
 
 
 
 

 Nordisk Inst i tu t t  for Scene og Studio
HØYSKOLE 

 
 
 

ELEKTROAKUSTIKK 
 
 
 
 

Jens Jørgen Dammerud 
 

4. utgave 
 
 

© 2013 Jens Jørgen Dammerud 



 
 



 

 

INNHOLD 
 

1  Introduksjon ...............................................................................................................................................1 

1.1  Vanlige problemer innenfor lyd .........................................................................................................2 

1.1.1  Grøtete lyd ....................................................................................................................................2 

1.1.2  Feedback ......................................................................................................................................3 

1.1.3  Rar frekvensbalanse.....................................................................................................................3 

1.1.4  Rar stereobalanse ........................................................................................................................3 

1.1.5  Høyt lydnivå ..................................................................................................................................3 

2  Grunnleggende om lydbølger...................................................................................................................4 

2.1  Hva er lyd? ........................................................................................................................................4 

2.2  Hva er en bølge?...............................................................................................................................4 

2.2.1  Å lage bølge med et stempel ........................................................................................................4 

2.3  Lydhastighet (forplantningshastighet) ...............................................................................................5 

2.3.1  Å bryte lydmuren...........................................................................................................................6 

2.3.2  Tidsforsinkelse på grunn av avstand ............................................................................................6 

2.4  Periode og frekvens ..........................................................................................................................8 

2.4.1  Hørbare frekvenser.....................................................................................................................10 

2.5  Bølgelengde ....................................................................................................................................11 

2.6  Romlig bølge og tidssignal ..............................................................................................................13 

2.7  Dopplereffekten...............................................................................................................................14 

2.8  Fase ................................................................................................................................................15 

2.8.1  Faseforskyvning versus polaritetsskifte......................................................................................17 

3  Vår hørsel – psykoakustikk.....................................................................................................................18 

3.1  Ørets anatomi..................................................................................................................................19 

3.1.1  Det ytre øret ................................................................................................................................19 

3.1.2  Mellomøret ..................................................................................................................................20 

3.1.2.1  Ørets dempeledd....................................................................................................................21 

3.1.3  Det indre øret..............................................................................................................................21 

3.1.4  Sneglehuset (cochlea) ................................................................................................................22 

3.1.5  Direktivitet til hørselen vår ..........................................................................................................24 

3.2  Opplevd lyd på grunnlag av ørets oppbygging ...............................................................................24 

3.2.1  Opplevd lydnivå ..........................................................................................................................24 

3.2.1.1  dBA og dBC............................................................................................................................26 

3.2.1.2  Topper versus dipper i frekvensspekteret ..............................................................................27 

3.2.2  Kritisk båndbredde......................................................................................................................27 

3.2.3  Maskering (overdøving) ..............................................................................................................28 

3.2.3.1  Å spille lavt versus høyt..........................................................................................................29 

3.2.4  Tidsintegrering og Haas-effekten ...............................................................................................30 



3.3  Opplevelse av lyd basert på vår tolkning/analysering av lyden ..................................................... 31 

3.3.1  Gjenkjenning av lydens frekvens (tonehøyde)........................................................................... 31 

3.3.2  Gjenkjenning av lyder ................................................................................................................ 33 

3.3.3  Retningsbedømming av lydkilder............................................................................................... 34 

3.3.3.1  Retningsbedømming ut fra tids- og faseforskjeller mellom ørene......................................... 34 

3.3.3.2  Retningsbedømming ut fra nivåforskjell til lyden mellom høyre og venstre øre.................... 35 

3.3.3.3  Retningsbedømming ut fra endring av frekvensspekter ved hvert enkelt øre ved høye 
frekvenser .............................................................................................................................................. 36 

3.3.3.4  Oppsummering av retningsbedømming av lydkilder ............................................................. 37 

3.3.4  Opplevd avstand/nærhet til lydkilden......................................................................................... 38 

3.3.5  The precedence effect (loven om den første bølgefront) .......................................................... 38 

3.3.6  Cocktail-party-effekten ............................................................................................................... 39 

3.3.7  Andre effekter av å ha to ører og bevege oss ........................................................................... 39 

3.3.8  Absolutt versus relativt............................................................................................................... 39 

