (9) 

 
Figur 6 viser hvordan vi kan utlede likning (8) ved å se på de to interfererende signalene som to 
vektorer A og B med vinkelforskjell ϕ (som vil tilsvare faseforskjell). Vektor A har amplitude a, mens 

2
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vektor B har amplitude 1. Øverste del av figur 6 viser de to vektorene, mens nederste del viser den 
vektor A dekomponert i to vektorer som står vinkelrett på hverandre med størrelsene a⋅cosϕ og 
a⋅sinϕ. Komponenten a⋅cosϕ  har samme retning som vektor B og disse kan legge sammen. Total 
amplitude k tilsvarer hypotenusen i den nederste trekanten. Ut fra Pythagoras læresetning anvendt 
på den nederste trekanten har vi at k2 = (a⋅sinϕ)2 + (1 + a⋅cosϕ)2. Med algebraregler og litt 
omrokkering får vi at denne summen tilsvarer k2 = 1 + 2⋅a⋅cosϕ + (a⋅sinϕ)2 + (a⋅cosϕ)2  
= 1 + 2⋅a⋅cosϕ + a2⋅[(sinϕ)2 + (a⋅cosϕ)2]. (sinϕ)2 + (cosϕ)2 er fra trigonometriregler lik 1 slik at den 
siste klammeparentesen «forsvinner» (a2 skal ganges med 1). Dette gir oss likning (8). 
 

B 

a 

ϕ 
A 

1 

 

Figur 6: Summering av vektorene A og B med vinkelforskjell ϕ. 

Likning (10) viser uttrykk for utregning av total k2 med fire interfererende kilder. a, b og c er lineær 
amplitudeverdi i forhold til den første kilden, mens ϕ, γ og η er faseforhold til den første kilden. 
Uttrykket i likning (10) er direkte fra Pythagoras læresetning og er vanskelig å forenkle videre. 
 

222 )sinsinsin()coscoscos1( ηγϕηγϕ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= cbacbak           (10) 

2.5.4 Kamfilter 

En kompliserende faktor for interferens mellom lydkilder er at faseforskjellen mellom de to 
lydkildene vil variere med frekvensen. Små tidsforsinkelser eller små veiforskjeller vil gi ubetydelig 
faseforskjeller for lavfrekvent (det vil si langbølget) lyd. Dette fører til at vi i dyp bass oftest har så å 
si koherente kilder. Når vi øker frekvensen vil faseforskjellen mellom lydkildene øke gradvis 
(lineært) og bli mer og mer betydelig. Vi vil ved en bestemt frekvens nå 180º faseforskjell 
(destruktiv interferens) som kan gi full utslukning av lydbølgen i stedet for koherent summering, 
dersom de to interfererende bølgene/signalene har samme nivå. Øker vi frekvensen videre oppover 
når vi etter hvert 360º faseforskjell (koherent, konstruktiv interferens), deretter 180 + 360 = 540º 
(destruktiv på nytt), 2·360º = 720º (koherent på nytt) og så videre. Denne frekvensavhengige 
faseforskjellen gir oss et kamfilter. 
 
Likning (11) og (12) viser hvordan faseforskyvningen φ mellom to bølger kan finnes ut fra frekvens 
og henholdsvis tidsforskjell og veiforskjell. Ved å putte disse formlene for φ inn i likning (8) og 
deretter bruke likning (9) kan vi regne ut kamfilteret ved å variere frekvensen. 
 

1 a⋅cosϕ 

a⋅sinϕ
k 
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°⋅⋅=°⋅= 360360 ft
T
tϕ                (10) 

 

°⋅⋅=°⋅= 360360
c
fss

λ
ϕ                (11) 

 
De mest effektive virkemidlene mot kamfiltre er: 

• Ha høyttalere som spiller av det samme lydsignalet mest mulig samlet for å unngå betydelig 
tids- og veiforskjeller, eventuelt langt fra hverandre for å øke nivåforskjellen mellom høyttalerne. 

• Unngå interferens mellom kun to kilder siden dette som regel gir det kraftigste og mest 
sjenerende kamfilteret. Med flere interfererende kilder får vi mange ulike kamfiltre som 
overlapper hverandre. Vi vi altså som regel ha kun én lydkilde eller mange lydkilder om vi ikke 
klarer å unngå tidsforsinkelse/veiforskjell mellom kildene. 

• Dersom vi ikke klarer å unngå betydelig tids- og veiforskjeller mellom høyttalere som spiller av 
samme signal eller ønsker å ha høyttalere spredt i rommet bør vi sørge for å ha en betydelig 
nivåforskjell mellom de interfererende lydkildene ved ulike posisjoner i rommet. Eventuelt kan vi 
forsøke å kompensere for faseforskjeller ved å forsinke signalene til høyttalerne. Dette vil 
fungere best hvor vi bare har én bestemt lytteposisjon, ikke et helt publikumsområde. Se 
delkapittel 2.11.4 for mer detaljer. 

• Betydelig nivåforskjeller, og dermed mindre interferens og svakere kamfiltre, kan vi lettere 
oppnå ved å bruke direktive lydkilder, men dette er vanskelig å få til i bassen. Dette fører til at vi 
lett får veldig høye nivåer i bassen (på grunn av høy grad av koherens og lite nivåsvekking). 

• En stor tids- og veiforskjell er oftest bedre enn en liten tids- og veiforskjell. Det er to grunner til 
dette: Store tids- og veiforskjeller gir oss et kamfilter hvor kanselleringene kommer veldig tett i 
frekvens. Vår hørsel er mindre følsom for nivåvariasjoner som er veldig tett i frekvens (innenfor 
samme kritiske bånd). I tillegg vil en betydelig veiforskjell føre til betydelig nivåforskjell basert 
på avstandsloven – spesielt for punktkilder – og kamfilteret blir svakere (mindre forskjeller i nivå 
mellom konstruktiv og destruktiv interferens). 

 
I visse tilfeller kan vi ønske å ha interferens, også mellom kun to kilder, for eksempel for å skape 
ønsket direktivitet. Se delkapittel 2.9 for mer detaljer. 
 
Vi kan se på en gitt situasjon og se på hvordan ulike tiltak vil endre interferensen og resulterende 
kamfilter. To høyttalere som gir samme lydtrykknivå på 1 m avstand og blir tilført det samme 
lydsignalet, se situasjon A i figur 7. For en gitt posisjon 1 i publikumsområdet er avstanden til den 
ene høyttaleren er lik 20 m og avstanden til den andre høyttaleren er lik 20,5 m. Dette gir en 
veiforskjell på 0,5 m (lik 50 cm). Ut fra avstandsloven vil 20,5 m avstand gi veldig liten 
nivåreduksjon sammenliknet med en avstand på 20 m – kun 0,2 dB nivåforskjell for å være 
nøyaktig basert på likning (1). De to høyttalerne hver for seg vil derfor gi tilnærmet lik det samme 
lydnivået i posisjon 1. Resulterende kamfilter for denne situasjonen er vist i figur 8 med logaritmisk 
frekvensskala. Logaritmisk frekvensskala vil best passe slik vi oppfatter filteret. Kamfiltre som har 
betydelig nivåvariasjon innenfor samme kritiske båndbredde til vår hørsel (1/3 oktav ved lave 
frekvenser, 1/6 oktav ellers) er regnet som mest hørbare. Tilsvarende kamfilter kun 1 og 1,5 m fra 
høyttaler er vist i figur 9. På denne avstanden vil vi få betydelig nivåforskjell mellom de to lydkildene 
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basert på avstandsloven for en punktkilde (antatt at vi fortsatt er i fjernfeltet til høyttalerne) og 
kamfiltre bli ikke så sterkt. Men frekvensene hvor vi får konstruktiv og destruktiv interferens forblir 
uendret siden veiforskjellen er den samme (0,5 m). 
 

20,5 m 

1 
A 

20 m 

10 m 

1 
B 

20 m 

20,5 m 

1 
C 

20 m 
 

Figur 7: Interferens mellom to høyttalere. 
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Figur 8: Kamfilter med to høyttalere på 20 og 20,5 m avstand. 
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Figur 9: Kamfilter med to høyttalere på 1 og 1,5 m avstand. 

For å unngå denne situasjonen kan den ene høyttaleren flyttes 0,5 m for å unngå faseforskjellene. 
Da vil vi unngå hele kamfilteret og få så godt som 6 dB økning i hele frekvensområdet som vist i 
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figur 10 (eller 5,9 dB økning for å være helt eksakt). Det er viktig å være klar over at innføring av 
delay på den ene høyttaleren for å kompensere for 0,5 m veiforskjell vil kun føre til koherent lyd i 
punkt A. For at lyden skal være koherent i alle retninger må lydkildene være samlet i samme 
fysiske punkt. 
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Figur 10: Kamfilter med to høyttalere på 20 m avstand. 

Et annet alternativ vil være å øke forskyvingen til å bli 10 m i stedet for 0,5 m, se situasjon B i figur 
7. Resulterende kamfilter hvor de to høyttalerne er på 10 og 20 m avstand er vist i figur 11. Dette 
fører til et mindre hørbart kamfilter hvor kanselleringene kommer tettere i frekvens og hvor 
nivåvariasjonene er mindre betydelige. Et annet alternativ er å spre høyttalerne fra hverandre. Er 
høyttalerne direktive vil dette føre til en betydelig nivåforskjell mellom høyttalerne i posisjon 1. Figur 
12 viser resulterende kamfilter med 10 dB nivåforskjell basert på direktiviteten til høyttalerne. (Dette 
vil vi sjelden klare å oppnå i bassen!) 
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Figur 11: Kamfilter med to høyttalere på 10 og 20 m avstand. 

Fra figurene 8–12 ser vi at på lang avstand fra lydkilden gir faseforskjellene størst utslag. Å unngå 
like nivåer fra flere lydkilder, for eksempel ved hjelp av direktivitet er veldig effektivt for å unngå 
kamfiltre. Men som nevnt er det vanskelig å få til nivåforskjell i bassen ut fra direktivitet. Som regel 
ønsker vi å ha en situasjon lik figur 10, men et kamfilter lik figur 11 vil ofte være akseptabelt. 

2.6 Direktivitet til én høyttaler 

Som regel ønsker vi oss direktive lydkilder for å spille mest mulig lyd i de retningene hvor vi faktisk 
trenger å ha lyd og for å unngå betydelig interferens mellom lydkilder. Generelt sett vil en 
direktestrålende lydkilde (uten horn) være omnidireksjonell dersom bølgelengden λ er mer enn fire 
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ganger den største dimensjonen til det lydsvingende elementet. Eller snudd på hodet, at den 
største dimensjonen til elementet er mindre enn λ/4. For eksempel vil et sirkulært høyttalerelement 
med en diameter på 10 cm være så å si omnidireksjonelt for lyd med bølgelengde lengre enn  
40 cm, som tilsvarer at frekvensen er under ca. 860 Hz. For å oppnå betydelig direktivitet i bassen 
kke omnidireksjonell) må lydkilden i dette tilfellet være veldig stor. 
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Figur 12: Kamfilter med to høyttalere på 20 og 20,5 m avstand, men med 10 dB nivåforskjell
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 ved  

å et 
orn ha et åpningsareal lik 4 m2 for å være betydelig direktiv ved 50 Hz! (0,9 m2 ved 100 Hz). 

ne høyttaleren vil ha en spredning på cirka 44º. Men dette 
vil kun gjelde i et visst frekvensområde! 

alle frekvenser på grunn av orientering av direktive høyttalere (urealistisk i bassen). 

Ved bruk av horn kan vi øke direktiviteten. Lengden og åpningsarealet til hornet vil påvirke ved 
hvilke frekvenser hornet vil bidra med direktiv lydutstråling. For å oppnå betydelig direktivitet i 
bassen (ikke omnidireksjonell) må hornet være langt med stort åpningsareal. For eksempel m
h
 
Direktiviteten til en høyttaler beskrives som regel i form av horisontal og vertikal spredningsvinkel. 
For mer informasjon om direktiviteten ved ulike frekvenser og lydutstrålingen i vilkårlige vinkler 
(som regel 5º oppløsning) må vi få tilgang til mer detaljert informasjon som polarplot, ballongplot 
eller liknende. Men spredningsvinkel horisontalt og vertikalt består kun av to tall og forteller en god 
del om direktiviteten til en høyttaler. Spredningsvinkelen måles mellom de to retningene hvor 
direktelydnivået fra høyttaleren er 6 dB svakere sammenliknet med nivået rett framfor høyttaleren 
(on-axis). At spredningsvinkelen måles ut fra retningen til 6 dB svekking er praktisk når vi skal sette 
flere koherente høyttalere ved siden av hverandre for å oppnå jevnt direktelydnivå i ulike retninger. 
Se delkapittel 2.7 for mer detaljer. Figur 13 viser hvordan spredningsvinkelen måles for en høyttaler 
som spiller symmetrisk ut til sidene. Den

2.6.1 Målt (reell) direktivitet 

Målt eller reell direktivitet vil ofte avvike en del fra oppgitt spredningsvinkel innenfor spesielle 
frekvensområder. Spredningsvinkelen i bassen vil oftest være høyere enn oppgitt spredningsvinkel 
fordi høyttalere er så å si omnidireksjonell i bassen. Oppgitt spredningsvinkel vil kun være rimelig 
gyldig typisk over ca. 1 kHz og vil kun være et grovmål på direktiviteten til høyttaleren. Figur 14 
viser målt horisontal og vertikal spredningsvinkel for en høyttaler som har en spesifikasjon på 75º 
(± 37,5º) horisontal og 40º (± 20º) vertikal spredning. Hvit kontur i figur 14 er –6 dB-nivå, mens 
lysegrå kontor angir spredningsvinkel ut fra –12 dB (relativt on-axis). Oppgitt spredning er angitt 
med stiplede linjer i figur 14. Fra figur 14 ser vi at spredningsvinkelen er vesentlig større enn oppgitt 
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spredningsvinkel under ca. 500 Hz. I bassen går spredningsvinkelen mot ±180,º, det vil si 
omnidireksjonell. Over 500 Hz varierer spredningsvinkelen rundt oppgitt verdi. Ved bestemte 
frekvenser vertikalt er spredningsvinkelen vesentlig større enn oppgitt vinkel (ca. 1,7 og 3,5 kHz). 
Dette kan skyldes at høyttaleren har delefrekvenser ved disse frekvensene. (Delefrekvens er ikke 
oppgitt av produsenten.) Ved delefrekvensen vil vi få interferens mellom to eller flere elementer i 
høyttaleren som bidrar med likt nivå, noe som resulterer i betydelig interferens mellom elementene 
g en annen direktivitet. 

 

 

Figur 13: Måling av spredningsvinkelen til en høyttaler. 

 

 
Figur 14: Målt horisontal og vertikal spredningsvinkel. 

r line 
array. En av fordelene med et slikt oppsett er at vi får minimal veiforskjell og faseforskyvning. 

lefrekvensen 
slik at direktiviteten passer best mulig i forhold til publikumsområdet, se Rane (2005). 

o

2.6.2 Samspill mellom hovedsystem og subwoofer 

Vi har også delefrekvens mellom hovedhøyttaler og subwoofer. Ofte har vi betydelig avstand 
mellom hovedhøyttaler og subwoofer som fører til ekstra faseforskjell ved delefrekvensen. Dersom 
avstanden representerer multipler av 180° kan vi få systemet i fase ved å skifte polaritet på signalet 
til subwooferen. Det er ikke uvanlig å plassere subwoofer rett over hovedhøyttaler, spesielt fo

2.6.3 Linkwitz-Riley 

Linkwitz-Riley er av de mest brukte delefiltrene for flerveis SR-høyttalere hvor de ulike elementene 
har ulike akustiske sentre. Denne typen delefilter forsøker å styre direktivitet ved de

0 dB 
(on-axis) 

–6 dB 

–6 dB 

Akustisk senter 

Spredningsvinkel 
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2.7 Virtuell punktkilde (cluster) 

En virtuell punktkilde (clustre) er designet med tanke på at den totale lyden fra flere høyttaler skal 
komme framstå som om lyden har sitt utspring fra kun ett punkt i rommet. Dette minimerer 
interferens som betyr at direktelydnivået blir jevnere fordelt ut i rommet (og uten kamfilter i 
enkeltposisjoner i rommet). Tanken bak høyttaler virtuelle punktkilder er å la hver høyttaler dekke 
sitt eget område (dekningssektor) og sørge for at alle høyttalerne spiller i fase (synkront) – det vil si 
at høyttalerfrontene plasserer seg langs et kuleskall og at lyden er i fase i forhold til en tenkt 
punktkilde i senter av kuleskallet. Konstellasjonen av høyttalere kan være stablet opp fra gulvet, 
såkalt «ground stacked», eller festet i kjetting/wire fra taket/scenerigg, ofte omtalt som flydd 
(«flown»). Clusterhøyttalere er praktiske ved at spredning til den virtuelle punktkilden kan tilpasses 
ut fra behovet for i ulike saler. Brede saler vil kreve bredere spredning, smale saler motsatt. Med 
slike høyttalere kan høyttalere legges til eller trekkes fra for å gi den totale spredningen vi trenger. 
Vi kan også velge om vi vil tilpasse spredning av lyden vertikalt, horisontalt eller begge deler 
(«horizontally/vertically stacked»). Se delkapittel 2.11 for dekking av publikumsområder i mer detalj. 
 
Figur 15 viser hvordan tre høyttalere kan settes opp som en virtuell punktkilde. Størrelsen på 
høyttalerne og spredningsvinkelen til hver høyttaler vil bestemme hvor langt fra det virtuelle punktet 
høyttalerfrontene vil befinne seg. Spredningsvinkelen til hver enkelt høyttaler er med på å 
bestemme hvordan høyttalerne skal vinkles i forhold til hverandre. Fra figur 15 ser vi at høyttalerne 
vinkles i forhold til hverandre slik at –6 dB-retningene mellom høyttalerne blir felles. I –6 dB-retning 
vil vi nå i prinsippet ha to koherente kilder slik at det totale lydnivået blir lik 0 dB – det samme som i 
on-axis-retningen til hver enkelt høyttaler. Dette sørger for jevnt direktelydnivå i dekningssektoren 
til clusteret. I praksis er det vanskelig å oppnå et helt jevnt nivå ved alle frekvenser siden 
spredningsvinkelen i realiteten vil variere med frekvens. 

–6 dB 

0 dB 

–6 dB 

Virtuell 
punktkilde 

 
Figur 15: Oppsett av en virtuell punktkilde. 

Vinkelen mellom høyttalerkassene skal som utgangspunkt være lik halvpartene til høyttalernes 
felles spredningsvinkelen. Dette kan ses ut fra figur 15. For eksempel dersom høyttalerne har en 
felles spredningsvinkel på 60º, skal høyttalerkassene som utgangspunkt spres 30º. Vi kan ofte 
avvike noe fra denne utregnede vinkelen mellom høyttalerkassene uten at interferensen mellom 
høyttalerne eller lave nivåer i retning midt mellom kassene blir et for stort problem, for eksempel for 
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å tilpasse total spredningsvinkel til publikumsområdet, se delkapittel 2.11 for mer detaljer. Fordi 
spredningsvinkelen til høyttalerne varierer med frekvens vil riktig vinkel mellom kassene også 
avhenge av frekvensområdet vi prioriterer. 
 
Ofte vil høyttalerne bare danne en virtuell punktkilde kun i ett plan, det vil si horisontalt eller 
vertikalt. Dersom de tre høyttalerne i figur 15 er sett ovenfra vil høyttalerne danne en virtuell 
punktkilde horisontalt. Vertikalt, når vi ser høyttalerne fra siden, vil vi med disse tre høyttalerne 
effektivt ha kun én høyttaler. Dersom alle høyttalerne sprer 60º vertikalt vil den virtuelle punktkilden 
også spre lyden 60º vertikalt. Men den horisontale spredningen blir 3 ganger så stor som den 
horisontale spredningen til hver enkelt høyttaler. Høyttalere designet for å være del av virtuelle 
punktkilder har som regel en ganske smal spredningsvinkel i det planet den er tiltenkt å være del 
av en virtuell punktkilde, typisk ca. 40º eller lavere. 
 
Noen clustre er designet for å være en virtuell punktkilde både horisontalt og vertikalt. Høyttalerne 
vil da danne et tredimensjonalt kuleskall. Et eksempel på dette er Turbosounds Floodlight lansert 
på 90-tallet, vist i figur 16. Disse høyttalerne har en horisontal spredning på 50º og vertikal 
spredning på 25º. Vi ser at vinkelen mellom høyttalerne er større horisontalt sammenliknet med 
vertikalt. Dette skyldes at høyttalerne som regel må dekke en større vinkelsektor horisontalt enn 
vertikalt for å dekke hele publikumsområdet. 
 

 
Figur 16: Turbosound Floodlight. 

Som nevnt vil oppgitt spredningsvinkelen til en høyttaler kun gjelde for et ganske smalt 
frekvensområde. Dette betyr at det i praksis er umulig å finne én spredningsvinkel mellom to 
høyttalere som passer til alle frekvenser. Med mindre direktiviteten til høyttalerne er veldig 
konsistent for ulike frekvenser er det vanskelig å unngå betydelig faseforskjeller og dermed ende 
opp med kamfiltre – destruktiv, ikke bare konstruktiv interferens. Dette fører ofte til en ugunstig 
direktivitet (sidelober, se mer om dette under) og sterkt varierende totalt direktelydnivå i ulike 
retninger ut fra clusteret. Ved å forsinke og kompensere for veiforskjeller kan interferensen 
reduseres i visse retning, men ikke alle. 
 