3.3.9  Effekten av forventning, det visuelle og tilpasning (adapsjon)................................................... 40 

3.3.10  Beskrivelse av lyder ................................................................................................................... 40 

3.3.11  Opplevd engasjement ................................................................................................................ 41 

3.4  Hørselstap og –skade .................................................................................................................... 41 

4  Grunnleggende om lydnivå og desibel................................................................................................. 43 

4.1  RMS-verdi (effektiv-verdi) .............................................................................................................. 43 

4.2  dB-skalaen (logaritmisk skala) ....................................................................................................... 45 

4.2.1  Forandring av dB-nivå ved endring av amplitude, ikke effekt.................................................... 47 

4.3  Referanseverdier og ulike dB-skalaer ............................................................................................ 48 

4.3.1  Akustisk lydtrykknivå.................................................................................................................. 49 

4.3.2  Regneeksempler........................................................................................................................ 49 

4.4  Totalt nivå ved summering av flere kilder....................................................................................... 51 

4.4.1  Regneeksempler........................................................................................................................ 54 

4.4.2  Summering av flere kilder med ulikt nivå ................................................................................... 54 

4.4.3  Nødvendig kildenivå for å oppnå ønsket totalt nivå................................................................... 55 

4.4.4  Summer av kilder på ulik frekvenser.......................................................................................... 56 

4.4.5  Interferens mellom to kilder – kamfilter...................................................................................... 56 

4.4.5.1  Kamfilter ut fra en fast tidsforsinkelse ................................................................................... 57 

4.4.5.2  Kamfilter ut fra varierende tidsforsinkelse ............................................................................. 61 

4.4.5.3  Maksimalt avvik i kamfilteret basert på nivåforskjell mellom kildene..................................... 63 

4.4.5.4  Direktivitet basert på interferens............................................................................................ 64 

4.4.5.5  3:1-regelen for oppmik’ing ..................................................................................................... 64 

4.4.5.6  Påvirkning av temperatur og endring av lydhastigheten ....................................................... 65 

5  Lyd- og signalkilder ................................................................................................................................ 66 

5.1  Vibrasjon og resonans.................................................................................................................... 66 



 
5.1.1  Mekanisk resonans.....................................................................................................................66 

5.1.2  Akustisk resonans (stående bølger) og harmoniske overtoner ..................................................67 

5.1.3  Frekvensforhold mellom harmoniske overtoner .........................................................................71 

5.1.4  Harmoniske undertoner (subharmoniske toner) .........................................................................74 

5.1.5  Disharmoniske overtoner............................................................................................................74 

5.2  Frekvensspektrum...........................................................................................................................74 

5.2.1  Støykilder ....................................................................................................................................75 

5.3  Resonans som forsterkning ............................................................................................................76 

5.4  Stemmen vår...................................................................................................................................77 

5.5  Sammenhenger mellom tidsform og frekvensspekter ....................................................................78 

5.6  Direktivitet (retningskarakteristikk) ..................................................................................................82 

5.6.1  Polarplot......................................................................................................................................83 

5.6.2  Spredningsvinkel ........................................................................................................................85 

5.6.3  Q-verdi og DI-faktor ....................................................................................................................85 

5.7  Frekvensbånd .................................................................................................................................86 

5.7.1  Oktavbånd...................................................................................................................................86 

5.7.2  1/3 oktavbånd .............................................................................................................................87 

6  Direktelyd..................................................................................................................................................88 

6.1  Avstandsloven for en omnidireksjonell punktkilde ..........................................................................88 

6.2  Akustisk senter................................................................................................................................90 

6.3  Luftabsorpsjon.................................................................................................................................91 

6.4  Refraksjon .......................................................................................................................................91 

6.5  Vind .................................................................................................................................................93 

6.6  Lydskygging – diffraksjon................................................................................................................93 

6.7  Interferens .......................................................................................................................................94 

6.8  Bakgrunnsstøy ................................................................................................................................95 

7  Reflektert lyd ............................................................................................................................................96 

7.1  Refleksjon, absorpsjon og transmisjon ...........................................................................................96 

7.2  Refleksjon fra én flate .....................................................................................................................97 

7.2.1  Snells lov for en spekulær refleksjon..........................................................................................97 

7.2.2  Spekulær refleksjon, diffraksjon og diffusjon ..............................................................................98 

7.2.3  Diffuse refleksjoner .....................................................................................................................99 

7.2.4  Fokusering ................................................................................................................................101 

7.2.5  Stående bølger .........................................................................................................................101 

7.3  Absorpsjon ....................................................................................................................................102 

7.4  Interferens .....................................................................................................................................102 

7.4.1  Kamfilter og diffusjon ................................................................................................................103 

7.5  Refleksjoner i rom .........................................................................................................................104 

7.5.1  Ekkogram (reflektogram) ..........................................................................................................104 



7.5.2  Effekten av tidlige refleksjoner ................................................................................................. 104 

7.5.2.1  Ekko – sene refleksjoner ..................................................................................................... 106 

7.5.2.2  Flutter echo (klapreekko, flagreekko) .................................................................................. 106 

7.6  Etterklang ..................................................................................................................................... 107 

7.6.1  Effekten av etterklang .............................................................................................................. 107 

7.6.2  Etterklangstid ........................................................................................................................... 108 

7.6.2.1  Ulik etterklangstid for ulik bruk............................................................................................. 109 

7.6.3  Effekten av absorpsjon, volum og diffusjon på etterklang ....................................................... 110 

7.6.4  Lyd på og av i et rom med ulik mengde absorpsjon og volum til rommet ............................... 111 

7.7  Balansering av direktelyd og reflektert lyd ................................................................................... 112 

7.7.1  Kritisk avstand (romradius) ...................................................................................................... 114 

7.7.2  Korrelasjon og koherens mellom direktelyd og reflektert lyd ................................................... 115 

7.8  Scenelyd....................................................................................................................................... 116 

7.9  Lyd versus lys............................................................................................................................... 116 

8  Mikrofoner.............................................................................................................................................. 118 

8.1  Fra akustiske bølge til mekanisk membranbevegelse ................................................................. 118 

8.1.1  Trykkmikrofon .......................................................................................................................... 118 

8.1.1.1  Trykkmikrofonen i lydfeltet................................................................................................... 119 

8.1.1.2  Følsomhet – liten versus stor membran .............................................................................. 121 

8.1.1.3  Påvirkning av vekten og stivheten til membranen............................................................... 121 

8.1.2  Trykkgradientmikrofonen ......................................................................................................... 121 

8.1.2.1  Frekvensrespons til en trykkgradientmikrofon..................................................................... 122 

8.1.2.2  Nærtaleeffekten (proximity effect) ....................................................................................... 123 

8.1.3  Kombinasjon av trykk- og trykkgradientmikrofon..................................................................... 124 

8.1.3.1  Mikrofon med nyrekarakteristikk ved hjelp av lydåpninger i mikrofonhuset ........................ 125 

8.1.3.2  Eksempler på mikrofoner på markedet med ulik antall lydåpninger.................................... 127 

8.1.4  Bruk av to nyrekomponenter for å lage variabel direktivitet..................................................... 128 

8.2  Mikrofonen i lydfeltet .................................................................................................................... 129 

8.2.1  Avstandsfaktor ......................................................................................................................... 129 

8.3  Fra fysisk membranbevegelse til elektrisk signal......................................................................... 130 

8.3.1  Dynamisk svingspolemikrofon ................................................................................................. 130 

8.3.1.1  Fordeler med dynamisk svingspolemikrofon ....................................................................... 131 

8.3.2  Kondensatormikrofon............................................................................................................... 131 

8.3.2.1  Fantommating av kondensatormikrofoner........................................................................... 132 

8.3.2.2  Fordeler med kondensatormikrofon .................................................................................... 132 

8.3.3  Elektretmikrofon ....................................................................................................................... 133 

8.3.4  Båndmikrofon (ribbon) ............................................................................................................. 134 

8.3.5  Karbonmikrofon........................................................................................................................ 134 

8.3.6  Kontaktmikrofon – piezoelektrisk ............................................................................................. 134 



 
8.3.7  Kontaktmikrofon – elektret og pickup .......................................................................................135 

8.3.8  Digitale mikrofoner....................................................................................................................136 

8.3.9  Tilpasninger av det elektriske signalet fra mikrofonen .............................................................136 