Risikoen for destruktiv interferensen mellom høyttalerne i clusteret øker når avstanden mellom 
høyttalerne øker. De ulike bølgene klarere ikke å kombinere til én virtuell punktkilde (høyttalerne 
kobler ikke). Høyttalere designet for å være del av en virtuell punktkilde har derfor ofte en utsaging 
eller kileformet høyttalerkasse. Denne utsagingen angir ofte vinkelen man bør ha mellom kassene i 
og fører også til at høyttalerne kommer tettere sammen. Slike kasser betegnes gjerne som 
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«wedge» (kile). Ved å ha kassene tett inntil hverandre får vi et mest mulig koherent signal ved ulike 
frekvenser. Venstre side av figur 17 viser tre slike «wedge»-høyttalere ved siden av hverandre. Når 
vi plasserer høyttalere over og under hverandre i større clustre er det vanskelig å unngå 
faseforskjeller mellom lydkildene. Det er vanlig å vende høyttalerne slik at diskantelementene er så 
nær hverandre som mulig for å minimere avstand mellom lydkildene (relativt bølgelengden) og 
dermed også faseforskjellene ved høye frekvenser. 
 

 

Figur 17: Wedge-høyttalere og virtuell punktkilde med diskant- (horn-)elementene samlet vertikalt. 

2.7.1 Hovedlobe og sidelober 

Når vi setter høyttalere inntil hverandre vil vi som nevnt sjelden få en så fin og definert direktivitet til 
den totale lyden som antydet i figur 15. Utstrålingen vist i figur 15 vil danne den såkalte hovedloben 
til lydutstrålingen fra de tre høyttalerne. Som regel ønsker vi oss kun direktelyd strålt ut i 
hovedloben, men i praksis får vi ofte såkalte sidelober ved noen frekvenser. Årsaken til dette er at 
spredningsvinkelen er frekvensavhengig, så for noen frekvenser vil valgt vinkling mellom 
høyttalerkassene være for store eller for liten til å oppnå en fin hovedlobe uten sidelober. Figur 18 
forsøker å illustrere hoved- og sidelobe for lydutstrålingen til en virtuell punktkilde ved en gitt 
frekvens (evt. smalt frekvensområde). Sidelobene vil være i samme plan som clusterets 
utstrekning, det vil si at et horisontalt spredt cluster har horisontale sidelober. Systemer som vist i 
figur 16 vil ha sidelober både horisontalt og vertikalt. Slike sidelober vil vi som oftest ikke ha fordi 
ingen tilhørere befinner seg i den retningen sideloben går. Lydenergien i sideloben vil dermed bidra 
til å øke andelen reflektert lyd i rommet sett i forhold til direktelyden. 

2.8 Linjekilde (line array) 

Vi kan godt si at «line array» som begrep er den praktiske realiseringen av en linjekilde, som er blitt 
veldig utbrett innen livelyd de siste ti årene. Line arrays er basert på å ha mange høyttalere stablet 
vertikalt langs en (mer eller mindre) rett linje. I uniforme line arrays har alle høyttalerne samme 
lydnivå som vil si at de får tilført samme signal. Ved å ha mange høyttalere vil vi nærme oss den 
teoretiske situasjonen med en uendelig lang linjekilde. Med alle høyttalerne langs en helt rett 
vertikal linje får vi koherent lyd fra alle høyttalerne dersom vi står rett framfor høyttalerne. Dette 
bidrar til et høyt direktelydnivå rett framfor høyttalerne. I andre retninger vil vi få betydelige 
faseforskjeller og det totale lydnivået fra arrayet vil ikke bli like høyt som rett framfor arrayet, se 
figur 19. Dette fører til at total lyd fra arrayet blir veldig direktiv. Med en lang linjekilde vil vi også 
være nær å ha kun 3 dB reduksjon av direktelyden per avstandsdobling i stedet for 6 dB (for en 
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punktkilde). Dersom linjen brytes opp vil linjen likne mer på et kuleskall og en virtuell punktkilde. 
Etter hvert som linjen bøyes mer og mer mot et kuleskall vil direktiviteten til total direktelyd spre seg 
og nivået vil falle som for en punktkilde (6 dB/avstandsdobling). Lydutstrålingen bak arrayet vil også 
endre seg når arrayet krummes. Vi får økt lydnivå bak arrayet ved å krumme det siden lyden vil 
fokusere seg mot ett punkt. En slik fokusering kan ofte være uheldig for feedback i scenemik’ene. 
Dette er også forsøkt illustrert nedre del av figur 19. 

 
Figur 18: Hovedlobe og sidelober til en virtuell punktkilde. 

Sidelobe 

Hovedlobe 

Sidelobe 

 

3 dB/avstandsdobling 

 
Figur 19: Prinsippskisse av vertikal spredning til rett og bøyd linjekilde. 

6 dB/avstandsdobling 

Horisontalt er spredning til et line array styrt av den horisontale spredningen til hver høyttaler 
individuelt – oftest ca. 90–120º horisontal spredning. Den horisontale spredningen er uavhengig av 
antall høyttalere i det vertikale arrayet slik at det høyttalernes horisontale spredning som styrer 
arrayets horisontale spredning. I motsetning til clustre gir dette som regel mindre fleksibilitet på 
horisontal spredning for tilpasning til publikumsområdet, men kun én kilde gir ofte mindre 
interferens og sidelober. Valg av cluster eller line array vil derfor avhenge av hvor bredt 
publikumsområdet er og behovet for å spille langt. Noen produsenter har variabel horisontal 
direktivitet (for eksempel L’Acoustic KUDO) for å tilpasse direktiviteten til rommet (unngå å spille 

18 



Design og evaluering av lydsystemer      Jens Jørgen Dammerud 

mye lyd ut i veggene). På større arenaer blir det av og til brukt to line arrays ved siden av 
hverandre. Da vil de to arrayene fungere mer som en virtuell punktkilde horisontalt med to 
elementer i det horisontale planet. Dette kan gi betydelig uheldig interferens der hvor de to 
arrayene overlapper hverandre horisontalt og sidelober. 
 
Grunnen til at direktelydnivået faller med kun 3 dB for en uendelig lang linjekilde er at 
overflatearealet A til en sylinder som svinger i en linjekilde er lik 2π·r·L, hvor r er avstanden til 
sylinderens senter (radius) og L er lengden til linjekilden. Dobler vi avstanden (radius for 
sylinderen) vil overflatearealet doble seg, ikke firedoble seg i motsetning til en pulserende kule. 
Likning (13) viser utregning av nivåreduksjon for en linjekilde når avstanden økes fra r1 til r2. 
 

)/(log10 1210 rrL ⋅=Δ                 (13) 

 
På de fleste uniforme line arrays har vi mulighet til å montere høyttalerne inntil hverandre med et 
sett av ulike innbyrdes vinkler (for eksempel 1, 2, 3, 5 eller 7º). På denne måten vil det være mulig 
å tilpasse den vertikale spredningen til publikumsområdet, som vist i figur 20. Øvre del av line 
arrayet «spiller langt» (nær 3 dB/avstandsdobling), mens nedre del spiller kort (nær  
6 dB/avstandsdobling). 
 

 

Scene 

Figur 20: Line array tilpasset publikumsområdet. 

At vi oppnår et tap på direktelyden nær 3 dB/avstandsdobling er svært gunstig med tanke på 
lydtrykknivået som vil være nødvendig på 1 m avstand fra høyttaler. Figur 20 viser hvilket 
lydtrykknivå vi får på ulike avstander med en ideell linjekilde sammenliknet med en ideell 
punktkilde. Fra figur 20 ser vi at på 32 m avstand vil direktelydnivået være 15 dB høyere dersom 
direktelydnivået på 1 m avstand er det samme. 15 dB mindre nivåtap vil redusere behovet for tilført 
effekt fra forsterkerne og vil belaste høyttalerne mindre. I linjekilden trenger heller ikke hver lydkilde 
å levere 100 dB SPL på 1 m avstand for å oppnå 85 dB SPL på 32 m avstand, siden lydnivået på  
1 m avstand fra kilden er summen av bidraget fra alle høyttalerne. Dette gjør at belastningen per 
linjeelement (høyttaler) blir vesentlig lavere, sammenliknet med å oppnå samme lydtrykknivå på  
32 m avstand med én punktkilde (høyttaler). Vi kan dermed lettere oppnå tilstrekkelige lydnivåer 
med mindre forvrenging sammenliknet med bruk av punktkilder. 

2.8.1 Nærfelt og fjernfelt til linjekilde med endelig lengde – kritisk avstand 

Med en linjekilde med endelig lengde – et line array i praksis – vil det være visse begrensninger for 
ved hvilke frekvenser hvor linjekilden vil gi lyd tilnærmet lik en uendelig linjekilde. For line array er 
det best om publikumsområdet er en del av nærfeltet til line arrayet, fordi direktiviteten til et line 
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array er basert på at det er betydelige faseforskjeller mellom bølgene fra de ulike høyttalerne i 
arrayet. Fra figur 19 ser vi at direktelydnivået er høyest rett framfor line arrayet. Dette er fordi vi har 
ingen faseforskjell rett framfor, men betydelige faseforskjeller i andre retninger. En uendelig 
linjekilde vil aldri få noe fjernfelt basert på tommelfingerregelen fra delkapittel 2.2: Tre ganger 
uendelig blir uendelig. Ut fra tommelfingerregelen vil et 10 m høyt line array starte sitt fjernfelt på  
30 m avstand. Grensen mellom nær- og fjernfelt kalles den kritiske avstanden til line arrayet (må 
ikke forveksles med kritisk avstand i et rom). 
 

1 m 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m

Punktkilde 100 94 88 82 76 70 dB SPL 

…
 

100 97 94 91 88 85 dB SPL Linjekilde 

…
 

 
Figur 21: Direktelydnivå på forskjellige avstand for punktkilde og linjekilde. 

Tommelfingerregelen nevnt over kan være grei for å anslå sånn cirka når fjernfeltet og 
avstandsloven for en punktkilde er gyldig. I realiteten vil den kritiske avstanden – skille mellom nær- 
og fjernfelt – avhenge av bølgelengden. Den kritiske avstanden er på den avstanden hvor den 
ekstra avstanden opp til øverste array-høyttaler er λ/4 lenger enn avstanden til array-høyttaleren i 
senter av arrayet. Dette er forsøkt illustrert i figur 22. Litt forenklet sett kan vi si at line arrayet må 
være lenger enn bølgelengden til lyden for at line arrayet skal oppføre seg som en linjekilde. I 
tillegg kan maksimal avstand mellom hver enkelt høyttaler være lik λ/2 for at høyttalerne skal 
danne en linjekilde og ikke bli en rekke av «isolerte» punktkilder. Det brukes ofte bånddiskant på 
line array, i stedet for horn, for å unngå punktkilder som ikke oppfyller kravet til maksimum λ/2 
mellom lydkildene. Ved 20 kHz er bølgelengden lik ca. 1,7 cm som betyr at lydkildene ikke bør 
være mer enn 0,85 cm (!) fra hverandre. For bånddiskanter er det også letter å oppnå jevn 
faserespons langs hele utstrålingsarealet sammenliknet med hornhøyttaler. Dette sørger for at 
lyden er mest mulig koherent også ved høye frekvenser. 
 
Likning (14) viser hvordan vi kan anslå den kritiske avstanden r blir ut fra lengden til line arrayet L 
og bølgelengde til lyden, fra Davis & Patronis (2006). Vi ser at den kritiske avstanden blir stor ved 
høye frekvenser og kort for lave frekvenser. Dersom vi sammenlikner med tommelfingerregelen om 
at kritisk avstand er 3 ganger lengden vil tommelfingerregelen gi oss 30 m som svar. Basert på 
likning (13) blir derimot svaret at en kritisk avstand på 30 m vil kun være gyldig dersom 
bølgelengden er lik 1,67 m, det vil si at frekvensen er lik 206 Hz. For frekvenser under 206 Hz blir 
den kritiske avstanden kortere, men den blir lengre for frekvenser over 206 Hz. 
 

λ2

2Lr ≥                   (14) 
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Figur 22: Utregning av kritisk avstand for en linjekilde med endelig lengde. 

λ/4

r 

r 
L

Dersom vi er i fjernfeltet, på en avstand lenger en kritisk avstand, vil line arrayet oppføre seg mer 
som en punktkilde enn en linjekilde. I fjernfeltet vil vi få en reduksjon av direktelydnivået på  
6 dB/avstandsdobling. Figur 23 viser beregnet direktelydnivå som funksjon av avstanden til et 4 m 
langt line array (L = 4) ved de tre frekvensene 100, 1.000 og 10.000 Hz. Alle høyttalerne bidrar med 
samme lydtrykknivå (uniformt array). Nivået ved 1.000 og 10.000 Hz er skiftet 10 og 20 dB ned for 
at vi skal få samme nivå på veldig lang avstand – dette gjør det lettere å se hvordan den kritiske 
avstanden er ulik for de tre frekvensene. I tillegg er avstanden på logaritmisk skala. Dette gjør at 
nivåreduksjonen blir lineær som funksjon av avstanden.  
 
Beregnet kritisk avstand ved å bruke likning (14) er henholdsvis 2,3, 23 og 233 m ved 100, 1.000 
og 10.000 Hz. Ved 100 Hz oppfører line arrayet som en punktkilde ved nesten alle avstander, 
mens ved 10.000 Hz har vi så å si en perfekt linjekilde (3 dB/avstandsdobling) innenfor så å si alle 
praktisk relevante avstander (mellom arrayet og lytter). Ved å øke lengden på line arrayet øker den 
kritiske avstanden og vi oppnår linjekildekarakteristikk lenger ned i frekvens. Dette er med på å 
forklare hvorfor line arrays på store arenaer er svært lange (ofte over 10 m lange). Med 16 m 
lengde blir beregnet kritisk avstand ved 100 Hz lik 37,3 m. En slik økt lengde på line arrayet vil gi 
oss en mye mer direktiv utstråling av lyden ved 100 Hz samtidig som direktelydnivået faller kun 
med 3 dB/avstandsdobling opp til en avstand på ca. 37 m. Desto lengre array, jo bedre kontroll får 
vi også på direktiviteten – også lenger ned i frekvens. 
 
Ved å snu om på likning (14) får vi likning (15) som gir oss nedre grensefrekvens hvor arrayet 
oppfører seg som en linjekilde, styrt av r, L og lydhastigheten c. For eksempel på 10 m avstand fra 
en 4 m langt array vil arrayet oppføre seg som en linjekilde for frekvenser over 429 Hz. 
 

2
2

L
rcf ⋅⋅

≥                  (15) 

 
Vi kan si at en vesentlig forskjell mellom virtuell punktkilde og line array er at en virtuell punktkilde 
er basert på å ha minimal overlapp mellom dekningssektorene til hver høyttaler, og at vi alltid er i 
fjernfeltet til høyttalerne. Et line array er basert på at høyttalerne spiller med overlappende 
dekningssektorer hvor nettopp denne interferensen gir den ønskede effekten med god total 
direktivitet og lavere tap av direktelyd som funksjon av avstanden. For å oppnå den ønskede 
interferensen må vi være i nærfeltet, ha betydelig avstandsvariasjon til de ulike høyttalerne i arrayet 
(i forhold til bølgelengden). For en virtuell punktkilde oppnår vi direktivitet basert på høyttalerens 
konstruksjon i seg selv (som bruk av horn) og vil unngå interferens mellom høyttalere. Høyttalere i 
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line array har oftest også en direktivitet (er ikke omnidireksjonelle). Lydutstrålingen til line arrayet 
vertikalt kan derfor også påvirkes av direktiviteten til høyttalerne i arrayet, men det er arrayet i seg 
selv som gir mange av fordelene vi har med et line array. 
 

 
Figur 23:

Figur 24:

 On-axis-respons til et 4 meter langt uniformt line array ved 100Hz, 1kHz, and 10kHz. 

2.8.2 Sidelober 

I realiteten vil heller ikke direktiviteten til et uniformt line array være fritt for sidelober i visse 
frekvensområder, på samme måte som en virtuell punktkilde. Det er vanskelig å oppnå konsistent 
direktivitet for hvert enkelt høyttalerelement ved ulike frekvenser som nevnt i delkapittel 2.6.1.  
Figur 24 viser en skisse av hovedlobe og sidelober for et uniformt line array, mens figur 25 viser 
sidelober til et uniformt line array basert på simulering i MAPP Online PRO, spesielt ved 4 kHz. Ett 
line array vil i prinsippet kun ha vertikale sidelober, siden det vertikalt (sett ovenfra) i stor grad 
fungerer mer som en punktkilde. Som nevnt i delkapittel 2.8 kan vi får horisontale lobing (uheldig 
utstråling/direktivitet) med flere line arrays ved siden av hverandre. 
 

 
 Hovedlobe og sidelober for et line-array. 

Sidelober 

Hovedlobe 

Sidelober 
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Figur 25:

Figur 26:

 Lydutstråling til et uniformt line array basert på simulering i MAPP Online PRO. 

2.8.3 Sonedelt line array (ikke-uniformt) 

I mange sammenhenger vil det bli for begrensende kun å ha vinkelen mellom høyttalerkassene 
som eneste tilpasningsmulighet mot publikumsområdet. To av problemene med uniforme array er 
at det er vanskelig å tilpasse direktiviteten i forhold til publikumsområdet og vi får lett sidelober i 
visse frekvensområder. For livesystemer er det blitt vanlig å dele line arrayet opp i tre til fire deler 
som dekker hver sin sone av publikumsområdet. Figur 26 viser et line array delt opp i tre deler. 
Hver del for sitt eget signal. Signalet til de tre delene kan tilpasses i forhold til nivå og EQ. Dette 
gjør det lettere å få et jevnt nivå ved alle frekvenser i hele publikumsområdet og kan også bidra til å 
motvirke sidelober. 
 

 

 Sonedelt line array. 

Sone 1 

Sone 2 

Sone 3 

2.8.4 CBT – Constant Bandwidth Transducers 

Vi kan si at CBT er en videreføring av sonedelte line array. CBT («Constant Bandwidth 
Transducers») er en type array som gir jevn direktivitet (uten sidelober) og en veldig konsistent 
spredningsvinkel i et bredt frekvensområde. Dette oppnås ved å ha et krummet line array, men 
bruk av nivåjustering av hver høyttaler. En slik nivådemping kalles gjerne «shading». Nivået ut mot 
endene av arrayet dempes i forhold til senter av arrayet, se figur 27 hvor en spesiell type shading 
er vist – legendre shading. Dersom arrayet ikke kan krummes kan man eventuelt bruke tilpasset 
forsinkelse på hver enkelt høyttaler for å få til mye den samme effekten vi får av krummingen. Et 
slikt oppsett er illustrert i figur 28. Et slikt oppsett vil være komplekst siden både nivå og forsinkelse 
må settes individuelt for hver høyttaler, sammenliknet med et uniformt array. 

23 



Design og evaluering av lydsystemer      Jens Jørgen Dammerud 

 

Figur 27: Oppsett av CBT med Legendre shading. 

 

Figur 28: Oppsett av CBT med Legendre shading og bruk av  
forsinkelse i stedet for fysisk krumming av array. 

Figur 29 viser tre ulike oppsett for å sammenlikne en omnidireksjonell punktkilde, uniformt line 
array og CBT. Line arrayet og CBT består at 50 omnidireksjonelle lydkilder. I dette oppsettet er 
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lydkilden over et reflekterende gulv. Figur 30 viser lydutstrålingen til disse tre lydkildene ved 1 kHz. 
Vi ser det sterke kamfilteret på grunn av gulvrefleksjonen for punktkilden og kraftige sidelober med 
det uniforme line arrayet. CBT gir en jevn og fin hovedlobe uten sidelober. 
 

 
Figur 29: Oppsett for punktkilde, uniformt line array og CBT sett vertikalt. 

 
Figur 30: Lydstråling til punktkilde, uniformt line array og CBT ved 1 kHz. 

Figur 31 viser spredningsvinkelen til det uniforme line arrayet og CBT. Siden lydkildene er 
omnidireksjonelle i utgangspunktet gir begge oppsettene 360º spredning horisontalt. Vertikalt kan 
ikke spredning bli høyere enn 180º på grunn av gulvet. Vi ser fra figur 31 at CBT gir en konstant 
spredningsvinkel når arrayet kommer over grensefrekvensen hvor det ikke lenger er 
omnidireksjonelt (punktkilde). Siden CBT er krummet vil det minne mer om en virtuell punktkilde 
enn linjekilde med tanke på avstandsdemping. Men med CBT får vi ingen sidelober, noe vi lett får 
med tradisjonelle virtuelle punktkilder. 
 

Figur 31: Spredningsvinkel til uniformt line array og CBT. 

2.8.5 Styrbare line arrays 

Styrbare line arrays likner på CBT, ved at nivå, fase og/eller tidsforsinkelse kan tilpasses til hver 
enkelt høyttaler i arrayet. På denne måten kan vi kontrollere direktiviteten til arrayet og styre lyden 
fleksibelt i de retningene vi trenger direktelyd ut fra et bestemt publikumsområde. Vi vil med andre 
ord lettere kunne styre direktiviteten til direktelyden og slike array kalles derfor for styrbare arrays 
(«steerable arrays»). Figur 32 viser hvordan vi kan unngå direktelyd mot balkongforkanten med et 

25 



Design og evaluering av lydsystemer      Jens Jørgen Dammerud 

styrbart array. En del styrbare array har kun mulighet til å vinkle utstrålingen opp eller ned, ikke 
splitte den opp i to lober som vist i figur 35. Refleksjonen fra balkongforkanten kan bli en 
forstyrrende refleksjon for eksempel for de på scenen. Dette vil kreve mye mer prosessorkraft 
(DSP) og har ikke vært praktisk realiserbart før de siste årene. Å kunne vinkle høyttalerne 
innbyrdes vil fortsatt være et nyttig virkemiddel, men noen array er helt rette fordi DSP’en kan 
skape mye de samme effektene som vinklingen gir (som også nevnt for CBT over). 
 