8.4  Objektiv beskrivelse av mikrofoner ...............................................................................................136 

8.4.1  Direktivitet .................................................................................................................................137 

8.4.2  Frekvensrespons ......................................................................................................................138 

8.4.3  Harmonisk forvrenging (THD)...................................................................................................138 

8.4.4  Følsomhet.................................................................................................................................138 

8.4.5  Egenstøy...................................................................................................................................139 

8.4.6  Maksimalt lydtrykknivå..............................................................................................................139 

8.4.7  Signal-støy-forhold (SNR) og dynamisk område......................................................................139 

8.4.8  Utgangsimpedans.....................................................................................................................139 

8.4.9  Toleranse for temperatur og luftfuktighet..................................................................................140 

8.4.10  Følsomhet for magnetisk felt ....................................................................................................140 

8.5  Omregning fra URMS til dB .............................................................................................................140 

8.6  Omregning fra dB til URMS .............................................................................................................141 

8.7  Balansering og jording ..................................................................................................................141 

8.8  Spesielle mikrofontyper.................................................................................................................142 

8.8.1  PZM ..........................................................................................................................................142 

8.8.2  Parabolmikrofon........................................................................................................................143 

8.8.3  Myggmikrofoner (klype og bøyle) .............................................................................................143 

8.8.4  Kunsthode (dummy head) ........................................................................................................144 

8.8.5  Stereo og soundfield.................................................................................................................145 

8.8.6  Mikrofonarray (styrbar direktivitet) ............................................................................................145 

9  Høyttalere................................................................................................................................................147 

9.1  Viktige faktorer for generering av lyd ............................................................................................147 

9.1.1  Lage lyd med et fritt opphengt element ....................................................................................147 

9.1.2  Diffraksjonseffekten ..................................................................................................................148 

9.1.3  Enkle eksperimenter du kan gjøre selv ....................................................................................149 

9.1.4  Forbedring av lydutstråling .......................................................................................................149 

9.2  Trykk og partikkelhastighet ...........................................................................................................150 

9.3  To hovedtyper av høyttalerkonstruksjoner....................................................................................150 

9.3.1  Elektrodynamisk i trykkammer..................................................................................................151 

9.3.1.1  Oppbygging av et elektrodynamisk element ........................................................................151 

9.3.1.2  Dynamisk høyttaler i uendelig baffel eller lukket kasse (trykkammer) .................................151 

9.3.1.3  Typisk trykkammerkonstruksjon ...........................................................................................152 

9.3.2  Elektrostat fritt opphengt...........................................................................................................152 

9.3.3  Elektrodynamisk versus elektrostathøyttaler ............................................................................154 

9.3.4  Elektronisk korreksjon av akustisk respons..............................................................................155 



9.4  Spesielle konstruksjoner .............................................................................................................. 155 

9.4.1  Horn og kompresjonselement .................................................................................................. 155 

9.4.2  Bassrefleks (ventilert kasse, bassport) .................................................................................... 156 

9.4.2.1  Bassrefleks ved hjelp av et passivt element (drone) ........................................................... 157 

9.4.2.2  Doble høyttalerkasser for subwoofere................................................................................. 157 

9.4.3  Wave guide (akustisk linse) ..................................................................................................... 157 

9.5  Refleksjoner fra hjørner på høyttalerkassen ................................................................................ 158 

9.6  Flerveis system ............................................................................................................................ 158 

9.6.1  Delefilter ................................................................................................................................... 160 

9.6.1.1  Faserespons ved delefrekvensen........................................................................................ 161 

9.6.1.2  Direktivitet ved delefrekvensen............................................................................................ 162 

9.6.1.3  Koaksialt høyttalerelement .................................................................................................. 164 

9.7  Objektive beskrivelser av høyttalere ............................................................................................ 164 

9.7.1  Følsomhet og maks lydtrykknivå ............................................................................................. 165 

9.7.2  Frekvensrespons ..................................................................................................................... 165 

9.7.3  Tidsrespons (impulsrespons/stegrespons) .............................................................................. 166 

9.7.3.1  Yamaha NS-10M ................................................................................................................. 167 

9.7.4  Faserespons ............................................................................................................................ 167 

9.7.5  Direktivitet ................................................................................................................................ 168 