 

Balkong 

Scene 

Figur 32: Direktelydutstråling fra et styrbart line array. 

Eksempler på slike styrbare array er Renkus-Heinz Iconyx, Duran Audio Intellivox, EAWs DSA 
(Digitally Steered Array) og Martin Sound sitt MLA-system (Multi-cellular Loudspeaker Array). 
Systemene til Renkus-Heinz, Duran Audio og EAW er rettet mest mot installerte/mindre systemer, 
mens Martin Sound er designet for store arenaer og opp- og nedrigging. Å stille inn DSP’en til hver 
enkelt høyttaler blir veldig komplisert. Disse systemene kommer derfor med en programvare som 
finner ut hvordan DSP’ene må stilles inn for å gi deg den direktiviteten du trenger («reverse 
engineering»). Se delkapittel 2.12 for mer detaljer. 

2.9 Direktivitet til to eller flere subwoofere 

2.9.1 Array 

Ofte har vi én sub eller en konstellasjon av flere sub’er tett inntil hverandre på hver side av scenen. 
Dette gir oss i hovedsak to omnidireksjonelle punktkilder som er langt fra hverandre i forhold til 
bølgelengden. Dette gir kraftig interferens og kraftige nivåvariasjoner som vist i figur 33. I figur 33 
er de to konstellasjonene av sub’er 2λ fra hverandre. Dersom de to sub’ene er plassert 5,7 m fra 
hverandre vil interferensmønsteret vi ser i figur 36 inntreffe ved ca. 120 Hz. Vi vil begynne å få slik 
sterk lobing når to omnidireksjonelle kilder er mer enn en kvart bølgelengde (λ/4) fra hverandre. 
 
For å redusere interferensen er det blitt vanlig å lage et liggende line array av sub’ere ved 
sceneforkanten. Samtidig oppnår vi en mer direktiv utstråling siden de fire høyttalerne 
representerer en kort linjekilde. Utstråling foran og bak scenen blir imidlertid den samme 
(symmetrisk). Figur 34 viser utstrålt direktelyd for fire sub’er plassert ved siden av hverandre, hvor 
anstanden mellom hver enkelt sub er lik en kvart bølgelengde. For å få noen effekt må vi ha 
minimum fire sub’er på linje, med maksimal avstand lik λ/2 ved delefrekvensen. 
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Figur 33: Interferens mellom to omnidireksjonelle kilder, med avstand mellom kildene lik 2λ. 

 

 

Figur 34: Interferens mellom fire omnidireksjonell kilde, med avstand mellom hver enkelt kilde lik λ/4. 

2.9.2 Cardioidesub 

Ofte er det et problem at sub’ene spiller lyd også inn på scenen. Omnidireksjonelle sub’er vil spille 
like mye lyd mot scenen om ut mot publikum, selv om de er satt i array langs sceneforkanten som 
vist i figur 34. Ved bruk av to eller flere sub’er kan vi ved hjelp av tids- og/eller faseforskjeller 
mellom de ulike sub’ene oppnå en direktivitet lik en cardioidekarakteristikk. Figur 35 viser to ulike 
oppsett: vertikalt og horisontalt «stacked», hvor horisontalt alternativ kalles «end fire». For vertiaklt 
alternativ er det vanlig å ha motsatt polaritet for midtre sub. Med sub’ene nede på scenen er ofte 
den venstre løsningen valgt, mens ved flying av sub’er er det letter å få plass til end fire. Avstanden 
mellom sub’ene, d, vil være målt ut fra akustisk senter (se delkapittel 2.3). Vi kunne hatt kun én sub 
forovervendt i venstre oppsett, men bruk av tre sub’er bidrar til symmetrisk direktivitet vertikalt. 
 

 
Figur 35: Oppsett for cardioidesub, vertikalt «stack» og «end fire». 

S2 

S1 

S3 
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Prisen å betale for økt direktivitet er et oppsett som er noe mer avansert å sette opp, samtidig som 
totalt utstrålt lydenergi blir mindre sammenliknet med koherente sub’er med omnidireksjonell 
utstråling. I tillegg må sub’ene få innbyrdes tidsforsinkelser som kan bidra til en mindre synkron 
(«tight») basslyd, dette er spesielt tilfellet for vertikalt alternativ (se mer detaljer under). 
 
Noen sub’er er laget med cardioidekarakteristikk i seg selv (kun én subwooferkasse) ved at sub’en 
består av flere elementer, hvor de ulike elementene spiller forover og bakover i høyttalerkassa med 
tidsforsinkelse mellom elementene grunnet av delay (aktivt) eller ekstra akustiske veilengde 
(passivt). Et eksempel på en slik cardioidesub med aktiv løsning er Meyer Sound M3D sub som har 
to 18” elementer foran (mot publikum) og to 18” elementer bak (mot scenen). 

2.9.2.1 Vertikalt (stacked) alternativ 

La oss først se på alternative med vertikalt stackede sub’er. Oppsettet i figur 35 vil i utgangspunktet 
gi oss sub’er hvor akustiske senter er ulikt plassert i rommet. Ved å forsinke sub’en(e) som spiller 
forover eller bakover kan vi få kildene til å bli koherente i én bestemt/ønsket retning. La oss først se 
på alternativet med å forsinke S1 og S3 elektronisk for å få den akustisk forsinkede lyden fra S2 i 
fase med S1 og S3. I et slikt tilfelle vil alle de tre sub’ene har samme polaritet (ikke negativ polaritet 
som angitt i figuren – alternativet med motsatt polaritet for midtre sub er omtalt under). Dersom vi 
står til høyre for sub’ene i stacked alternativ i figur 35 vil S2 bli akustisk forsinket i forhold til S1 og 
S3 på grunn av at S2 er en avstand lik d lenger unna. For å oppnå koherent lyd til høyre for sub’ene 
i figur 35 kan vi forsinke S1 og S3 slik at vi kompenserer for forsinkelse vi får på lyden fra S2. 
Dersom d er lik 1 m vil nødvendig forsinkelse bli lik ca. 3 ms. 
 
Figur 36 viser frekvensresponsen for den kombinerte lyden 7 m til høyre sub’ene, med d lik 1 m og 
S1 og S3 forsinket 3 ms (helt omnidireksjonelle sub’er). Vi ser at vi ikke har et kamfilter, men har 
koherent summering av trykket ved alle frekvenser. Det totale lydtrykknivået presentert i figur 36 er 
relativt direktelydnivået til S2 alene. På 7 m avstand er avstand til S1 og S3 lik 8 m, så lydtrykknivået 
fra forovervendt og bakovervendt sub er nesten det samme på denne avstanden – kun 1,2 dB 
nivåforskjell. Dette betyr at nivået vil øke tilnærmet 6 dB når de lyden fra de to sub’ene er koherent. 
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Figur 36: Frekvensrespons 7 m til høyre for stackede sub’er med d = 1 m og S1 forsinket 3 ms. 

Figur 37 viser totalt nivå 7 m til venstre for sub’ene. Med S1 og S3 forsinket 3 ms pluss tiden det tar 
for lydbølgen fra disse sub’ene å nå S2, får vi til sammen ca. 6 ms forsinkelse mellom de to 
sub’ene. Dette gir oss utfasing ved en frekvens hvor perioden er lik ca. 12 ms, det vil si ved ca.  
83 Hz. Dette betyr at i frekvensområdet rundt 83 Hz vil vi oppnå en cardioidekarakteristikk: Høyt 
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nivå til høyre for de to sub’ene (typisk mot publikum) og svakt nivå til venstre for de to sub’ene (mot 
scenen). Ved andre frekvenser blir utstrålingen mer omnidireksjonell. Vi har også kansellering ved 
frekvensen 3·83 = 249 Hz, men dette vil være over delefrekvensen til sub’ene. På grunn av 
forsinkelsen vi trenger å gjøre på signalet til S1 eller S2 (og S3) blir vi nødt til å ha ulike signaler til 
forovervendt(e) og bakovervendt sub. Ved å justere delay og nivåer mellom subene («delay 
shading» og «level shading») kan vi justere direktivitet og frekvens for maksimal kansellering. 
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Figur 37: Frekvensrespons 7 m til venstre for stackede sub’er med d = 1 m og S1 forsinket 3 ms. 

En ulempe med løsningen beskrevet over er at kansellering av lyd bakover inntreffer kun i et 
forholdsvis smalt frekvensområde. En annen mulig ulempe er at sub’en i foroverretning er forsinket 
og kan komme uheldig ut av fase med hoved-PA uten at også hoved-PA forsinkes. Et bedre 
alternativ vil ofte være å forsinke S2 i stedet for S1 og S3 med samme tidsforsinkelse og i tillegg 
polaritetsvende signalet til S2. Dette vil gi oss 6 ms forsinkelse mellom S1 og S2 når vi er rett til 
høyre for sub’ene. På grunn av polaritetsvendingen vil vi nå få koherent lyd ved ca. 83 Hz. Figur 38 
viser totalt nivå ved ulike frekvenser 7 meter til høyre for sub’ene, med en slik konfigurasjon. For 
lyd rett til venstre for sub’ene får vi nå full kansellering i hele frekvensområdet, men på grunn av 
avstandsforskjell på 1 m (1,2 dB nivåforskjell) mellom sub’ene får vi ikke fullstendig kansellering  
7 m til venstre. Nivået 7 m rett til venstre for S1 er vist i figur 39. 
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 Frekvensrespons 7 m til høyre stack med d = 1 m, S2 forsinket 3 ms og polaritetsvendt. Figur 38:

Fra figur 38 ser vi at konfigurasjonen med S2 forsinket og polaritetsvendt vil gi lavt totalnivå ved 0 
og ca. 170 Hz på høyre side av sub’ene (mot publikum). Så sant sub’ene er tiltenkt hovedsakelig å 
spille av lyd innenfor for eksempel 20–110 Hz (noe som er vanlig) er ikke dette et stort problem. Vi 
oppnår en cardioidekarakteristikk i et bredt frekvensområde, men direktiviteten er fortsatt mest 
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effektiv ved ca. 83 Hz. Forsinkelsen mellom sub’ene i foroverretning kan bidra til at basslyden ikke 
oppleves «tight» nok i tid, men dette vil avhenge av musikksjanger (techno versus visepop). 
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Figur 39: Frekvensrespons 7 m til venstre for S2 med d = 1 m, S2 forsinket 3 ms og polaritetsvendt. 

Vi må ha sub’ene ganske nær hverandre for å få til cardioidedirektiviteten. Dersom avstanden d 
mellom sub’ene blir stor får vi både konstruktiv og destruktiv interferens innenfor frekvensområdet 
hvor sub’ene er tiltenkt å spille i den retningen vi ønsker koherent summering. 

2.9.3 Horisontalt (end fire) alternativ 

Med end fire alternativ settes tidsforsinkelser slik at lyden blir koherent mot publikum og alle 
sub’ene har lik polaritet.. Svekket nivå mot scenen oppnår vi ved at det er betydelig faseforskjeller 
mellom sub’ene i denne retningen. Figur 40 viser utregnet nivå 7 meter bak bakerste sub, med d = 
1,1 m, basert på omnidireksjonelle sub’er. Teoretisk nivået på lang avstand framfor sub’ene vil 
være +12 dB (fire koherente sub’er i stedet for én), basert på likning (10). Dette gir oss i en 
maksimal nivåforskjell foran og bak lik ca. 25 dB, ved ca. 80 Hz. Uniformt system (samme signal 
med unntak av forsinkelse). Vi ser at nivåsvekkingen bakover ikke er like god som vertikalt 
alternativ med polaritetsskifte, men fordelen er at lyden er synkron mot publikum. 
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Figur 40: Frekvensrespons 4 m til venstre for fire sub’er i uniform end fire-konfigurasjon, d = 1,1 m. 

2.10 Flatekilder 

En flatekilde er attraktiv med tanke på at direktelydnivået ideelt sett ikke faller med avstanden fra 
flaten, men dette krever at flaten er stor. I hvert fall så sant vi ønsker å oppnå en flatekilde i praksis 
også i bassområdet. Dette tilsvarer kravet et tilstrekkelig langt line array i forhold til bølgelengden 
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for at line arrayet skal oppføre seg som en ideell linjekilde. Et eksempel på en teoretisk flatekilde 
kalles Bessel-array. En flatekilde kan for eksempel ha 10 høyttalere i bredden og 10 høyttalere i 
høyden, til sammen 100 høyttalere. Vi skal ikke gå noe mer inn på teoriene for slik flatekilder, siden 
de ikke er så mye i bruk i dag. Store flatekilder (som vil gi kontroll på direktivitet både horisontalt og 
vertikalt) er upraktiske ved at de okkuperer mye plass. En linjekilde vil i mange sammenhenger 
være mye mer praktisk ved at man har plass til lange smale høyttalere i de fleste sammenhenger. 
Men i fremtiden er det mulig de vil bli mer aktuelle. 
 
Fordelen med en flatekilde er at man da kan styre direktiviteten både horisontalt og vertikalt. Det 

2.11 Dekking direktelyd til publikumsområdet 

talere og hvor publikumsområdet befinner 

ovedmål for dekking av direktelyd til publikumsområder: 

ublikumsområdet. 

området. 

terferens mellom flere lydkilder fører lett til kamfiltre og at et eller begge av hovedmålene over 

ovedstrategier for å unngå interferens: 

talergrupper som er plassert betydelig fra hverandre ikke 

kilde. 

er 

nder følger en beskrivelse av ulike oppsett av høyttaler for å dekke publikumsområder. 

finnes i dag en praktisk realisering av en flatekilde: Duran Audio’s IntelliDisc-DS90. Denne 
høyttaleren er tiltenkt talelyd slik at dårlig kontroll av direktiviteten av bassen ikke er et likt stort 
problem. For talelyd kan vi kutte nivåene mye i bassen så sant taletydelighet er viktigere enn 
naturlig talelyd. DS90 ble designet for god taletydelighet for høyttaleranlegg til en jernbanestasjon. 

Det er viktig å ha en bra match mellom direktivitet til høyt
seg i forhold til høyttalerne. Lyd som spilles i andre retningen enn publikumsområdet vil ikke bli del 
av direktelyden, men kommer i form av reflektert lyd til publikum. Vi vil ofte dele publikumsområdet 
inn i flere dekningsområder, hvor én eller flere høyttalere får «oppgave» å dekke dette området 
med direktelyd som har minst mulig nivåvariasjoner innenfor området. Direktiviteten kan tilpasses til 
publikumsområdet ved valg av høyttalere og ved å bruke mer enn én høyttaler per 
dekningsområde (clustre, arrays). Av og til må vi veie maksimalt lydnivå vi kan oppnå opp mot 
direktivitet. For eksempel kan det være bedre å ha kun én høyttaler per side i stedet for to dersom 
dette gir en bedre utstrålt direktivitet i forhold til publikum. 
 
H

• Lite variasjon til direktelydnivået og innenfor hele p

• Rimelig flat frekvensresponsen til direktelyden innenfor hele publikums
 
In
ikke oppnås tilfredsstillende. 
 
H

• Sørge for at høyttalere eller høyt
bidrar med like høyt lydtrykknivå ved noen plassering innenfor publikumsområdet. 

• Ved bruk av høyttalergrupper bør disse være så nær en virtuell punktkilde eller linje

• Unngå reflekterende flater nær høyttaler eller nær publikum, siden slike reflekterende flat
også vil kunne gi kamfilter og utslukning av direktelyden i visse frekvensområder. 

 
U
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2.11.1 Split mono 

For mange livescener er det vanlig å sette opp et såkalt split mono-system hvor høyttalerne på 
venstre siden av scenen kun har til formål å dekke den venstre siden av publikumsområdet (og 
motsatt). Bakgrunnen for dette er at det er vanskelig å oppnå en stereoopplevelse for flere enn de 
som står midt i publikumsområdet (midt mellom høyre og venstre høyttaler(gruppe)). Figur 41 viser 
et split mono system med to uheldige forhold: Det er ganske mye overlapp mellom 
dekningsområdet til høyre og venstre høyttaler og i tillegg spiller høyttalerne ganske mye inn i 
sideveggene. Dette gir sterk interferens og kamfilter for de som står i området hvor 
dekningsområdene overlapper hverandre, siden det samme lydsignalet sendes til høyre og venstre 
høyttaler (mer eller mindre). Bruk av hard panning (fullt høyre eller venstre) på slike systemer vil 
føre til at bare halvparten av publikum får direktelyden! Hvor ugunstig det er å spille ut mot veggene 
kommer blant annet an på vertikal direktivitet til høyttalerne og akustiske egenskaper til veggene. 
Noen tidlige refleksjoner kan være akseptabelt så lenge de ikke resulterer i sterke, hørbare 
kamfiltre eller gir sterke bidrag til reflektert lyd (som ankommer etter ca. 30 ms). 
 

Uheldig interferens 

Uheldig å spille så mye lyd ut mot veggene
– nivået på reflektert lyd vil øke.  

Figur 41: Split mono med betydelig overlapp og spilling ut i sideveggene. 

Vertikalt ønsker vi at direktiviteten til høyttalerne passer bra med formen til publikumsområdet. Ved 
å ha høyttalerne høyt over publikumsområdet vil vi få mindre forskjeller i direktelydnivå for de 
nærmest og lengst fra høyttalerne (på grunn av både avstandsloven og direktiviteten), se figur 42. 
Kortere avstand til høyttaler kompenseres av lavere nivå på grunn av høyttalers direktiviteten mot 
kortere avstander. Økt høyde på høyttaler er også gunstig i forhold til feedback på scenen. 
 
Det er vanlig å vinkle høyttaler slik at on-axis-retning til høyttaler er i retning tilhøreren innenfor 
dekningsområdet som er lengst fra høyttaleren. For høyttaleren som er «flydd» høyest i figur 42 vil 
vi ha mindre nivåforskjell på grunn av avstand samtidig som at vinkelen α mellom retning til tilhører 
nærmest og lengst unna øker. Den økte vinkelen bidrar til lavere nivå for de som er nærmest 
høyttaleren, så sant høyttaleren har betydelig direktivitet. I tillegg vil høyttaleren i lav høyde spille 
mer direktelyd opp mot tak/himling. Dette vil som regel bidra til mer reflektert lyd. 
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Figur 42: Vertikal dekking av publikumsområdet ut fra høyttalerhøyde. 

Et alternativ for å redusere at høyttalerne spiller mye av lyden inn i sideveggen kan være å vinkle 
høyttalerne inn mot senter av salen. Et slikt oppsett kalles gjerne «kryssild» og er illustrert i figur 
43. Det vil ofte ende opp i enda mer overlapping mellom høyttalerne nær senter av salen, som 
fører til at kamfilter blir et problem i en større andel av publikumsområdet (midt i salen). Vi vil med 
dette oppsette også spille mer direktelyd mot scenen, noe som er ugunstig med tanke på feedback. 
 

 
Figur 43: Split mono med vinkling av høyttalere inn mot senter. 

Figur 44 viser et eksempel hvor direktiviteten til høyttalerne er godt tilpasset bredden på scenen og 
avstand til sidevegger. Å oppnå slike kan være vanskelig, blant annet fordi spredningsvinkelen 
varierer med frekvens og spredningsvinkelen vil sjelden matche rommets dimensjoner fullstendig. 

2.11.2 Mono, sentercluster 

For talelyd vil et godt alternativ til split mono ofte være én høyttaler(grupper) i senter. Dette har 
kinoverdenen benyttet seg av lenge og er et gunstig oppsett fordi vi unngår interferens mellom ulike 
direktelydbidrag og alle vil lokalisere lyden til å komme fra senter av scenen. Figur 45 viser et slikt 

Scene 

Gunstig plassering 

α 

Ugunstig 
plassering 

α 

Mer uheldig interferens 

Mindre spilling lyd ut mot veggene 
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oppsett. For musikk blir et slikt oppsett lett for begrensende, men en del steder er det installert en 
senterhøyttaler i tillegg til split mono, hvor senterhøyttaleren i hovedsak skal spille talelyd. På slike 
LCR-system vil lyd pannet i senter som regel bli spilt av kun i senterhøyttaler. Alternativt kan en 
senterhøyttaler brukes for å supplere høyre og venstre system ved å kun dekke direktelyd midt i 
fremre del av publikumsområdet. Da vil senterhøyttaleren fungere mer som en front fill, se 
delkapittel 2.11.6 for mer detaljer. Figur 46 viser et tilsvarende oppsett med et cluster. Med 
høyttalerne tett inntil hverandre vil vi få lite destruktiv interferens mellom høyttalerne og dermed 
jevnt fordelt direktelyd og jevn frekvensrespons i publikumsområdet. 
 

Mindre uheldig interferens 

Mindre ut mot veggene.  
Figur 44: Split mono med god tilpasning til scenebredde og avstand mellom vegger. 

 

 

Ingen interferens 

Mindre spilling ut mot veggene – men mono… 

Figur 45: Senterhøyttaler. 
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Figur 46: Sentercluster. 

2.11.3 Stereosystemer 

Det finnes systemer som gjør det mulig å gi en stereoopplevelse for et større område enn kun de 
som befinner seg i midten av publikumsområdet. Ved bruk av clustere og høyttalere med smal 
spredning kan vi ha ulikt nivå og ulik tidsforsinkelse til høyttalerne innenfor det samme clusteret. 
Ved at hver høyttaler i clusteret spiller veldefinert i sitt eget dekningsområde unngår vi i stor grad 
destruktiv interferens mellom høyttalerne som ikke lenger er koherente. Figur 47 viser et eksempel 
på et oppsett hvor den ene høyttaleren i venstre høyttalercluster har 6 dB nivåøkning for å kunne gi 
senterlokalisering for tilhørerne på høyre side av publikumsområdet. Slike oppsett krever mer 
avansert konfigurasjon og innjustering enn split mono og er vanligst for fast installerte lydsystemer. 
 

 

Figur 47: Stereokonfigurasjon av store lydsystemer. 

Figur 48 viser sammenheng mellom nivå- og tidsforskjell mellom høyre og venstre høyttaler og 
opplevd image hos lytter, som vil være grunnlaget for konfigurasjon av stereosystemer. 
Resultatene er funnet basert på laboratorieeksperimenter. For eksempel vil vi få full lokalisering 
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mot venstre høyttaler dersom venstre høyttaler har et lydnivå som er 10 dB høyere enn høyre 
høyttaler. I dette tilfellet har vi ingen tidsforsinkelse mellom lyden fra de to høyttalerne. Vi vil også 
lokalisere fullt venstre dersom lyden fra venstre høyttaler ankommer lytteren ca. 3 ms før høyre 
høyttaler. I dette tilfellet har vi ingen nivåforskjell mellom lyden fra de to høyttalerne. Ved å endre 
tids- eller nivåforhold mellom de to høyttalerne kan vi flytte imaget de vi ønsker.  
 

 

Figur 48: Stereoimage basert på nivå- og tidsforskjeller mellom to høyttalere 
(som i utgangspunktet er på lik avstand fra lytteren). 

2.11.4 Delayhøyttalere 

I visse tilfeller – særlig i tiden før line array ble vanlig – vil avstanden bli for stor mellom tilhørerne 
lengst fra høyttalerne til å oppnå tilstrekkelig direktelydnivå i forhold til bakgrunnsstøy og nivået til 
total reflektert lyd. Problemet med for stor avstand mellom tilhører og høyttaler har gjerne to 
årsaker: 

• Med punktkilder faller direktelydnivået med 6 dB per avstandsdobling. Med store 
variasjoner i avstand til høyttaler innenfor samme høyttalersone, vil det bli betydelig 
variasjon av direktelydnivået innenfor sonen, selv om høyttaler «flys» høyt. Dersom 
tilhørerne lengst unna skal tas hensyn til, kan direktelydnivået bli skadelig høyt for de som 
er nærmest høyttalerne. 

• I tillegg vil vi få problemer med balansen mellom direktelyd og reflektert lyd for de som er 
lengst fra høyttalerne. Dette vil vi ta for oss mer i detalj i neste kapittel. 

 
Løsningen på problemet vil være å ha høyttalersoner som begynner et stykke ut i 
publikumsområdet, såkalte delaysoner. I delaysoner vil skyggesoner eller soner langt fra scenen 
«belyses» med ekstra direktelyd. Figur 49 viser et eksempel hvor hovedhøyttalerne har problemer 
med å gi tilstrekkelig direktelydnivå eller balanse mellom direktelyd og reflektert lyd på balkong, 
under balkong og helt inntil scenen. Høyttalerne som dekker sone D kalles også front fills (se 
delkapittel 2.11.6). Figur 49 illustrerer også problemer vi lett får ved bruk av punktkilder og virtuelle 
punktkilder: Det er vanskelig å oppnå små variasjoner av direktelydnivået innenfor 
publikumssonen. 
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Delayhøyttalerne (og front-fills) vil ikke være akustisk koplet til hovedsystemet (system 1 i figur 49). 
Det vil si at det er vanskelig å oppnå koherens mellom lydbidrag fra de ulike høyttalergruppene  
(1–4 i figur 49). Det er vanskelig å oppnå koherens fordi veiforskjellene mellom høyttalergruppene 
vil variere ved ulike posisjoner i publikumssonene samtidig som reflektert lyd fra rommet vil bidra til 
å redusere koherensen mellom total lyd fra de ulike høyttalergruppene. Ved å forsinke system 2 vil 
direktelyden fra både system 1 og 2 ankomme noenlunde samtidig. Uten forsinkelse vil 
direktelyden fra system 1 opptre som reflektert lyd i sone C. På samme måte må system 3 og 4 
forsinkes til å passe med hovedsystemet 1. System 4 kan eventuelt tidsjusteres til å samsvare med 
ankomsten av lyd fra scenen, slik at publikum lokaliserer lyden fra scenen og system 4 kun bidrar til 
å øke tydelighetene. For mer diskusjon av system 4 (front fill), se delkapittel 2.11.6. 
 

2 

 
Figur 49: Høyttalersystem med delaysoner. 

I prinsippet ønsker vi at delayhøyttalerne er helt i fase med hovedsystemet. Men dette vil vi kun få 
til for ett bestemt sted. Det vil som regel være mer strategisk å sørge for at hovedsystem og 
delaysystemene har en tidsforsinkelse seg i mellom i intervallet 10–25 ms for området hvor de ulike 
systemene delvis overlapper hverandre. En slik ytterligere forsinkelse på delaysystemene gjør at 
først ankomne direktelyd er fra hovedsystemet og publikum vil lokalisere lyden til å komme derfra 
(the precedence effect, loven om den første bølgefront)., uten at den ekstra forsinkelsen er hørbart 
som et ekko Dersom vi forsinker hovedsystemet i forhold til direktelyd fra instrumentene på scenen 
(scenelyden) vil vi lokalisere lyden fra musikerne på scenen. TiMax er eksempel på et system som 
forsinker høyttalerlyd i forhold til den akustiske lyden på scene, se delkapittel 2.11.5 for mer 
detaljer. Ofte vil hovedsystemet være nullreferansen for tid for større scener og saler fordi den 
akustiske lyden fra scenen blir for svak. 
 
Hvorfor vi oftest ikke ønsker at hovedsystemet og delaysystemet er helt i fase (synk) i forhold til 
direktelyden er forsøkt illustrert i figur 50 og 51. I figur 50 er delaysystemet forsinket slik at 
hovedsystemet og delaysystemet er helt i fase midt i publikumssonen til delaysystemet. Litt framfor 
og bak vil vi få en liten veiforskjell og en liten tidsforskjell mellom de to lydkildene gir kamfilter. 
Dersom begge systemene bidrar med samme direktelydnivå vil vi få et sterkt kamfilter hvor nivået i 

Balkong 
3 

Sone A Sone B 

Sone C 

1 

4 
Sone D 
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diskanten er svekket i et bredt frekvensområde dersom når tidsforsinkelsen mellom de to 
systemene (direktelydbølgene) er liten. Ved setting av delay kan spille av rosa støy på lydsystemet. 
Når vi befinner oss et sted hvor lyden fra hovedsystem og delaysystem er helt koherent (0 ms 
dsforsinkelse) vil vi lett høre at kamfilteret forsvinner og vi får et mest mulig bredbåndet lydbilde. 

 

enfor de første 30–40 ms i tidsresponsen til 
ystemet og fortsatt bidra til å øke opplevd tydelighet. 

 

F

ti

 

Figur 50: Totalt direktelydnivå innenfor en delaysone med koherent direktelyd midt i sonen. 

Dersom vi legger til en tilleggsforsinkelse på ca. 10–25 ms «ofrer» vi at lydkildene er helt koherente 
midt i sonen, men vi vil unngå de verste kamfiltrene med kraftig svekking av direktelydnivået i øvre 
mellomtone og diskant. Resultatet av en slik konfigurasjon er vist i figur 51. Tidsforsinkelsen 
mellom de to systemene vil nå være minimum 10–25 ms slik at vi aldri får et kamfilter hvor 
kanselleringen er mer bredbåndet enn et kritisk bånd til vår hørsel (ca. 1/6 oktav ved høyere 
frekvenser). De to lydkildene vil fortsatt ankomme inn
s

 

igur 51: Totalt direktelydnivå innenfor en delaysone med 10–20 ms tilleggsforsinkelse midt i sonen. 

Det er visse diskusjoner knyttet til hvor mye tilleggsforsinkelse vi bør ha. Noen er mer «puristiske» i 
forhold til å oppnå koherens mellom systemene. Dersom det er betydelig nivåforskjell mellom 
hovedsystemet og delaysystemet vil vi unngå de verste kamfiltrene med en slik delaystrategi. Uten 
noen tilleggsforsinkelse må vi passe på å unngå at direktelydnivåene er like fra de ulike 
høyttalersystemene innenfor delaysonen. Hvordan delaysystemet er plassert i forhold til 
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L 
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L 
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L 
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L 
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hovedsystemet vil påvirke hvor store tids- og nivåforskjeller vi får mellom de to systemene innenfor 
delaysonen. Dette vil være med på å påvirke i hvilken grad man ønsker å få systemene mest mulig 
i fase med hverandre. Dersom nivåforskjellen mellom systemene øker når tidsforskjellen blir 
ugunstig vil vi unngå at de ugunstige kamfiltrene blir for sterke. Det er med andre ord ingen helt 
entydige regler for hvordan man skal forsinke delaysystemene siden det er avhengig av direktivitet 
g plassering av publikumssonene, men det er nyttig å være klar over konsekvensene. 

ensjoner, ikke bare to, må vi bruke den tre-dimensjonale varianten av Pythagoras, 
e likning (16). 

 

 
Figur 52: Utgangspunkt for å finne tidsforsinkelse til høyttalersystem 2. 

 

o
 
Figur 52 viser utgangspunktet for å finne hvilken tidsforsinkelse vi skal sette på system 2. 
Avstandene r1 og r2 i figur 52 er avstandene fra system 1 og 2 midt i sone C. For å finne grunnlaget 
for hvor mye system 2, relativt system 1, må vi finne hvilken tidsforsinkelse t veiforskjellen r1 – r2 
fører til. Når vi har funnet dette må vi vurdere hvilken tilleggsforsinkelse vi eventuelt ønsker. 
Avstandene r1 og r2 kan vi finne ut fra informasjon om hvor høyttaler og publikumsområdet befinner 
seg i rommet og bruk Pythagoras. Om vi skal ta hensyn til plassering av lytteposisjon i forhold til 
høyttaler i tre dim
s

r1 

r2 

Sone C 

2 

1 

222 zyx Δ+Δ+Δ=                 (16) 

laysonene. God kontroll på direktivitet over 2 kHz vil være viktigst for 
elaysystemene. 

r
 
Kravene til delaysystemene vil ofte være noe forskjellig fra hovedsystemet. Delaysystemet spiller 
som regel ikke like langt som hovedsystemet. I tillegg er det nivåmessig som regel kun i 
mellomtone og diskant at det er behov for delaysystemet. Dette fører til at vi ikke trenger så store 
høyttalere for de
d
 
Dersom delaysystemet spiller like høye nivåer i bassen som i mellomtone og diskant vil vi lett få for 
høye bassnivåer i delaysonene. Hovedsystemet vil som regel spille betydelig med lavfrekvent lyd 
(bass og nedre mellomtone) inn under balkong, opp til balkong og inn på scenen. I tillegg vil nivået 
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på reflektert lyd i bassen ofte være høyere enn i mellomtone og diskant, fordi for eksempel stoler 
og mennesker tilfører mye mer lydabsorpsjon i mellomtone og diskant enn i bassen. I et slikt tilfelle 
vil vi derfor prioritere å oppnå riktig nivåbalanse til total lyd (direktelyd og reflektert lyd) 
frekvensmessig i delaysonene, men vi vil kunne ha problemer med tidsmessig tydelighet i bassen. 
Med omnidireksjonell utstråling fra hovedsystemet i bassen kan vi ikke skru ned nivåene fra 
hovedsystemet uten at nivået også går ned andre steder i salen. Den beste løsningen på dette 
problemet vil være å få hovedsystemet mer direktivt eller få introdusert mer lydabsorpsjon i bassen. 
For at vi ikke det ikke skal høres ut som lyden kommer fra delaysystemet, men fra 

fra 

e 

ikke være 
noen ulempe av delaysystemet står til siden sammenliknet med hovedsystemet. 

 å være en smule feiljustert bare for at brukerne skal 

lkongunderkanten som mulig 

g under balkong er sjelden noe problem fordi den 
vil gå inn i publikum og bli absorbert der. 

scenen/hovedsystemet er følgende egenskaper viktig i tillegg til tidsforsinkelsen: 

• Frekvensresponsen til delaysystemet bør ikke avvike for mye fra frekvensresponsen til 
direktelyden fra hovedsystemet i delaysonen. Med litt avrulling i øvre diskant til 
delaysystemet kan vi unngå å lokalisere lyden til delaysystemet. Direktelyden 
hovedsystemet blir lett noe dempet i diskanten på grunn av luftabsorpsjon (over 1 kHz). 

• Dersom lyden fra delaysystem når publikumssonen før hovedhøyttalerne: Retning fra lytter 
mot delaysystem bør ikke avvike for mye fra retning mot scene/hovedsystem. Hvis ikke vil 
vi lokalisere mot delayhøyttaler i stedet for hovedhøyttaler. Vertikalt avvik i retning kan vær
større enn horisontalt avvik (siden vi er dårligere på å lokalisere lyd i det vertikale planet). 

• Dersom lyden fra delaysystem når publikumssonen etter hovedhøyttalerne: Delaysystemet 
vil her opptre akustisk sett som en refleksjon. Ut fra nyere funn knyttet til tidlige refleksjoner 
vil refleksjoner som kommer fra sidene mer effektivt bidra til heving av opplevd nivå, 
sammenliknet med refleksjoner ovenfra. Ut fra dette trenger det i dette tilfelle 

 
Andre faktorer knyttet til delaysystemer det kan være nyttig å vite om: 

• Ved justering av anlegg som andre skal bruke: Hvis brukerne av anlegget ikke hører at 
lyden kommer fra delaysystemet kan de intuitiv tenke at høyttalerne ikke virker og klage på 
lydoppsettet. Ved å slå delaysystemet av og på kan brukerne erfare at de har en funksjon, 
men i visse tilfeller ender system med
høre alle høyttalere og ikke klage…! 

• For soner under balkong bør delaysystemet være så nær ba
for å unngå kamfilter fra refleksjon fra balkongunderkanten. 

• Refleksjon av delayhøyttaler(e) fra bakveg

2.11.5 TiMax 

TiMax er et produkt som forsøker å oppnå naturlig lokalisering av lydkilder med forsterket lyd. Dette 
systemet tar fordel av precedence- og Haaseffekten som fører til at vi lokaliserer ut fra den første 
lydbølgen som når oss og at vi ikke er oppmerksomme på lyd som er noe forsinket i forhold til først 
ankomne lyd. Visuell informasjon vil også støtte opp under retningscue gitt av lyden vi hører. 
Systemet baserer seg på å sørge for at den akustiske lyden fra scenen ankommer først i tid til alle 
tilhørerne og at lydsystemet ikke er hørbart i seg selv for publikum – det bidrar kun til å øke 
tydeligheten og opplevd totalnivå. Vi kan dermed oppnå at lyden høres helt akustisk ut selv om lyd 
er forsterket. Et slikt mål kan oppnås ved at alle høyttalersignaler – også hovedhøyttalersystemet – 
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forsinkes. Dette er vanskelig å få til dersom det akustiske nivået fra lydkilden på scenen ut til 
tilhørerne er svak. System fungerer dermed best til å forsterke opp akustiske kilder når behovet for 
forsterking kun er moderat. Å oppnå naturlig lokalisering uten den akustiske lyden fra kilden er mye 
mer utfordrende – da snakker vi om avanserte flerkanals systemer, mer avanserte varianter av 
stereosystemet beskrevet i delkapittel 2.11.3, siden vi ikke har noen akustisk lyd til å gi naturlig 

kalisering. 

t den 
først ankomne lydbølge for alle tilhørere alltid er den akustiske lyden fra utøveren på scenen. 

. Med front fills kan vi også unngå sterke kamfiltre mellom lyd fra scenen og 
ovedsystemet. 

 

 
Figur 53: Front-fills. 

lo
 
TiMax-systemet inkluderer også mulighet for å spore («tracke») hvor utøverne befinner seg på 
scenen slik at tidsforsinkelser til lydsystemet dynamisk kan tilpasse seg forholdene – slik a

2.11.6 Front fills 

Publikumsplassene nær scenen får i utgangspunktet mye scenelyd. Vi ønsker å kun gi publikum 
hva de mangler i front fills (som i andre situasjoner). Ofte er scenelyden ut til publikum udefinert på 
grunn av monitorlyd og reflektert lyd fra scenerommet. Publikum vil ofte trenge lyd som er mer 
definert. Dette kan oppnås ved å gi de mer direktelyd i mellomtone og diskant – som for 
delaysystemer. Figur 53 viser publikumsområdet sett ovenfra hvor tre høyttalere spiller rollen som 
front fills. Vi vil ikke trenge store høyttalere for å levere i hovedsak lyd i mellomtone og diskant til 
publikum på relativt kort avstand fra publikum. For store livescener vil man dog ha ganske store 
høyttalere for å gi ’full trøkk’ til de som står lengst fram (ved scenen). Med en liten høyttaler vil 
høyttaleren selv gjøre høypassfiltrering av lydsignal ved at høyttaleren i hovedsak klarer å generere 
lyd i mellomtone og diskant. Men vi vil ofte gi front fills en egen miks hvor tidsforsinkelse også kan 
legges til, slik at scenelyden kommer før direktelyden fra front fills (slik at publikum ikke er 
oppmerksomme på lyden fra front fills à la TiMax). Uten tidsforsinkelse vil front fills uansett ta 
lokalisering av lyd ned mot scenegulvet og publikum slipper å lokalisere lyden fra 
hovedhøyttalerne
h

Scene 
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Front fills kan legges oppå sceneforkanten, men med en lav scene vil høyttalerne komme under 
hodehøyde til folk. Vi vil unngå at høyttalerne blokkerer siktlinjer til scenen eller at noen tilhørere 
kommer svært nær front fills-høyttalerne. Blokkering av direktelyden gir dårlig dekning til front fills 
utover i publikum ved høye frekvenser – nettopp i det frekvensområde vi ofte trenger front fills 
mest. Det er vanskelig å unngå overlapp (interferens) eller stille felter i området hvor vi trenger front 
fills. Det er vanlig med 40–60° horisontal spredning på høyttaler for front fills og de vil ha relativt 
smal vertikal spredning. Høyttalernes avstand til nærmeste tilhører avgjør hvilken horisontal 
spredning som er passende. Med høyttalerne nær publikum må vi ha mange høyttalere med relativ 
smal horisontal spredning for å oppnå jevnt direktelydnivå. 

2.11.7 Down fills 

For store flydde systemer som skal spille langt vil vi gjerne ha egne enkelthøyttalere (punktkilder) til 
å dekke publikumsområdet like under system. Nedre del av flydd system som dekker dette området 
kalles down fills, se figur 54, som også viser et eksempel på down fills-høyttaler (Meyer Sound  
DF-4). 
 

 

 

 

 

Figur 54: Flydd høyttalersystem med down fills. Til høyre: Meyer Sound DF-4. 

2.11.8 Side fills 

Side fills er høyttalere satt opp sidene av scenen, ofte ganske godt skjult for publikum, og fungerer 
som monitorer for musikerne. Dette er som regel større høyttalere som kan gi god «trøkk» for 
musikerne og gi musikerne et viss «lydmiljø», ikke monitorer som er ment mest til å gi lyd i 
bestemte punkter på scenen. Ulempen/faren med slike side-fills er at denne lyden får et så høyt 
nivå at det gir udefinert total lyd inn i mikrofonen og akustisk ut til publikum, som for monitorer 
generelt. Spesielt fordi side-fills ofte er på litt avstand fra musikerne og da blir behovet for å ha høyt 
nivå ut fra høyttalerne større. 

2.11.9 Scenemonitorer 

Scenemonitorer skal gi musikerne egenhøring. Med flere monitorer på scenen som spiller av 
samme kilde, for eksempel lyden var vokalmik’en, så kan det lett oppstå interferens mellom lyden 
fra de ulike monitorene. Denne interferensen fører til kamfiltre som gir veldig ujevn frekvensrespons 
på vokallyden ut på scenen. Ujevn frekvensrespons fører lett til problemer med feedback, fordi 
nivået er vesentlig høyere ved visse frekvenser. Vi får lett feedback før vokalisten syns han/hun får 
et høy nok lydnivå i monitor (se også mer detaljer om feedback i kapittel 3). Det er derfor viktig å 
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kjenne direktiviteten til monitorene og plassere og vinkle monitorene på en slik måte at lydnivåene 
kan holdes så lave som mulig og at du unngår at flere monitorer spiller inn i samme mikrofon. 
Vokalister (typisk) kan ha to monitorer foran seg. Dette er i utgangspunktet dårlige nyheter for å 
kunne ha en rimelig jevn og forutsigbar frekvensrespons på monitorlyd. Når vokalisten flytter seg i 
forhold til de to monitorene endrer kamfilteret seg mellom de to monitorene og frekvensresponsen 
vil endres. 
 
Ofte senkes også nivået ved høye frekvenser (over 6–8 kHz) på scenemonitorer fordi man ikke er 
så avhengig av høyeste diskant for medhør, og mikrofonene har ofte mindre jevn direktivitet i 
diskanten. 
 
Monitorlyden vil også bli plukket opp av mikrofonene på scenen og bli del av lyden ut på 
hovedhøyttalerne til publikum. Monitorlyden vil være noe forsinket og ha en annen frekvensrespons 
sammenliknet med lyden som i utgangspunktet skal mik’es opp. I tillegg vil monitorlyden bli 
reflektert av scenehus og gi reflektert lyd/etterklangslyd inn i mikrofonene og akustisk ut til 
publikum. For mye oppsamling av monitorlyd i mikrofoner og generelt høye monitornivåer fører 
dermed ikke bare til fare for feedback for musikerne og publikum, men også udefinert lyd ut til 
publikum. 

2.11.10 Distribuert system 

For situasjoner hvor det er et veldig stort publikumsområde og hvor vi får mye reflektert lyd bruker 
man av og til det som kalles et distribuert system. Dersom takhøyden er lav kan et slikt system 
også være aktuelt fordi lav takhøyde fører til store variasjoner av direktelydnivået ved bruk av kun 
én lydkildeplassering. Slike systemer er vanlige for eksempel for talesystemer på jernbanestasjoner 
eller liknende og for lange og lave lokaler. Figur 56 viser en enkel prinsippskisse for et slikt system. 
I stedet for et hovedsystem og delaysystem har vi mindre systemer spredt ut i publikumsområdet 
som dekker sin bestemte sone (del av publikumsområdet). Dersom det ikke er en scene kan alle 
sonene spille i fase (uten bruk av tidsforsinkelse mellom sonene). Variasjonen i avstanden mellom 
høyttaler og lytter og hvor reflekterende rommet er vil bestemme hvilken spredning og tetthet 
høyttalerne bør ha. For svært reflekterende rom må vi ha høy tetthet for å klare å holde balansen 
mellom direktelyd og totalt reflektert lyd tilstrekkelig høyt. 
 

 

Figur 55: Distribuert system sett vertikalt. 

2.11.11 70 V-systemer (100 V-systemer) 

For musikkanlegg for eksempel i et kjøpesenter er det mange høyttalere fordelt over store areal. 
For rimelig distribusjon av lyden over lange kabelstrekk med passive høyttalere er det utviklet et 
system omtalt som 70 V-system eller 100 V-system. Spenningen på utgangen til forsterker holdes 
for slike systemer høy (70,7 eller 100 V). Kombinert med høy inngangsimpedans på høyttalerne 
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(typisk 50–100 Ω) bidrar dette til å redusere effekttap i kablene. For å oppnå inngangsimpedans lik 
50–100 Ω for høyttalerne benyttes transformatorer som ofte vil degradere lydkvaliteten. Dersom 
kablene for eksempel har en impedans lik 4 Ω og høyttaler en impedans lik 100 Ω vil det meste av 
levert effekt fra forsterker bli levert til høyttaler, ikke kabel. Spenningen over høyttaler er gitt som 
Uforsterker⋅Zhøyttaler/(Zhøyttaler + Zkabel). 

2.12 Simulering av direktelyddekning 

I de senere årene har det kommet programvare fra høyttalerprodusentene som gir oss mulighet til 
å se direktelyddekning ut fra hvordan vi har satt opp høyttalerne i forhold til hverandre og i forhold 
til publikumsområdet. Mange produsenter tilbyr gratis programvare slik at kunden/brukeren kan 
undersøke direktelydforhold og bruke deres høyttalere hensiktsmessig. Det er også mulig å kjøre 
simulering av én enkelt høyttaler for å se i detalj hvordan direktiviteten til høyttaleren blir ved ulike 
frekvenser. Sistnevnte er mest aktuelt for høyttalerprodusentene slik at de effektivt kan vurdere ulik 
oppbygging av høyttalere uten å lage en ny prototype for hver gang. 
 
For simuleringer gjort at lydteknikere er simuleringssystemet basert på at produsenten har kartlagt 
direktivitet og impulsrespons til sine høyttalere, enten ved hjelp av måling eller simulering. Dersom 
impulsresponsen er målt kan frekvensresponsen og faseresponsen finnes. Simuleringssystemet 
bruker så disse dataene sammen med veiforskjeller mellom ulike høyttalere til å finne 
direktelydnivåer ulike steder i rommet. Systemet tar da hensyn til faseforskjeller mellom lydbølgene 
og for eksempel kamfiltre vil komme med i simuleringsresultatet. Slike verktøy er veldig nyttige for å 
undersøke interferens mellom høyttaler og reflekterende flater nær høyttalerne. Dersom vi gjør 
simulering av høyttaleroppsett før vi kommer til aktuell sal og skal sette opp anlegget, vil vi ha en 
mye bedre idé om hva som vil være et gunstig oppsett for denne bestemte salen. 
 
Simuleringsverktøyene gir ikke mulighet til å simulere reflekter lyd (gjenklang) fra rommet med 
unntak av interferens vi vil få av første ordens refleksjoner fra reflekterende flater nær høyttaler 
eller lytter. Første ordens refleksjon er refleksjoner som kun går via én reflekterende flate mellom 
lydkilde og lytter/mottaker. Reflektert lyd fra selve rommet, som ekko og etterklang ikke er inkludert 
i simuleringene. 
 
Noen av de nyere simuleringsverktøyene er designet ut fra det som kalles «reverse engineering». 
Et eksempel på et system basert på reverse engineering er Martin Audios simuleringsverktøy for 
sitt MLA-system. Brukeren av programmet bestemmer hva sluttresultatet skal være, for eksempel 
hvor vi ønsker oss et jevnt direktelydnivå og så finner programmet ut hvordan lydsystemet må 
settes opp for å oppnå det gitte sluttresultatet. Simuleringsverktøyet kan da gjøre 
avanserte/kompliserte avveiinger som oftest er alt for tidkrevende å gjøre manuelt. Eldre 
simuleringsverktøy er basert på at du som bruker manuelt setter opp systemet ditt og så kan du 
undersøke om resultatet er hva du ønsket deg. Så må du sitte og justere oppsettet selv til du er i 
nærheten av å oppnå det du ønsker. 
 
Ved simulering av line array vil det øke nøyaktigheten på utregnede nivåer dersom det tas hensyn 
til at lydutstrålingen til hver enkelt høyttaler er påvirket av om andre høyttaler er i nærheten. 
Høyttalere i nærheten vil endre lastimpedansen mot lufta for hver enkelt høyttaler. Dette er tatt 
hensyn til for eksempel i Martin Audios simulering av sitt MLS-system. 
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Eksempler på gratis simuleringsverktøy levert av høyttalerprodusenter: 

• MAPP Online PRO fra Meyer Sound 

• ArrayCalc fra d&b 

• Resolution fra EAW 
 
For simulering av lyd utstrålt fra én enkelt høyttaler ut fra høyttalerdesignet brukes en 
simuleringsmetode kalt BEM – Boundary Element Method. Denne metoden simulerer fysisk 
hvordan lydbølgene brer seg ut og gir et godt bilde av hvordan høyttaleren vil stråle ut lyd i praksis. 
Denne metoden er svært regnetung, men høyttalerprodusenter har i de siste årene tatt i bruk 
denne metoden. Det finnes i dag en gratis programpakke for Windows som gjør BEM-simulering 
mulig kalt Abacus. 

2.12.1 Eksempel fra simulering i MAPP Online PRO 

Figur 56 viser et simuleringsresultat fra MAPP Online PRO for oktavbåndet 1 kHz. To Meyer Sound 
CQ-1 er flydd over sceneforkanten i salen. Direktelydnivået ulike steder til det vertikale tverrsnittet 
til rommet er presentert i form av farge/intensitet. Vi ser fra figur 56 at de to høyttalerne gir en 
uheldig interferens seg i mellom som resulterer i svakt direktelydnivå for tilhørere som sitter fremst 
på balkong og like framfor balkongen nede på gulvet. Vi ser også at direktelydnivået er høyt opp 
mot taket/himling. Ved å endre oppsettet av høyttalere kan vi sørge for å unngå slike uheldige 
direktelydforhold. 
 

 
Figur 56: Simuleringsresultat fra MAPP Online PRO for oktavbåndet 1 kHz. 
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3 LYD FRA HØYTTALERE I ROM 
Kapittel 2 tok hovedsakelig for seg direktelyd. I dette kapitlet skal vi se på den totale lyden i 
rommet. For den totale lyden er rommets akustiske respons vesentlig, men den akustiske 
responsen fra rommet er også sterkt avhengig av egenskapene til lydkilden, spesielt direktiviteten. 
 
Reflektert lyd vil ha både positive og negative effekter avhengig av hvordan den reflekterte lyden 
er. Vi vil sjelden ønske oss kun direktelyd. Ved å kjenne sjanger/uttrykksform og rommet det skal 
jobbes med kan vi sørge for at direktiviteten til direktelyden fører til ønsket balanse mellom 
direktelyd og reflektert lyd for et gitt rom. I visse rom vil kravet til direktivitet bli for stort og gode 
forhold blir vanskelig å oppnå uten å endre rommet akustisk. For rytmisk musikk og tale er ofte 
behovet reflektert lyd lavt, mens ved forsterking av ensembler som tradisjonelt har basert seg kun 
på den akustiske responsen fra rommet, kan det ofte bli et betydelig problem dersom rommet det 
spilles har for lite reflektert lyd (er for «dødt»). 
 
Sterke enkeltrefleksjoner og generelt stor mengde av reflektert lyd vil ofte føre til negative effekter 
på opplevd lyd. Blir den reflekterte lyden for dominerende går ofte opplevd tydelighet ned – det blir 
grumsete og udefinert. Vi kan lett bli distansert hvor det som skjer på scenen ikke engasjerer oss. 
Nivået på reflektert lyd er styrt av mengde lydabsorberende materialer, rommets volum og 
høyttalernes direktivitet. Med et strategisk valg av høyttalere og høyttaleroppsett kan slike effekter 
reduseres. Samtidig kan mengden av reflektert lyd bli for liten. Skulle det vise seg å bli for lite 
reflektert lyd kan vi forsøke å kompensere for dette ved å legge på kunstig etterklang i miksen. Men 
en ren akustisk respons fra rommet kan aldri etterliknes fullstendig ved å spille av kunstig generert 
etterklangslyd fra et begrenset antall høyttaler. I et rom vil vi ha reflektert lyd fra så å si alle 
retninger som bidrar til en opplevelse av å være omsluttet av lyd. Det vil derfor være en fordel å 
kunne ‘spille med rommet’, og utnytte rommets egen (mer eller mindre) diffuse tredimensjonale 
respons. 

3.1 Forholdet mellom direktelyd og reflektert lyd 

Figur 57 og 58 viser to forskjellig ekkogram hvor nivået til direktelyden er den samme. 
Ekkogrammet i figur 57 viser mange diffuse tidlige refleksjoner men lang etterklang. Ekkogrammet i 
figur 58 viser sterke tidlige enkeltrefleksjoner, men mindre etterklang. Selv om det totale nivået til 
reflektert lyd kan være mye det samme for de to ekkogrammene, kan opplevd tydelighet/definisjon 
være veldig forskjellig. I figur 57 vil direktelyden være eneste betydelig lyd de første 160 ms for 
tidsresponsen til rommet. I figur 58 har vi en sterk enkeltrefleksjon etter 80 ms, som lett kan 
oppfattes som et forstyrrende ekko. Den lange etterklangstiden vist i figur 58 trenger ikke å 
resultere i dårlige lydforhold så lenge balansen mellom direktelyd og etterklangslyd er tilstrekkelig 
høy. Sterke sene enkeltrefleksjoner, på grunn av fokusering eller lite diffusjon, vil ofte være mye 
mer problematiske sammenliknet med en diffus etterklang. Hvor mye den reflekterte lyden bidrar 
negativt vil derfor være sterkt avhengig av detaljene i rommets ekkogram. 
 
Man har lenge forsøkt å lage enkle målbare størrelser som fanger opp forskjellene mellom 
ekkogrammene i figur 57 og 58. Selv om vi har enkle mål som kan gi en indikasjon på opplevde 
forhold, delkapittel 3.5, vil det alltid nyttig å se rommets ekkogram ved ulike posisjon i 
publikumsområdet i detalj. 
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Figur 57:

Figur 58:

 Ekkogram som indikerer god opplevd tydelighet. 
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 Ekkogram som indikerer dårlig opplevd tydelighet. 

3.1.1 Strategier for høyt direktelydnivå og lavt nivå på reflektert lyd 

Høyt direktelydnivå sammenliknet med reflektert lyd vil være mest kritisk for taletydelighet og for 
formidlingsformer hvor god tydelighet/definisjon har prioritet. For de fleste musikksjangre vil det 
som nevnt være ønskelig at den reflekterte lyden i større eller mindre grad er hørbar. I slike tilfeller 
vil vi ønske at nivåforskjellen mellom direktelyd og reflektert lyd ikke blir for stor. Jevn dekning og 
frekvensrespons for direktelyd i hele publikumsområdet vil være viktig uansett ønsket nivåforskjell 
mellom direktelyd og reflektert lyd. 

Følgende strategier kan brukes for å oppnå høyt og jevnt direktelydnivå med jevn frekvensrespons: 

• Godt høyttaleroppsett som hindrer uheldig interferens mellom høyttalerne (se kapittel 2). 

• Unngå å ha høyttalere nær reflekterende flater. Sterke refleksjoner gir uheldig interferens 
med direktelyden. Ved hvilke frekvenser vi får betydelig refleksjon fra flaten nær høyttaleren 
vil avhenge av flatens størrelse og akustiske egenskaper. 

• Unngå stor avstand mellom høyttaler og lytter. 

• Unngå fysiske hindringer mellom høyttaler og lytter (ha fri sikt til høyttaler). 
 
Følgende strategier kan brukes for å oppnå lavt nivå på reflektert lyd: 

• Ha en gunstig direktivitet på høyttalerne slik at lite lyd spilles i andre retninger enn mot 
publikumsområdet. 

• Innføring av akustisk absorpsjon eller diffusjon. Å innføre høy grad av absorpsjon eller 
diffusjon i bassen er krevende, men reduksjon av reflektert lyd i nedre mellomtone vil også 
bidra vesentlig til økt tydelighet. For eksempel bruk av Molton vil innføre betydelig mengde 
absorpsjon i nedre mellomtone. 
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• Unngå akustisk fokusering. Fokusering vil føre til høyt nivå på enkeltrefleksjoner. 

• Øke rommets volum. 

3.2 Rom egnet for forsterket lyd 

Opp gjennom historien er det blitt prioritert å studere akustisk respons til rom hvor det skal 
fremføres rent akustisk (teatre, konsertsaler, operasaler med mer). Hva som beskriver rom egnet 
for forsterket lyd som for eksempel pop/rock og jazz har blitt vesentlig mindre undersøkt. De senere 
årene er det gjort undersøkelser av Niels Werner Adelman-Larsen på dette området (se 
litteraturlisten). Hans resultater indikerer at en viss akustisk respons fra rommet er viktig, men at 
det er spesielt kritisk at rommet ikke er for lite eller reflekterende i oktavbåndet 125 Hz. Figur 59 
viser anbefalt faktor til målt etterklangstid ved ulike oktavbånd sammenliknet med gjennomsnittlig 
etterklangstid innenfor 125–2.000 Hz, basert på hans funn. Over 125 Hz kan rommet ha økende 
akustisk respons fordi det er ønskelig at lytterne er omgitt av akustisk lyd samtidig som vi har bedre 
direktivitet på høyttalerne. I tillegg vil publikum innføre betydelig absorpsjon i dette frekvensområdet 
(i motsetning til under 250 Hz), se figur 60. Under 125 Hz kan det være nyttig med reflektert lyd for 
å få hjelp av rommet til å oppnå ønsket totalt lydnivå. Se Adelmann-Larsen et al. (2011) for detaljer. 
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Figur 59: Tilnærmet faktor mellom T30 i oktavbåndene 63 til 4.000 Hz relativt gjennomsnittlig T30 
innenfor 125–2.000 Hz. Mørkt grått område angir mulige akseptable forhold avhengig  

av direktivitet til lydsystemet. 

3.2.1 Scenelyd 

Reflektert lyd fra scenerommet kan bidra til medhør mellom utøvere på scenen. Men refleksjonene 
kan bli et problem i forhold til totale lydnivåer og redusert definisjon/tidsrespons. På scenen får vi 
ofte ganske høye bassnivåer fra hoved-PA spesielt dersom hoved-PA er omnidireksjonelle i 
bassen. På grunn av dette er det ofte gunstig med basskutt på scenemonitorer for at bassnivåene 
ikke skal bli for høye og basslyden for udefinert på scenen og ut i salen via mikrofonene. Bruk av 
cardiodiesub gjør det lettere å oppnå kontroll på bassen på scenen. 
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Figur 60: Målt absorpsjonskoeffisient til publikum (stående og sittende). 

Gulvrefleksjonen skaper kamfilter med direktelyden fra scenemonitor på gulv. Bruk av teppe kan 
bidra til kontrollere interferens og generelt dempe reflektert lyd i diskanten. Bruk av slike enkle 
porøse materialer på vegger og i tak er også gunstig for å dempe flutter echo og overdrevet 
akustisk respons ved høye frekvenser. 

3.3 Totalt lydnivå 

Det totale lydnivået når en lydkilde har stått på i en viss periode i et rom er summen av direktelyd 
og all reflektert lyd. Se delkapittel 4.2 for mer detaljer knyttet til måling av totalt lydnivå. Dersom vi 
har beregnet direktelydnivået kan vi anslå totalnivået basert på følgende: Den totale reflektert lyden 
kan som regel anses som helt ukorrelert i forhold til direktelyden. Det betyr at totalnivået er maks  
3 dB høyere enn direktelydnivået så lenge vi er innenfor kritisk avstand (se delkapittel 3.5.2). På 
avstander over kritisk avstand vil totalnivået kun falle marginalt, sammenliknet med totalt nivå på 
kritisk avstand. 
 
Vi ønsker i de fleste tilfeller at den totale lyden fra lydsystemet overdøver bakgrunnsstøy. Som en 
tommelfingerregel bør det totale lydnivået til lydsystemet være 25 dB over det totale lydnivået til 
bakgrunnsstøyen. Det er viktig å være klar over at økt totalt lydnivå ikke nødvendigvis fører til økt 
tydelighet. Etter hvert som lydnivået øker vil lavfrekvent lyd maskere lyd ved høyere frekvenser i 
innenfor et bredere frekvensområde. Med veldig høye lydnivåer vil vi derfor få problemer med at 
lavfrekvent lyd gjør det vanskeligere for oss å oppfatte mellomtone og diskant og opplevd 
tydelighet/lydkvalitet går som regel derfor ned. Høye lydnivåer gir også større fare for betydelig 
forvrenging i høyttalerne, kanskje spesielt subwoofere. Harmonisk forvrenging introdusert av sub’er 
kan maskere mellomtone og diskant. Vår hørsel vil også kunne starte å forvrenge lyden på høye 
lydnivåer. Låter et lydanlegg dårlig når all bakgrunnsstøy er tilstrekkelig overdøvet må vi gjøre noe 
med lydsystemet eller rommet (for eksempel forbedre nivåbalansen mellom direktelyd og reflektert 
lyd). Å øke lydnivået ytterligere vil ofte kun bidra til redusert tydelighet/definisjon og økt fare for 
hørselsskader. 
 
Vi ønsker som regel å ha liten variasjon i totalt lydnivå innenfor publikumsområdet. Men de som er 
nær scenen vil ofte forvente eller ønske å ha et høyere lydnivå enn de som er helt bakerst i salen. 
Vi må bare sørge for at totalt lydnivå ikke blir ekstremt høyt for tilhørere som står nær scenen eller 
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nær høyttaler(ne). Å ha små variasjoner i tydeligheten til lyden er vel så viktig som små variasjoner 
i totalt lydnivå, for å beholde lytternes engasjement. For å vurdere tydelighet/definisjon må vi se på 
tidsresponsen, ikke kun totalnivåer ved ulike frekvenser. 

3.3.1 Krav til maksimalt lydnivå 

Arbeidsmiljøloven setter i utgangspunktet krav til tillatt lydnivå på lydjobber. I følge 
arbeidsmiljøloven skal gjennomsnittlig (ekvivalent) lydnivå ikke overstige 85 dBA i løpet av en åtte 
timers arbeidsdag og maksimalt peaknivå (25 ms tidskonstant) lik 130 dBC. Med reduksjon av 
arbeidsdagen til fire timer kan gjennomsnittlig tillatt nivå økes/lempes 3 dB. Tilsvarende vil kravet 
være strengere for lengre arbeidsdager. Arbeidsmiljøloven beskytter også frivillige på spillesteder 
og festivaler. Er du derimot frilans er du din egen arbeidsgiver og har selv ansvaret for at du ikke 
blir utsatt for mer enn 85 dBA over åtte timer. 
 
Konsertarrangører må forholde seg til Folkehelsas Allmenn miljøhygienisk standard for støy som 
skal beskytte naboer og publikummere. Dette dokumentet inneholder krav til at lydnivå på 
innendørs og utendørs konsert ikke overstiger et gjennomsnittsnivå lik 95 dBA i løpet av tre timer 
og maksimalt ikke over 110 dBA Fast (125 ms tidskonstant) og 130 dBC peak (25 ms tidskonstant). 
Disse grensene er så langt ikke formelle krav, men anbefalinger. Se også Helsedirektoratets 
veileder for arrangører og kommuner, Musikkanlegg og helse. 
 
Andre land har allerede innført formelle krav. Dette gjør vurdering og måling av totalt lydnivå mer 
aktuelt enn tidligere. I forhold til lydnivå på konserter som fører til hørselsskader er vanskelig å si 
sikkert hvilket lydnivå over hvilken varighet som gir permanente hørselsskader. Balansen mellom 
lydnivå som engasjerer, men ikke er skadelig er ikke åpenbar, og hensyn og perspektiv fra 
Folkehelsa og Helsedirektoratet vil kunne være noe annet sammenliknet med konsertarrangørene. 
Kravet til 95 dBA er av mange ansett som for strengt til å gi en god nok lytteropplevelse for 
publikum. En annen diskusjon vil være hvor lydnivået skal måles. Det er praktisk å ha lydmåler ved 
FOH for monitorering av nivåer, men lydnivåene er oftest høyere nærmere scenen. 

3.4 Feedback 

Feedback oppstår når lyden fra høyttalerne fanges opp av mikrofoner, slik at vi får en «runddans» 
av lyd gjennom høyttalere og mikrofoner. Etter at dette har foregått en stund vil lyd ha gått mange 
ganger vi høyttaler og tilbake til mikrofon. Det totale nivået vil bygge seg opp til vi får en hørbar 
feedback (kalt rundhyl på «godt norsk»). Nivåøkningen for den totalt oppsamlede lyden vil 
motarbeide den reduksjonen vi får på høyttalerlyden på grunn av avstand og direktivitet. For å 
unngå feedback og holde nivået stabilt har vi det som omtales som Barkhausen stability criterion. 
Dette kravet går ut på å unngå «unity gain» og null fasedreining (eller multipler av 360°) for signalet 
i den mulige feedback-sløyden. Ved «unity gain» har vi 0 dB nivåforskjell (1:1 forhold) mellom 
lydnivået fra den akustiske kilden og oppsamlede lyden av samme kilde «inne i» lydsystemet. Ved 
å øke nivåforskjell og ha betydelig faseforskjell unngår vi koherent lyd hvor bidraget fra 
tilbakekopling blir mer ubetydelig. I bassen kan det være vanskelig å innføre betydelig faseskift og 
nivåforskjell (på grunn av omnidireksjonelle høyttalere og mikrofoner og lite akustisk demping). 
 
Feedback fører ikke bare til «hyling», men også til at noen toner innenfor ganske smale 
frekvensområder henger igjen i lydsystemet, som en kunstig etterklang. Ofte vil vi kunne oppdage 
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feedback på et tidlig stadium ved å høre at lyden henger igjen tidsmessig ved visse frekvenser. På 
scenen bygger feedbacker seg fort opp på grunn av liten tidsforsinkelse mellom monitor og 
mikrofon. Det er derfor ekstra nyttig å lytte etter kommende feedback i form av ekstra etterklang for 
å unngå feedback som er vanskelig å beskytte seg mot (når de kommer veldig raskt). 
 
For å unngå feedback er det positivt om lydkildene har en jevn frekvensrespons. Noen tydelig 
topper i frekvensspekteret vil føre til at det lett bygger seg opp feedback ved disse topp-
frekvensene før vi har oppnådd ønsket lydnivå. En jevn direktivitet vil også være ønskelig for å 
unngå høye lydnivåer i enkelte retninger, som kan føre til plutselig feedback når mikrofon eller 
høyttaler flyttes/roteres. Ofte har vi fokus på god direktivitet og orientering av lydkilder og 
mikrofoner for å unngå feedback, men jevn frekvensrespons er like viktig. Omnidireksjonelle 
mikrofoner har ingen direktivitet, men de har en veldig jevn frekvensrespons. Dette gjør at 
omnidireksjonelle mikrofonen kan fungere bedre enn fryktet, spesielt sammenliknet opp mot 
direksjonelle mikrofoner med veldig «rufsete» frekvensrespons. 
 
Direktelyd og reflektert lyd vil lett føre til feedback. Å unngå sidelober til lydutstrålingen fra 
høyttalerne vil redusere faren for feedback. Mikrofoner vil også kunne ha sidelober i sin 
retningskarakteristikk, særlig i diskanten. Ved godt valg av høyttalere og mikrofoner og bra 
plassering av hovedhøyttalere for salen, monitorer på scenen og mikrofoner kan vi drastisk 
redusere faren for feedback. Vi vil i denne situasjonen oppnå ekstra nivåforskjell mellom lyd ut fra 
høyttalere og inn på mikrofonen. Demping av spesielle flater, for eksempel vegger i scenehuset vil 
være nyttig for å dempe utstrålte hoved- og sidelober før de blir reflektert mot mikrofonene. I 
bassen er det vanskelig å kontrollere både direktivitet til høyttalere og mikrofoner og akustiske 
demping. Lydbølger blir lett koherent i bassen på grunn av den lange bølgelengde og med 
koherente bølger må nivået svekkes mer før de blir ubetydelige (minimum 30 dB svekking 
sammenliknet med 10 dB svekking for ukorrelerte bølger). I tillegg kan basslyd forplante seg i selve 
bygget og nå mikrofonen som vibrasjoner via mikrofonstativet. Bruk av basskutt på alle mikrofoner, 
elastisk oppheng på utsatte mikrofoner og bra oppsett av sub’er vil være strategisk for å redusere 
feedback-faren. 
 
En teknikk som brukes er å «feede ut» spesielt monitorlyd. Dette gjøres ved å skru opp nivået til 
det begynner å feede ved en gitt frekvens. Nivået trekkes ned ved denne frekvensen til feedbacken 
forsvinner. Nivået økes på nytt, det feeder ved en ny frekvens og prosessen gjentas til man har 
nådd et høyt nivå. Med en slik teknikk vil det være gunstig å bruke aktuell lydkilde, siden man også 
kan følge med på om man får uheldig sound på lavere nivå etter å ha EQ’et ned feedbacker. I 
tillegg kan vi i dette tilfellet bringe fram feedbacken fra impulsive lyder laget på instrumentet og ikke 
basert på bakgrunnsstøyen i rommet. Vi vil da kunne høre feedback som en etterklang før de 
bygger seg opp til ekstreme nivåer. Dette vil oftest kreve at utøverne mer med i denne prosessen 
eventuelt ha en assistent på scenen. Men ved å lage impulsive lyder framfor mikrofonen oppdager 
vi feedbacken uten at lydnivåene blir ekstreme og plagsomme. 
 
Sub’er under en scene med lett scenegulv vil være uheldig. Hele gulvet kan i dette tilfellet begynne 
å resonnere og gi store problemer med feedback i bassen. Det er ikke uvanlig på rockescener å 
fylle scenegulvet med sand for å unngå et tomt hulrom under gulvet og svingende gulv. 
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3.4.1 PAG-NAG 

PAG-NAG betegner et konsept for å ha en forståelse for hva som fører til feedback og hvordan vi 
konkret kan arbeide for å unngå feedback. Ut fra avstander mellom lydkilde og mikrofon og mellom 
høyttaler og lytter kan vi si noe om behovet for forsterking av den akustiske lyden og om dette 
behovet kan tilfredsstilles uten å ende opp med feedback. Noen begreper er innført i denne 
sammenheng: 

• NAG, Needed Acoustic Gain. Hvor mye den akustiske lyden må forsterkes opp i dB for at 
lytteren lengst fra den akustiske lydkilden skal få «servert» et tilstrekkelig høyt lydnivå. Ofte 
er det satt som krav at lyden som skal formidles skal være 25 dB over nivået til 
bakgrunsstøyen. Alternativt kan NAG finnes ut fra et krav om at lytter lengst fra den 
akustiske lydkilden skal få servert samme lydnivå som det akustiske lydnivået lytteren 
nærmest lydkilden opplever. 

• EAD, Equivalent Acoustic Distance. Som regel gitt som avstanden fra akustisk lydkilde hvor 
lydnivået fra kilden er 25 dB over nivået til bakgrunnsstøyen. Med andre ord den lengste 
avstanden en lytter kan ha uten at det er behov å forsterke opp den akustiske lydkilden. 

• PAG, Potential Acoustic Gain. Hvor mye den akustiske lyden kan bli forsterket av høyttaler 
før vi får feedback (har unity gain fra høyttaler inn på mikrofonen). Ofte ønsker vi å ha en 
viss margin før feedback, se punktet under. 

• FSM, Feedback Stability Margin. Med et godt innjustert lydanlegg, det vil si jevn 
frekvensrespons, kan vi oppnå gode lydforhold om vi ligger 6 dB under feedback. Dette vil 
si FSM lik 6 dB. 

• NOM, Number of Open Microphones. Med mange åpne mikrofoner (ikke mutet), vil den 
totale forsterkingen øke noe som øker faren for feedback. 

 
Figur 61 viser de ulike avstandene som er relevant i forhold til feedback mellom mikrofoner på 
scenen og hovedhøyttalere. Ds er avstand fra lydkilde til mikrofon, D1 er avstand fra høyttaler til 
mikrofon, mens D0 og D2 er avstand fra lydkilde og høyttaler til lytter med lengst avstand til 
lydkilden. Avstanden D0 er ikke relevant for feedback-marginen, kun relevant om vi ønsker å regne 
ut NAG. (Både r og D brukes om avstand til lydkilde/mikrofon.) 
 
Likning (17) viser kravet til kombinasjon av avstandene D1, D2, Ds og EAD, avhengig av NOM og 
FSM. Likning (18) er en alternativ måte å regne det ut på som gir samme resultat. Totalresultatet 
av å summere disse ulike bidragene skal være minst 0 for at du skal ha oppfylt ønsket margin til 
feedback (FSM). Denne likningen trenger vi ikke nødvendigvis å regne ut så veldig ofte, men det er 
nyttig å forstå likningen i forhold til hvilke avstander det er mest strategisk å øke eller redusere for å 
redusere faren for feedback. Vi ser at store avstander for D1 og EAD bidrar positivt til feedback-
marginen, mens store avstander for Ds, og D2 bidrar negativt. 
 
Likningene er kun gyldig for omnidireksjonell høyttaler og mikrofon, så dette vil representere et 
worst-case scenario. Med unntak av lave frekvenser vil vi ha som regel ha nyttig direktivitet i både 
mikrofon og høyttaler som bidrar positivt til å redusere feedback. Likning (17)/(18) er også kun 
basert på direktelyd, så rommets forsterking av lyden vil komme som et ukjent tillegg. Det er derfor 
ingen grunn til å ta resultatet av likning (17)/(18) veldig bokstavelig, men mer som en indikasjon om 
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du avstandene du jobber med setter deg i en krevende situasjon. Før likning (17)/(18) kan brukes 
må vi finne EAD. Ofte kan vi finne EAD ved å foreta en kvalifisert gjetning. Om noen står og 
snakker uanstrengt vil vi kanskje tenke at dette fungerer akustisk opp til 2–3 m, men dette vil jo 
avhenge av bakgrunnsstøyen. Litt mer konkret: Typisk bakgrunnsstøynivå kan være 40 dB SPL 
over 500 Hz. Dette vil kreve at akustisk lydnivå ved EAD er 40 + 25 = 65 dB SPL. Dersom det en 
person som snakker på scenen med noe hevet stemme gir dette et lydnivå på ca. 71 dB SPL på  
1 m avstand. Det vil si at vi vil forvente et akustisk lydnivå på 70 – 6 = 65 dB SPL på den doble 
avstanden, 2 m. Så EAD vil her være lik ca. 2 m. 
 

D2 
D1 

Ds 

EAD 

D0  
Figur 61: Avstander for vurdering av feedback-margin. 
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På grunn av avstandsloven vil vi oftest ha mest å hente på å redusere Ds. Med for eksempel en 
taler 10 cm fra mikrofonen vil vi hente 6 dB i feedback-margin om vi får taleren til å ha 5 cm 
avstand til mikrofonen i stedet. Ofte er D1 og D2 såpass store at det å doble eller halvere disse 
avstandene for å hente 6 dB i feedbackmargin fører til upraktiske eller umulige avstander. Så 
nærmik’ing er det mest effektive middel mot feedback og hvor planlegging i forkant med veiledning 
av utøverne på scenen kan være veldig strategisk – i stedet for å forsøke å unngå feedback 
underveis i konserten/forestillingen ved hjelp av EQ. En annen effekt verdt å merke seg er den 
negative betydningen av antall åpne mikrofoner (NOM). Med én mikrofon på scenen kan vi ofte 
være langt unna feedback. Med ti åpne mikrofoner i stedet er feedback-marginen redusert med 10 
dB. Så gating og aktiv muting er nyttig for å beholde feedback-marginen. Øker bakgrunnsstøyen vil 
EAD bli redusert og vi føler behov for mer forsterking. Dette skjer veldig ofte i praksis: Det feeder 
ikke på lydprøver i stille lokale, men under første låt under konserten... 
 
Et regneeksempel: Med EAD = 2 m, Ds = 0,1 m, D1 = 3 m, D2 = 20 m, NOM = 1 og FSM = 6 dB gir 
de forskjellige log-uttrykkene oss følgende tall å summere til slutt ut fra likning (18): 
9,5 + 6,0 + 20 – 26 – 0 – 6 = 3,5 dB. Alternativt ved å bruke likning (17): 9,5 + 0 – 6 = 3,5 dB. Det 
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vil si at vi er 3,5 dB under vårt «sikkerhetsnivå» (FSM) eller 3,5 + FSM = 3,5 + 6 lik 9,5 dB under 
feedback. Med ti åpne mikrofoner i stedet for én vil vi få 3,5 – 10 = –6,5 dB. En slik situasjon vil 
nesten garantert gi feedback, spesielt i bassen hvor mikrofon og høyttaler så å si er 
omnidireksjonelle. 

3.5 Målbare størrelser for lydforhold 

3.5.1 Forhold mellom direktelyd og reflektert lyd 

I forhold til reflektert lyds påvirkning på tydelighet/definisjon er det blitt foreslått å se på forholdet 
mellom nivået til direktelyden sammenliknet med total reflektert lyd. Dette kan finnes som Gd – Grefl, 
men ofte har man ikke et kalibrert målesystem og kan kun se på energiforhold innad i en målt 
impulsrespons. Parameteren C7 sammenlikner energien til lydrespons før og etter 7 ms i målt 
impulsrespons (ekkogram) og oppgitt i dB som nivåforskjell (tilsvarende C80 og D50 brukt for rene 
akustiske forhold). Slike totale nivåforskjeller vil være mest nyttige for å kunne si noe om rommet i 
seg selv, ikke sluttresultatet av rom og lydsystem. I forhold til opplevde forhold vil en slik 
summering av all lyd innenfor tidsinterval uten faseinformasjon være en kraftig forenkling av 
forholdene. Et uheldig kamfilter basert på en refleksjon som er 1 ms forsinket vil regnes som 
positivt bidrag til C7, mens et i realiteten reduserer tydeligheten! 
 
For å grovt kartlegge hvor utfordrende akustisk respons et rom har virker det relevant å se på  
Gd – Grefl eller Gd – Glate målt med omnidireksjonell punktkilde. Ved å følge standard utstyr for 
romakustiske målinger vil målte verdier lettere kunne sammenliknes. Ut fra dette resultatet kan vi ta 
stilling til egenskaper til lydsystemet for å matche utfordringene fra rommet. Den tidlige delen av 
ekkogrammet vil ofte endre seg mye med publikum og direksjonelle lydkilder slik at Glate kan 
fremstå som mest relevant. Nivåforskjell mellom fritt-felt direktelyd fra en punktkilde (Gd) og 
reflektert lyd (Grefl eller Glate) vil være mest relevant når lydfeltet er ganske diffust og det er den 
generelle mengden av reflektert lyd som påvirker opplevd forhold eller setter begrensning for 
opplevd tydelighet/definisjon. Å studere detaljer i ekkogrammet vil være nyttig for å oppdage 
eventuelle skadelige sene enkeltrefleksjoner. 
 
Dersom direktelydnivået varierer mye over tid, vil også nivåforskjellen mellom direktelyd og 
reflektert lyd variere. En sterk direktelyd vil etter litt tid bidra til et høyt nivå på reflektert lyd. Dersom 
sterk direktelyd er etterfulgt av svak direktelyd, vil den kritiske avstanden bli kort når den svake 
direktelyden når lytterne. Bruk av kompressorer for å redusere dynamikken på direktelyden vil 
fjerne litt av «livet» til lyden, men vil kunne føre til mer konsistent tydelighet ved at forholdet mellom 
direktelyd og totalt reflektert lyd ikke endrer seg så mye over tid. 

3.5.2 Kritisk avstand 

Kritisk avstand er omtalt i kompendiet for Romakustikk. Vi vil her ta for oss kritisk avstand for ulike 
type lydkilder og justering i forhold absorpsjonen ikke er jevnt fordelt i rommet. Kritisk avstand (eller 
romradius) forteller oss på hvilken avstand den totale reflekterte lyden har samme nivå som 
direktelyden. Denne avstanden vil være påvirket av hvor «livlig» rommet er og direktiviteten til 
lydkilden – både rom og høyttaler er med på å styre kritisk avstand. Faktorer som bidrar til økt 
kritisk avstand vil være de samme som de faktorene listet opp i delkapittel 3.1.1. For oppmik’ing vil 
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også mikrofonens direktivitet påvirke kritisk avstand. Likning (19) viser hvordan kritisk avstand kan 
anslås basert på en punktkilde, lydkildens Q-faktor og rommets volum og etterklangstid. 
 

60
c 057,0

T
VQD ⋅

=                 (19) 

3.5.2.1 Kritisk avstand for linjekilde vs punktkilde 

For en linjekilde vil kritisk avstand bli på en avstand som er lik kvadratet av kritisk avstand for en 
punktkilde, dersom nivået på reflektert lyd er det samme. Det vil si at dersom kritisk avstand er lik  
8 m med en punktkilde, vil den kritiske avstanden øke til 64 m ved å bytte til en uendelig linjekilde. 
Figur 62 viser hvordan direktelydnivået vil falle og hva kritisk avstand vil bli for en ideell linjekilde 
(uendelig lang) sammenliknet med en ideell punktkilde (uendelig liten). Virkelige line array har en 
endelig lengde, slik at avstandsloven 3 dB per dobling av avstand kun er gyldig innenfor en gitt 
avstand fra line arrayet og et gitt frekvensområde (se delkapittel 2.8.1). I tillegg vil det totale nivået 
på reflektert lyd endre seg når vi bytter fra en punktkilde til en linjekilde, så kurvene i figur 62 vil kun 
grovt vise forskjellen mellom punktkilde og linjekilde. 
 

 
Figur 62: Kritisk avstand, Dc, med linjekilde i stedet for punktkilde 

(antatt at nivået på den totale reflekterte lyden er uendret). 

Vi ser fra figur 62 at litt reduksjon av nivået til total reflektert lyd vil gi større endring av kritisk 
avstand for en linjekilde sammenliknet med en punktkilde. Dette betyr at når vi har line array så kan 
litt økning av lydabsorpsjon føre til merkbar forbedring av kritisk avstand og opplevd tydelighet. 

3.5.2.2 Modifisert Q for punktkilde 

I rom med ujevn fordeling av absorpsjon, for eksempel hvor publikum bidrar med det meste av 
absorpsjonen, vil nivået på total reflektert lyd bli lavere når en direktiv lydkilde rettes mot publikum, 
sammenliknet med om det peker opp mot himlingen. Dersom all lyd sendes mot en fullstendig 
absorberende flate får vi ikke noe reflektert lyd i det hele tatt! En reduksjon av reflektert lyd kan ses 
på som en økt, eller modifisert, Q-verdi. Likning (20) viser hvordan den modifiserte Q-verdien kan 
finnes basert på den gjennomsnittlige absorpsjonskoeffisienten (α) til rommet (uten 
publikumsflaten) og publikumsflaten. 
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3.5.3 Taletydelighet, STI 

Den viktigste parameteren for vurdering av taletydelighet er per dags dato STI (Speech 
Transmission Index). Se NTI Audio (2012) for mer utdyping av STI. STI brukes mye for å vurderer 
taletydelighet for lydanlegg. Denne parameteren er basert på at man har et amplitudemodulert 
signal som etterlikner talelyd og ambisjonen har vært at STI skal samsvare med opplevd 
taletydelighet. Tale kan ses på som et signal hvor energien kommer i pulser for hver konsonant 
eller vokal i språket. Ved å ha et signal hvor amplituden svinger opp og ned med en viss frekvens 
(amplitudemodulert, som i AM for radio) har vi et standard målesignal som likner mye på et 
talesignal. Figur 63 viser hvordan energivariasjonen til amplitudemodulert signal likner ganske mye 
på et talesignal. 
 

 

Figur 63: Talesignal og amplitudemodulert signal. 

Fra figur 63 ser vi at det forenklede amplitudemodulerte signalet ikke vil få med seg detaljene i 
talesignalet. Med ulike språklyder (fonemer) vil også avstanden mellom pulsene i lydsignalet 
variere. Derfor er STI designet med 14 forskjellige frekvenser på amplitudemodulasjonen. Den 
mest lavfrekvente modulasjonen har en frekvens lik 0,63 Hz. Dette betyr at det tar 1/0,63 ≈ 1,6 
sekund mellom hver topp i det amplitudemodulerte signalet. Den høyeste frekvensen er lik 12,5 Hz 
som tilsvarer 80 ms mellom hver topp. Frekvensene mellom går i trinn på 1/3 oktav: 
0,63 – 0,8 – 1,0 – 1,25 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,15 – 4,0 – 5,0 – 6,3 – 8,0 – 10 –12,5 Hz. 
 
I STIs begynnelse målte man STI ved å spille av disse modulerte signalene fra en høyttaler. Se 
delkapittel 4.8 for mer informasjon om hvordan STI beregnes i dag ut fra målt impulsrespons. 
Høyttaler det måles med bør ha en direktivitet som tilsvarer direktiviteten til en taler. For å måle 
taletydelighet med et lydanlegg blir en slik høyttaler plassert foran talemikrofonen til systemet som 
skal måles. En høyttaler med ett 4” element vil ha en direktivitet som likner ganske mye på en taler. 
Lyden fra høyttaleren blir så tatt opp med en mikrofon ute i publikumsområdet og man sjekker hvor 
mye av modulasjonen som forsvinner på grunn av bakgrunnsstøy og refleksjoner fra rommet. Dette 
er forsøkt illustrert i figur 64 og skal tilsvare at språklydene delvis drukner i bakgrunnsstøy og 
etterklang. Det modulerte signalet har en variasjon i energi som går helt ned til null (fullstendig 
stillhet). Med bakgrunnsstøy og etterklang vil vi ikke oppnå fullstendig stillhet når lydkilden i 
utgangspunktet har null amplitude. Dette fører til at graden av modulasjon, det vil si dynamikken i 
det modulerte signalet, vil gå ned. En lavere modulasjonsgrad indikerer dermed dårligere 
taletydelig. Maksimum modulasjonsgrad er 1, mens minimum modulasjonsgrad er lik 0. Denne 
modulasjonsgraden betegnes som MTF (Modulation Transfer Function). For siste versjon av 
standarden for utregning av STI (IEC 60268-16) er det tatt hensyn til at taletydeligheten blir 
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redusert om man spiller av lyd på svært høyt nivå. Taletydeligheten er høyest når lytteren får 
«servert» et lydtrykknivå på 70–80 dB SPL uten forvrenging. 
 
Tabell 1 viser beregnet MTF for de ulike modulasjonsfrekvensene og innenfor de sju standard 
oktavbåndene fra 63 til 4.000 Hz. Dette gir oss til sammen 98 ulike verdier for MTF. For rom med 
diffus etterklang vil det ikke være så stor variasjon i MTF for de ulike modulasjonsfrekvensene. Målt 
STI vil være lik gjennomsnittet til alle de 98 ulike MTF-verdiene i tabell 1. STI = 1 vil representere 
svært god taletydelighet, mens STI = 0 betyr svært lav taletydelighet. Ofte er det et krav til 
installerte lydsystemer at målt STI-verdi skal være minimum 0,6. Figur 65 viser hvordan opplevd 
taletydeligheten anses å være ut fra målt STI. For resultatene i tabell 1 blir STI-verdien lik 0,67, 
som betyr en rimelig akseptabel verdi. 
 

Reflektert lyd Nivå (dB) 

 
Figur 64: Reduksjon av modulasjonsgrad på grunn av bakgrunnsstøy og etterklang. 

Tabell 1: Utregnet MTF for et gitt lydsystem i rom. 

Mod.frekv. 63 125 250 500 1000 2000 4000 
0.63 Hz 0.789 0.797 0.857 0.875 0.956 0.961 0.976 
0.80 Hz 0.723 0.734 0.809 0.835 0.940 0.944 0.964 
1.00 Hz 0.660 0.673 0.761 0.797 0.923 0.924 0.948 
1.25 Hz 0.603 0.614 0.715 0.761 0.906 0.901 0.927 
1.60 Hz 0.551 0.554 0.673 0.729 0.887 0.874 0.897 
2.00 Hz 0.480 0.502 0.639 0.707 0.868 0.848 0.866 
2.50 Hz 0.381 0.484 0.612 0.690 0.849 0.822 0.833 
3.15 Hz 0.291 0.483 0.597 0.672 0.832 0.801 0.804 
4.00 Hz 0.205 0.488 0.579 0.665 0.822 0.790 0.790 
5.00 Hz 0.198 0.511 0.549 0.633 0.819 0.792 0.799 
6.30 Hz 0.207 0.434 0.569 0.649 0.832 0.809 0.828 
8.00 Hz 0.360 0.472 0.569 0.657 0.838 0.818 0.839 
10.0 Hz 0.574 0.537 0.587 0.688 0.840 0.825 0.824 
12.5 Hz 0.335 0.470 0.616 0.714 0.864 0.841 0.818 

 

 

Figur 65: STI-skala. 

3.5.4 Varianter av STI – RASTI og STI-PA 

Før vi var i stand til å regne ut STI basert på målt impulsrespons var det veldig tidkrevende å 
gjennomføre alle målingen som var nødvendig for å få de 98 ulike MTF-verdiene. Det eksisterte 
derfor en raskere variant, Rapid STI eller RASTI, hvor kun 28 MTF-verdier ble funnet ved å måle 

Tid (ms) 

Modulert målesignal Bakgrunnsstøy 
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kun innenfor oktavbåndene 500 og 2000 Hz. RASTI er å regne som en historisk variant av STI, 
siden det med dagens måleverktøy ikke er noe tidkrevende å finne alle de 98 MTF-verdiene. 
 
STI-PA (STI for Public Address systems) er også en forenklet variant av STI utviklet for å enkelt 
evaluere varslingsanlegg (for eksempel på flyplasser, teatre med mer) hvor taletydelighet er 
essensielt. I stedet for 14 forskjellige signaler med hver sin frekvens for amplitudemodulasjonen, 
spilles det av kun ett signal som har mange overlappende amplitudemodulasjoner. Dette fører til at 
STI-PA raskt kan måles uten bruk av impulsresponsmetoder. 

3.5.5 Svakheter ved STI 

En kjent svakhet med STI er at den gjennomsnittlige verdien av MTF-verdiene fører til at 
forstyrrende sene enkeltrefleksjoner ikke fører til vesentlig redusert STI-verdi. STI er mest egnet for 
diffus reflektert lyd hvor etterklangen eller bakgrunnsstøyen er problemet, ikke enkeltrefleksjoner. 
Et reversert ekkogram hvor direktelyden kommer helt til slutt i responsen vil faktisk gi samme verdi 
for STI, til tross for at en slik reversering av ekkogram vil føre til at taletydeligheten i realiteten 
nesten fullstendig forsvinner. Sterke og sene refleksjoner oppleves ofte svært sjenerende eller 
forstyrrende for taletydeligheten. For visse modulasjonsfrekvenser vil en sen refleksjonen dukke 
opp midt i nullpunktet til modulasjonen og redusere total modulasjon. Men for alle de andre 
modulasjons-frekvensene vil ikke MTF-verdiene bli noe særlig redusert av den sene refleksjonen. 
 
Vi kan se på et konkret eksempel: La oss si at vi får en sterk refleksjon 80 ms etter ankomsten av 
direktelyden. Med en modulasjonsfrekvens lik 6,25 Hz vil 80 ms tilsvare halve perioden til 
modulasjonen. Grunnen til dette er at tilsvarende periode til en modulasjonsfrekvens på 6,25 Hz er 
lik 160 ms. Figur 66 viser hvordan denne ene refleksjonen vil dukke opp midt i «bølgedalen» til 
modulasjonen. MTF-verdien blir lav for den ene modulasjonsfrekvensen og delvis også for 
modulasjonsfrekvenser nær 6,25 Hz. Men for mange av de andre modulasjonsfrekvensene blir ikke 
MTF-verdien noe særlig redusert. For en modulasjonsfrekvens på 3,15 Hz blir det heller motsatt! 
Her vil MTF-verdien øke siden refleksjonen vil komme etter en hel periode til modulasjonen og 
heller bidra til å trekke toppen i modulasjonen høyere opp. 
 

Reflektert lyd Bakgrunnsstøy 

 

Figur 66: Modulert signal med en sterk enkeltrefleksjon. 

Tabell 2 viser hva MTF-verdien blir dersom vi kunstig legger til et sterkt ekko etter 150 ms i den 
samme målte impulsresponsen som MTF-verdiene i tabell 1 er basert på. Et ekko etter 150 ms vil 
føre til at MTF-verdien med en modulasjonsfrekvens på 3,15 Hz blir mest svekket, siden perioden 
til denne modulasjonen er lik ca. 317 ms. Sammenlikner vi MTF-verdiene i tabell 2 med verdiene 
fra tabell 1 ser vi at MTF-verdien er lite redusert for de høye og lave modulasjonsfrekvensene. I 
området rundt 3,15 Hz er MTF-verdien betydelig redusert. Mens for 6,3 Hz er MTF-verdien derimot 
økt siden refleksjonen dukker opp ved toppen av modulasjonen ved denne modulasjons-
frekvensen. STI-verdien med ekkoet lagt til blir 0,58. Dette er en lavere verdi sammenliknet med 

Tid (ms) 

Modulert målesignal Sterk refleksjon 
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forholdene uten ekkoet som er lik 0,67. Men problemet er at 0,58 fortsatt indikerer en rimelig god 
taletydelighet. Med et sterkt ekko etter 150 ms vil mange derimot mene at taletydeligheten er dårlig. 
 

Tabell 2: Utregnet MTF med sterkt ekko etter 120 ms. 

Mod.frekv. 63 125 250 500 1000 2000 4000 

0.63 Hz 0.845 0.800 0.871 0.924 0.940 0.946 0.959 
0.80 Hz 0.792 0.737 0.820 0.891 0.910 0.917 0.935 
1.00 Hz 0.735 0.671 0.763 0.850 0.871 0.876 0.901 
1.25 Hz 0.667 0.598 0.697 0.796 0.817 0.818 0.849 
1.60 Hz 0.576 0.509 0.610 0.712 0.730 0.721 0.760 
2.00 Hz 0.462 0.421 0.506 0.605 0.618 0.592 0.642 
2.50 Hz 0.330 0.379 0.372 0.462 0.466 0.407 0.477 
3.15 Hz 0.176 0.381 0.229 0.304 0.300 0.144 0.275 
4.00 Hz 0.189 0.429 0.251 0.337 0.350 0.223 0.296 
5.00 Hz 0.395 0.514 0.485 0.601 0.635 0.594 0.608 
6.30 Hz 0.536 0.496 0.712 0.855 0.893 0.883 0.893 
8.00 Hz 0.456 0.509 0.660 0.777 0.806 0.795 0.838 
10.0 Hz 0.161 0.451 0.260 0.287 0.316 0.147 0.272 
12.5 Hz 0.322 0.406 0.569 0.734 0.788 0.759 0.744 

 
Ut fra eksemplet over kan vi som nevnt si at STI fungerer best når vi har veldig diffuse akustiske 
rom og det er nivået til etterklangen som representerer begrensningen for opplevd tydelighet, ikke 
sterke og sene enkeltrefleksjoner. Dette kan vi si gjelder for de fleste akustiske parametere som er 
så å si «blinde» for detaljene i ekkogrammet/reflektogrammet. Effekten av sterke enkelt-
refleksjoner vil ikke bli oppdaget og vi kan si at de akustiske parameterne er best egnet til å avduke 
de mest ekstremt dårlige forholdene. For å skille middelmådige forhold fra svært gode må vi se på 
det mer komplekse og komplette bildet av situasjonen – for eksempel detaljer i ekkogrammet 
gjerne målt binauralt for å kunne si noe om mulighetene for å lokalisere direktelyden. 

3.5.6 Andre mål for taletydelighet 

En forgjenger til STI er %ALcons som angir forventet prosentandel av tapte konsonantlyder til 
redusert artikulasjon (percentage Articulation Loss of consonants). Ofte er 10 % satt som 
maksgrense for %ALcons for å oppnå gode forhold. Likning (21) viser formel for omregning fra målt 
STI til %ALcons. %ALcons tar ikke hensyn til bakgrunnsstøy og kan dermed være mer villedende 
sammenliknet med STI. 
 

45,0)1(
cons 10% STIAL −=                 (21) 
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4 MÅLETEKNIKK 
Dette kapitlet beskriver ulike måleteknikker og hva, hvor og hvordan i forhold til måling av 
lydsystemer. Måleteknikker kan i hovedsak deles opp i to typer – eldre og nyere metoder. Nyere 
metoder baserer seg på å måle impulsresponsen til lydsystemet. Basert på impulsresponsen vil vi 
se ekkogrammet, kunne regne ut frekvensrespons, faserespons og regne ut romakustiske 
parametere. Med eldre metoder kan vi i hovedsak kun studere totalt lydnivå innenfor ulike 
frekvenser. Vi vil ikke få noe innsyn i tidsresponsen til lydanlegget. De ulike målemetodene for å 
måle frekvensspekter og impulsrespons er beskrevet i mer detalj i Romakustikk-kompendiet. 
 
Gode løsninger på et problem er ofte basert på å stille riktig diagnose i utgangspunktet. Med riktig 
bruk av måleteknikk kan vi lettere finne ut hva som er de mest betydelige problemene for et 
lydanlegg. Måleteknikk kan ikke fullt ut erstatte det å lytte til lydforholdene med egne ører – det er 
kombinasjonen av begge som har et stort potensiale. 

4.1 Enkle vurderingsteknikker 

Under er det listet noen enkle metoder og verktøy du kan bruke for å evaluere et lydsystem uten 
bruk av noe avansert målesystem. 

• Sett på musikk du kjenner godt og lytt med egne ører. Ikke glem å lytte, siden det er ører 
som til slutt skal bedømme lydforholdene, ikke et målesystem! 

• Sett på hvit/rosa støy og gå rundt og lytt til støyen. Sterke kamfiltre (dvs interferens) vil 
høres godt ved at støyens karakterer endrer seg når du flytter deg. 

• Bruk en hardware polaritets-tester eller et batteri for å sjekke polaritet til signalene inn til 
hver enkelt høyttaler. 

• Se deg rundt med ’akustiske øyne’ – se etter tegn til interferens, uheldige reflekterende 
flater, fokuserende flater med mer. 

4.2 RTA og støybaserte metode 

En RTA (Real Time Analyser) er et instrument (kan også fås som applikasjon på smarttelefon) 
viser akustisk lydtrykknivå innenfor ulike oktavb̈̈ånd og er nyttig for å måle totale lydnivåer (dBA 
eller dBC) og frekvensresponsen til total lyd. Med eldre støybasert metode setter vi på en rosa 
støykilde på inngangen til lydsystemet. Grunnen til at rosa støy brukes er at nivået innenfor hvert 
enkelt 1/3 oktavbånd vil være lik og det likner også mye på frekvensspekteret til tale og musikk. 
Tale og musikk har et frekvensspekter som likner på rosa eller brun støy (nivåfall på 6/12 dB per 
oktav oppover i frekvens). Så brukes en RTA (Real Time Analyser) til å måle totalt lydnivå innen for 
1/3 oktavbånd ute i publikumsområdet. Er nivåene like innenfor alle 1/3 oktavbånd er 
frekvensresponsen til lydsystemet i rommet flat – det vil si at systemet ikke fremhever eller svekker 
visse frekvensområder i forhold til inngangssignalet. Denne metoden kan være nyttig for å sjekke 
variasjonen av lydnivået innenfor publikumsarealet og maks lydnivåer. Avvik fra flat 
frekvensrespons som man observerer på RTA’en kan også lett brukes til å stille inn en grafisk EQ 
som er satt på masterutgangen på mikseren. Grafiske EQ’er har også 1/3 oktav oppløsning. Som 
nevnt i 2.11.4 kan et støysignalet også være praktisk for å oppdage tidsforsinkelse som gjør 
delaysystem koherent med hovedsystemet. 
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Interferens mellom høyttalere og mellom høyttalere og reflekterende flater, samt forholdet mellom 
direktelyd og reflektert lyd vil vi ikke lett kunne «diagnostisere» ved bruk av støybasert metode. 
Dette er fordi målte verdier på RTA’en alltid er en sum av direktelyd og reflektert lyd og vi kan ikke 
skille de to fra hverandre. En annen svakhet er at frekvensoppløsningen er kun 1/3 oktav. Dette 
gjør at for eksempel kamfiltre lettere vil skjule seg i frekvensresponsen, og bruk av 1/3 oktav EQ vil 
kun til en viss fra matche faktiske forhold (i tillegg til å innføre uheldig faserespons). 

4.2.1 Innjustering av anlegg i rom ved hjelp av EQ 

Med støybasert målemetode som grunnlag er det som nevnt over vanlig å korrigere for problemer i 
frekvens ved hjelp av EQ, historisk sett med grafisk EQ med 1/3 oktav båndbredde (ikke 
parametrisk EQ). Målet med bruken av EQ vil være å oppnå god balanse av nivåer ved ulike 
frekvenser i hele publikumsområdet. Det finnes mange filosofier for hvordan man skal stille inn en 
slik «hus-EQ». 
 
For systemer som har kun én sweet-spot er det forholdsvis enkelt og korrigere akustiske forhold 
ved hjelp av EQ. Parametrisk EQ gjør det vesentlig lettere å gjøre en presis korrigering uten 
uheldig faserespons (sammenliknet med grafisk EQ). For lydforhold i store saler er det vanskelig å 
finne en gjennomsnittlig respons man skal korrigere ut fra. Å korrigere interferens ved ulike steder i 
rommet ved hjelp av én EQ er i prinsippet svært vanskelig. Strengt tatt er EQ best egnet til å 
korrigere responsen til selve høyttaleren eller problemer som er gyldige i hele publikumsområdet 
(noe de sjelden er). Ofte har vi problemer mer store variasjon i lydnivå på grunn av interferens 
mellom høyttalere eller høyttalere og rommet. Slike variasjoner kan bare delvis korrigeres ved hjelp 
av EQ. Dersom vi trekker opp nivået på et sted hvor vi har destruktiv interferens, vil nivået bli 
unødvendig økt for posisjoner i rommet hvor vi har konstruktiv interferens. Det er med andre ord 
vanskelig å finne et gjennomsnittlig lydforhold som vil være rimelig representativt for hele 
publikumsområdet. En felles EQ på master kan kun korrigere for et slikt gjennomsnittlig forhold. I 
stedet for å fintune med EQ vil det i mange tilfeller være mer effektivt heller å fokusere på å bli kvitt 
årsaken til interferensen! 
 
Det er en lur strategi å korrigere kun for konstruktive interferenser ved å dra ned nivået på EQ. Ved 
å korrigere destruktiv interferens ved å trekke opp nivået mister vi generelt headroom (i tillegg til å 
øke nivået unødvendig for steder med konstruktiv interferens). En unødvendig økning av nivået er 
mye mer merkbart enn om nivået blir trukket litt for mye ned innenfor et frekvensområde på  
1/3 oktav. I tillegg vil en generell forsterking av et signal også forsterke opp bakgrunnsstøyen og 
reflektert lyd i signalet. EQ kan dermed ikke i seg selv forbedre signal-støy-forholdet eller forholdet 
mellom direktelyd og reflektert lyd. 
 
For svært reflekterende rom er det lettere å oppnå små forskjeller i totalt lydnivå og jevn 
frekvensrespons ved ulike posisjoner i rommet, men det vil ikke være lett å oppnå små forskjeller i 
opplevd tydelighet i et slike rom! 

4.3 Impulsresponsmetoder 

Impulsresponsmetoder er basert på å finne de elektriske eller akustiske egenskapene til et system, 
for eksempel en høyttaler eller et rom. Systemet som skal testes kalles gjerne DUT (Device Under 
Test). Dersom vi finner impulsresponsen til systemet kan vi finne nivåene til tidsresponsen (ETC – 
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Envelope Time Curve), frekvensresponsen, faseresponsen, waterfall med mer. ETC for et rom er 
det samme som ekkogrammet/reflektogrammet for rommet. Slike analysemuligheter som ble 
tilgjengelig i løpet av 70-tallet ble kalt for Time Delay Spectrometry (TDS). Muligheten til å se 
hvordan nivåene varierte i forhold til både tid og frekvens var ny i forhold til de eldre metodene 
(RTA), og vi kan si at de nye verktøyene som kom på 70-tallet var med på revolusjonere 
lydteknikken. Med digitalteknikk fra 80-tallet fikk vi mulighet både til å kartlegge systemer 
tidsmessig og justere tidsavvik med delay-enheter. På 90-tallet og etter tusenårsskiftet er disse 
mulighetene blitt billige og anvendt i utstyr, som for eksempel styrbare line array. 
 
Når vi gjør slike målinger i et rom vil alltid høyttaler, rom og mikrofon være del av DUT, mens 
lydkortets respons ofte blir eliminert. Den elektriske impulsresponsen til for eksempel en grafisk EQ 
kan lett finnes, mens impulsresponsen til en mikrofon eller høyttaler isolert sett bør finnes i et 
ekkofritt rom (et rom uten noen refleksjoner). Hvis ikke vil rommet påvirke måleresultatet, se 
delkapittel 4.4 for mer detaljer. Impulsresponsen til hardwaren som brukes for målingen, for 
eksempel et lydkort, kan elimineres slik at lydkortet ikke er med å påvirke resultatet. Ved å bruke 
en omnidireksjonell mikrofon oppnår vi en ganske nøytral tids- og frekvensrespons fra mikrofonen. 
Denne vil dermed ikke være med å prege resultatet så mye. Er vi kun interessert i rommet må vi ha 
en veldig nøytral høyttaler. Husk at formålet oftest er å diagnostisere lydforholdene (hvorfor det 
låter bra eller dårlig), ikke måle hvordan det låter. 

4.4 Hva, hvor og hvordan 

Under er det listet hva vi ofte ønsker å undersøke for et lydsystem: 

• Sjekke om hver enkelt høyttalerkasse virker til å spille som antatt. Relevante ting å 
sjekke/avduke på høyttalere isolert sett vil være polaritet og feil konfigurasjon av delefilter. 

• Sjekke interferens mellom direktelyd fra høyttalere. 

• Sjekke interferens mellom direktelyd fra høyttalere og reflekterende flater. 

• Jevnhet i lydnivå. Kan gjøres ved hjelp av lydmåler (dBA/dBC) eller RTA og måle på ulike 
steder i publikumsområdet. Kritiske steder vil være fremst ved scenen og bakerst i salen og 
steder hvor vi kan forvente spesielle effekter, som lydskygger, fokusering eller liknende. 
Flere målinger innenfor samme type publikumsplass kan tas for å få en gjennomsnittsverdi, 
men ikke ta gjennomsnittsverdi for hele publikumsområder siden ingen erfarer noe slikt. 

• Synking av delay-soner. Gjøres ved å måle impulsresponsen eller ved hjelp av verktøy 
laget spesielt for dette. 

• Sjekke lydforhold ute i sal ut fra komplett ekkogram – bruk av akustiske parametere. 
Romakustiske parametere brukes både for kravspesifikasjon til nye anlegg og kontroll av 
installerte anlegg. 

 
Ved valg av steder å måle ute i publikumsområdet bør vi velge de mest kritiske stedene, for 
eksempel: 

• Fremst 

• Bakerst 

• Overlapping i direktelyd 
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• Under balkong 
 
NB! Unngå å finne gjennomsnitt over målinger som er fra helt ulike posisjoner! Ingen lytter på 
gjennomsnittet… 
 
Det er ofte et problem å få til å studere kun direktelyden fra høyttaler. Som nevnt i delkapittel 4.3 
bør en høyttaler vurderes i et ekkofritt rom, men dette blir ofte vanskelig å få til (og dyrt). Vi får ofte 
en refleksjon fra rommet like etter ankomst av direktelyden. Med målte ekkogram/impulsresponser 
kan vi i analysen bruke et tidsvindu for å studere den delen av ekkogrammet som inneholder kun 
direktelyden. Men med kun et kort tidsrommet med kun direktelyd blir oppløsningen til 
frekvensresponsen dårlig. Et alternativ (hvis mulig) kan være å bruke høyttalerprodusentens 
simuleringsprogram å se på målt respons til aktuell høyttaler. 
 
Ved å observere en tidsrespons/lyd over kun en kort periode blir det vanskeligere å bestemme 
frekvensinnholdet til lyden. Dette gjelder både fysisk og psykisk. Med et tidsvindu på bare noen 
millisekunder mister vi all informasjon om frekvensrespons i bassen. Konsekvensen av et kort 
tidsvindu er forsøkt illustrert i figur 67. I tillegg til at et kort tidsvindu gir lav oppløsning i frekvens vil 
vi ofte ha problem med at det korte tidsrommet ikke inkluderer hele tidsresponsen til høyttaleren, 
spesielt i bassen. Er vi sikre på at hele tidsresponsen til høyttaleren er inkludert innenfor tidsvinduet 
kan vi bruke en teknikk kalt zero-padding for å gjøre responsen lenger og oppnå bedre oppløsning i 
frekvens. Med zero-padding forlenges tidsresponsen med amplitudeverdi lik 0. 
 

Lang tidsrespons tilgjengelig Kort tidsrespons tilgjengelig 
L (dB) L (dB) 

 
Figur 67: Lengde på tidsvindu og frekvensoppløsning. 

For å få et størst mulig tidsgap mellom direktelyd og refleksjon bør vi ha høyttaler og mikrofon 
tilstrekkelig vekk fra reflekterende flater. På rimelig kort avstand fra høyttaler er det lettere å få til et 
tilstrekkelig tidsrom med kun direktelyd, sammenliknet med langt unna. Men vi må passe på å være 
i fjernfeltet til høyttaler (for punktkilder). Heldige og uheldige plasseringer av målemikrofon i forhold 
til høyttaler er forsøkt illustrert figur 68 og 69. 
 
Ved lave frekvenser og på måling av subwoofere vil vi ha problemer med å få fram en tydelig 
tidsrespons. Dette skyldes at raske tydelige forandringer i tidsresponsen krever sterke 
høyfrekvente komponenter (som ikke er til stede fra en subwoofer). Ved justering av sub i forhold 
hovedsystem vil det derfor være vanskelig å finne ut om lydbidragene er koherente basert på 

Tid (s) 

Tidsvindu 

Frekvens (Hz) 

L (dB) 

Tidsvindu 

Tid (s) 

L (dB)

Frekvens (Hz) 
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tidsresponsen. Vi kan i slike situasjoner heller se på hvordan faseresponsen til system endrer seg 
rundt delefrekvensen til sub og hovedsystem. Ujevn fasekurve indikerer betydelig faseforskjell. 
 

x
v 

 

Figur 68: Høyttaler- og mikrofonplassering i forhold til reflekterende flate. 

 

 

Figur 69: Mikrofonplassering i forhold til høyttaler. 

Ved å sette høyttaler på et hardt og solid reflekterende gulv (uten egen mekanisk resonans) og 
sette mikrofonen så nær gulvet som mulig, vil vi få direktelyd on-axis og gulvrefleksjonen koherent 
med direktelyden ved i fleste frekvenser, se figur 70. En slik metode omtales som «Ground-plane 
technique». Med mikrofonen ved gulvet får vi størst mulig tidsgap for refleksjoner fra andre flater. 
Det er viktig ved en slik metode å passe på at vi har fullreflekterende flate (spekulær refleksjon) ved 
alle frekvenser. Vi skal ha +6 dB ved alle frekvenser på grunn av refleksjonen. Målinger basert på 
dette oppsettet gir misvisende totalnivåer, men ok representativ frekvensrespons for direktelyd 
alene i bass og mellomtone. Frekvensrespons til direktelyd i diskanten kan måles med mikrofonen 
nær høyttaler (fortsatt i fjernfeltet) og kort tidsvindu. En slik metode blir brukt i praksis for å få 
innblikk i direktelyden uten bruk av ekkofritt rom. Det er sjelden mulig eller praktisk å ha mikrofon 
eksakt i gulvets flate, så vi vil alltid ha en viss veiforskjell mellom direktelyden og gulvrefleksjonen. 
Men veiforskjellen kan bli så liten at vi få betydelig faseforskjell (kamfilter) mellom direktelyden og 
gulvrefleksjon ved høye frekvenser (diskanten). Dersom vi ikke har høyttaler på gulvet vil vi med en 
direktiv høyttaler hevet over gulvet ha en gulvrefleksjon som har sitt utspring fra høyttaler i en 
retning som betydelig avviker fra retningen on-axis og gulvrefleksjon vil dermed ha en annen 
frekvensrespons sammenliknet med direktelyden. Dette fører til at gulvrefleksjonen ikke blir mest 
mulig koherent med direktelyden. 

v x
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Å måle med mikrofonen i gulvet vil være mindre relevant om vi ikke kun ønsker å måle direktelyd. 
Med mikrofonen i gulvet vil lydnivået bli misvisende høyt. Over 500 Hz vil publikum i betydelig grad 
absorbere gulvrefleksjonen (se figur 60) som bidrar til å redusere gulvrefleksjonen i dette 
frekvensområdet. Under 500 Hz vil publikum i liten grad absorbere lyden og generelt vil 
faseforskjellen mellom direktelyd og gulvrefleksjon vi får i ørehøyde være så betydelig at disse 
bølgene ikke lenger er koherente og totalt nivå blir lavere. Reduksjon av nivåene vil være størst for 
stående publikum og betonggulv. Ønsker vi kun å studere relative forskjeller horisontalt kan det 
derimot være nyttig å ha mikrofonen i gulvet. I bassen vil ikke publikum absorbere gulvrefleksjonen 
og interferensen fra denne refleksjonen vil være betydelig. Måling i gulvet vil ofte være best egnet 
når vi ønsker å måle kun direktelyden fra høyttaler med et tilstrekkelig langt tidsvindu. 
 

 

Figur 70: Måling av direktelyd med koherent gulvrefleksjon. 

4.4.1 Målemikrofon og målepunkter 

En omnidireksjonell mikrofon er vanligst som målemikrofon, siden den har den mest nøytral og 
konsistente karakteristikkene (frekvensrespons og direktivitet) av alle mikrofontyper. Med en 
omnidireksjonell karakteristikk (opp til minst 4 kHz) får det mindre betydning hvordan mikrofonen 
orienteres og det blir lettere å få konsistente resultater mellom ulike målinger. Vår hørsel kan sies å 
ha en direktivitet mer lik cardioidekarakteristikk ved høyere frekvenser, men cardioidemikrofoner 
har større variasjon i sine retningskarakteristikker og orientering av målemikrofonen vil få stor 
betydning. Som regel måles det kun i mono. Måling i kun ett punkt med en omnidireksjonell 
mikrofon i mono er ikke en fullverdig representasjon av hvordan vi vil oppfatte aktuelle forhold, 
spesielt ikke i mellomtone og diskant hvor vi får betydelig forskjeller i lyden på venstre og høyre 
øre. Igjen: Måling er best for å diagnostisere system, ikke for å gi et bra bilde på hvordan vi vil 
oppfatte lydforholdene – kun gi visse indikasjoner. 

4.4.2 Målinger med og uten publikum 

Det kan i mange tilfeller bli ganske store variasjoner i lydforhold med og uten publikum. Publikum 
bidrar med absorpsjon og diffusjon. For saler med kun ståplasser vil gulvrefleksjonen nesten 
forsvinne med publikum til stede. På lengre avstand fra høyttalerne vil publikum i stor grad 
absorbere gulvrefleksjonen over ca. 500 Hz (se figur 60). Jo høyere opp i frekvens jo bedre 
absorberer publikum refleksjonen. Det er på lang avstand at effekten av publikum er mest 
utslagsgivende, fordi gulvrefleksjonen da må passere gjennom mange mennesker. 
 
I tillegg til delvis å absorbere gulvrefleksjonen vil publikum føre til at etterklangstiden i lokalet går 
ned og nivået på total reflektert lyd blir redusert. Dette fører som regel til bedre tydelighet i lyden 
når publikum er på plass enn hva målinger indikerer (en forandring i positiv retning). Men med folk 
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til stede vil også bakgrunnsstøynivået oftest gå opp, som vil bidra til lavere tydelighet. Med seter til 
publikum vil endringen i forhold være påvirket av hva slags stoler vi har med å gjøre. For seter med 
mye polstring er det ikke sikkert at forskjellene blir så store. 
 
Med masse folk til stedet vil ofte luftfuktigheten og temperaturen øke, spesielt for små klubblokaler. 
Dette vil føre til at luftabsorpsjonen endrer seg og dette vil påvirke nivåene til direktelyd og reflektert 
lyd. For små lokaler vil vi ikke få så merkbar endring av nivåene til direktelyden (fordi denne bølgen 
går kun kort avstand fra høyttaler til publikum), mens nivåene til reflektert lyd vil kunne endre seg 
betydelig og gi en hørbar endring av forholdene. 
 
Er høyttalerne montert lavt i forhold til publikum kan publikum absorbere mye av direktelyden over 
500 Hz for publikum på lang avstand, fordi publikum lenger fram skygger for direktelyden. Dette 
fører til at det direktelydnivået og den interferensen vi måler mellom direktelyd og tidlige 
refleksjoner fra rommet kan være misvisende. Det vil være lettest å ta en rimelig sjekk av direktelyd 
på nær avstand til høyttalere. Målinger ute i rommet er ofte mer eller mindre misvisende. Ved å se 
på responser kun i oktavbånd blir forskjellene mindre, men det er liten grunn til å henge seg opp i 
detaljer som man måler uten publikum til stede! 

4.4.3 Filtrering av målt impulsrespons 

En målt impulsrespons vil lett ha for høye nivåer ved høye frekvenser. FFT-, MLS- og 
sinussveipmetodene normaliserer responsen til systemet det måles på ut fra kildesignalet og 
tilsvarer dermed et kildesignal lik hvit støy (flatt spektrum). Musikk og tale har et spektrum som 
ligner rosa/brun støy (nivåfall på 6/12 dB per oktav oppover i frekvens). På grunn av dette kan 
målinger vise refleksjoner som har misvisende høyt nivå ved høye frekvenser som blir et mindre 
problem i praksis når vi lytter til musikk/tale på vårt system. For å kompensere for dette kan vi 
filtrere målt impulsrespons med 6 eller 12 dB per oktav før vi ser på ekkogrammet. 

4.5 Målinger på monitorforhold 

For å sjekke frekvensrespons for monitorsystemet kan det være nyttig å sette en målemikrofon der 
hvor du skal plassere en mikrofon ved monitor på scenen. Ujevn frekvensrespons kan stamme fra 
monitoren i seg selv, interferens mellom flere monitorer og/eller refleksjoner fra scenen. Du bør 
jobbe mot å unngå en veldig ujevn frekvensrespons, men dette må også sjekkes ved å måle 
respons med den aktuelle mikrofonen som skal brukes. Plassering og orientering av monitorer og 
mikrofon vil være vel så nyttig som EQ på mikrofon eller lydsignal til monitor, så utforsk effekten av 
plassering og orientering før EQ! Slike målinger vil være mest aktuelle når mikrofonen ikke blir 
uforutsigbart flyttet mye rundt på scenen av utøver/musiker. Men måling med målemikrofon kan 
avsløre uheldig interferens mellom monitorer og rom/scene. 

4.6 Kontroll av polaritet 

Ved å se på impulsresponsen på lineær skal (amplitude) kan vi sjekke polariteten til høyttaleren, se 
figur 71. Dersom høyttalere som spiller i samme publikumsområdet har ulik polaritet vil vi få 
destruktiv interferens hvor vi hadde tenkt at vi ville få konstruktiv interferens (koherent lyd). Vi kan 
også ha problemer med ulik polaritet for signalene inn til hvert enkelt element i en høyttaler. Det 
finnes også egne elektroniske enheter bygd for å indikere polaritetsforskjell mellom elektriske 
signaler. Polaritet kan også enkelt sjekkes ved hjelp av kople et batteri (maks 9 V) mellom 
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terminalene til høyttalerelementet. Med korrekt polaritet skal elementet hoppe ut fra høyttaler i det 
batteriet koples til. Som nevnt i delkapittel 4.4 har vi problemer med å se tydelig tidsrespons ved 
lave frekvenser. For måling av polaritet til for eksempel subwoofere kan vi benytte batteri eller se 
på faserespons for studere polaritet og hvordan sub’er er justert («alignet») i forhold til hverandre 
og hoved-PA. 
 

Amplitude 
Positiv polaritet 

Negativ polaritet 

 
Figur 71: Kontroll av polaritet ut fra målt impulsrespons. 

4.7 Kontroll av interferens mellom høyttalere 

Interferens av direktelyd mellom høyttalere er vanskelig å måle på lang avstand fra høyttalere fordi 
tilgjengelig tidsvindu blir svært kort. Vi kan måle på kort avstand fra høyttaler og allikevel få et 
inntrykk av hvordan interferensen er. Destruktiv interferens i rommet kan oppdages ved å måle 
sterke kamfiltre i visse posisjoner. Figur 71 viser sju målepunkter i en 90-graders sektor rundt et 
cluster som består av to høyttalere, på 2–3 meter avstand fra clusteret. Direktelyden fra de to 
høyttalerne skaper et interferensmønster og kamfilter i frekvens ved hvert enkelt målepunkt. Disse 
sju målepunktene vil gi et grovt bilde av direktiviteten til den kombinerte direktelyden fra de to 
høyttalerne. Måleresultatet fra punkt 2 vil her gi oss et kraftig kamfilter. Kamfilteret vil bli sterkere på 
avstand over 3 m fordi nivåforskjellene mellom de to høyttalerne vil bli redusert på økt avstand. 
Denne målingen alene vil fortelle oss at vi har betydelig interferens og at direktelydnivået vil variere 
kraftig ved ulike posisjoner i forhold til clusteret. 
 

 

Tid (s) 

7 6 4 5 

3 2–3 m 

2 

1 

Figur 72: Måling av interferens og direktivitet til et høyttalercluster. 

4.8 Måling av STI 

Om vi har impulsresponsen for lydsystemet kan vi regne ut STI-verdi uten å måtte spille av 
modulerte signaler på høyttaler. For måling av taletydelighet foretrekkes oftest et MLS-signal 
framfor et sinussveip. Dette er fordi et sinussveip eliminerer harmonisk forvrenging og 
intermodulasjonsforvrengning. Denne forvrengingen kan i visse tilfeller være med på redusere 
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taletydelighet. Dersom MLS-signalet er langt vil vi tilføre mye akustisk energi til rommet og signal-
støy-forholdet i målingene blir bra – det vil si at bakgrunnsstøy i rommet blir eliminert. Dette er noe 
av fordelen med å måle med et MLS-signal eller (sinus-sveip) sammenliknet med å bruke rosa støy 
eller musikk som signal. Men ved å gjøre dette blir bakgrunnsstøyen kunstig lav med tanke på STI. 
I stedet måles bakgrunnsstøyen i rommet ved hjelp av en lydnivåmåler (RTA) innenfor 
oktavbåndene 63–2.000 Hz. Dette målte bakgrunnsstøynivået legges inn i måleprogramvaren slik 
at riktig bakgrunnsstøynivå blir brukt ved utregning av STI-verdien. 

4.9 Måling av etterklangstid på lydsystemer 

Ved måling av etterklangstid ved hjelp av et lydsystem er det viktig å være klar over at 
etterklangstid er egenskap til rommet, ikke lydsystemet. Måling av rommets etterklangstid i henhold 
til målestandard for romakustiske målinger (ISO 3382-3:2012) involverer en omnidireksjonell 
lydkilde (mest mulig omni). Ved måling av etterklangs med lydsystemer vil vi ofte bruke høyttalere 
som er direktive i mellomtone/diskant (høy Q-verdi). Dette fører til at vi kan få utregnede 
etterklangsverdier som er misvisende (ikke følger standard for akustiske målinger). Figur 73 viser 
nivåfall til total lyd (direktelyd og reflektert lyd) etter at høyttaler er slått av (Schroeder-kurven). Med 
høy Q-verdi faller nivå kraftig i det direktelyden forsvinner, mens tilsvarende fall er mye mindre med 
omnidireksjonell kilde. Dette fører til at utregnet linje for nivåfallet, som er grunnlaget for utregnet 
etterklangstid, blir forskjellig i de to ulike tilfellene. Det er derfor anbefalt å bruke standard 
måleutstyr for måling av rommets akustiske respons. Da kan man også få målt nivået til den 
akustiske responsen, som Glate. (Verdier for G er vanskelig å finne med lydkilder som ikke er 
omnidireksjonelle, siden vi ikke kan vite om reduserte nivåer skylde direktivitet eller rommets 
egenskaper). 
 

Totalt nivå (dB) 

 

Figur 73: Fall i totalt lydnivå med omnidireksjonell lydkilde og lydkilde med høy Q-verdi. 

4.10 Reelle opplevde forhold vs måleresultater og målte parametere 

Hvordan vet vi at målte forhold vil tilsvare opplevde forhold? Sin sagt er målinger best egnet til å 
finne ut hvorfor det låter som det gjør, ikke om det låter bra eller dårlig. Vår opplevelse av akustiske 
forhold er basert på komplekse perseptuelle effekter (maskering, cocktail-party-effekten med mer) 
og kulturelle effekter. Måleresultater og akustiske parametere kan kun fungere som en pekepinn på 
vanskelig eller gode forhold. For mer nyansert vurdering må vi se på detaljene i romresponsen 
(impulsresponsen) og ikke minst lytte (med kompetente ører). 

Direktelyd slås av 

Tid (s) 

Omnidireksjonel 
Høy Q-verdi 

68 



Design og evaluering av lydsystemer      Jens Jørgen Dammerud 

4.11 Generelle tips i praksis 

Ofte har vi ikke tid til å gå lydsystemer godt i sømmene ved hjelp av måleteknikk. I slike tilfeller kan 
det være bedre å droppe måling og heller kjapt lytte og bruke «akustiske øyne» for å få en idé om 
hva du har å jobbe med. Du vil da letter klare å holde fokus på andre viktige element ved en 
lydsjekk som kontakt med musikere/utøvere. Jo mer erfaringer du har med ditt eget målesystem og 
erfaring med gjennomføring av strategiske målinger, jo mindre tid vil du trenge. Du kan med andre 
ord bli i stand til å gjøre en kjapp sjekk av kritiske faktorer på turneer eller liknende. 
 
For festivaler og i kulturhus er ofte lydsystemet målt og innjustert av festivalens eller kulturhusets 
systemtekniker. Ha i utgangspunktet respekt for det oppsettet systemteknikeren har valgt, siden de 
ofte har hatt mer tid tilgjengelig enn deg til å gjøre vurderinger og studere lydsystemet. En god prat 
med systemteknikeren før musikerne/utøverne kommer kan være veldig nyttig. 
 
Er du for eksempel selv ansvarlig for et kulturhus eller du får litt tid til overs kan du gjøre målinger 
for å få et bedre innblikk i hva som foregår lydmessig i rommet du jobber med og mellom ulike 
høyttalere. 
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