9.7.6  Forvrenging (harmonisk og intermodulær) .............................................................................. 170 

9.7.6.1  Harmonisk forvrenging (THD).............................................................................................. 170 

9.7.6.2  Intermodulasjonsforvrengning (IMD) ................................................................................... 170 

9.7.7  Effekttoleranse (peak, RMS, crest factor)................................................................................ 171 

9.7.8  Impedans ................................................................................................................................. 172 

9.8  Passive og aktive høyttalere ........................................................................................................ 173 

9.9  Høyttalersystemer ........................................................................................................................ 173 

9.9.1  Punktkilde og linjekilde............................................................................................................. 173 

10  Forsterkere............................................................................................................................................. 176 

10.1  Forsterkerklasser.......................................................................................................................... 177 

10.2  Objektive beskrivelser av forsterker ............................................................................................. 179 

10.2.1  Effekttall ................................................................................................................................... 179 

10.2.1.1  Sammenlikning av effekttall mellom ulike forsterkere ......................................................... 179 

10.2.2  Lastimpedans........................................................................................................................... 179 

10.2.3  Dempefaktor ............................................................................................................................ 179 

10.2.4  Slew rate .................................................................................................................................. 180 

10.2.5  Frekvensrespons ..................................................................................................................... 180 

10.2.6  Signal-støy-forhold (SNR)........................................................................................................ 180 

10.2.7  Følsomhet ................................................................................................................................ 181 

10.2.8  Forsterking (gain)..................................................................................................................... 181 



 
10.2.9  Total harmonisk forvrenging (THD) ..........................................................................................181 

10.2.10  Crosstalk (overhøring) ..............................................................................................................182 

10.2.11  Inngangsimpedans ...................................................................................................................182 

10.2.12  Maksimalt inngangsnivå ...........................................................................................................182 

10.3  Effekttall og dimensjonering..........................................................................................................182 

10.3.1  Dimensjonering.........................................................................................................................184 

10.3.2  Regneeksempel........................................................................................................................184 

10.3.3  Hodetelefoner og impedans......................................................................................................186 

10.3.4  Høyttalere i serie mot forsterker ...............................................................................................186 

10.4  Kabling ..........................................................................................................................................186 

10.5  Brokopling .....................................................................................................................................186 

10.6  Bi-amping (passivt/aktivt delefilter) ...............................................................................................186 

10.7  Setting av gain/forsterking på forsterkere .....................................................................................188 

11  Litteratur .................................................................................................................................................189 

12  Figurkilder...............................................................................................................................................190 





Elektroakustkk                  Jens Jørgen Dammerud 

1 INTRODUKSJON 
Elektroakustikk handler mye om prinsippene bak det å lage lyd, ta opp lyd, spille av lyd og høre lyd. 
Det er i dette kompendiet fokusert på den teorien som er mest grunnleggende og som man ofte 
kommer til å støte på i praksis, enten man jobber i studio, live eller med lyd til TV/film. Å sette seg 
inne i dette vil ofte oppleves som krevende, men belønningen er mest sannsynlig stor – som for 
eksempel gode jobber og godt omdømme! 
 
Akustikk er et fagfelt som tar for seg hvordan lyd oppfører seg rent fysisk uten bruk av elektrisk 
utstyr – med andre ord studering av lydbølger utendørs og inne i lukkede rom. Elektroakustikk 
dekker prinsipper og teorier for generering av lyd ved hjelp av høyttalere og opptak av lyd ved hjelp 
av mikrofoner. I dette kompendiet vil vi ta for oss både mer tradisjonell akustikk og elektroakustikk. 
I tillegg dekker emnet hvordan lyd oppleves av mennesker, et fagfelt kalt psykoakustikk. Første 
halvdel av kompendiet (så å si) tar for seg akustiske fenomen med egenskaper til 
lydbølger/lydsignaler og lydkilder generelt. Siste halvdel tar for seg teknologier for å fange og 
generere lyd, hvor vi får se hvordan akustiske de akustiske fenomene og egenskaper til lydkilder 
skaper muligheter og utfordringer for utstyrsprodusenter. 
 
Figur 1 viser lydens vei fra lydkilde til lytter for lyd som er tatt opp og forsterket, eventuelt lagret på 
plate og spilt av i et annet rom. Så lenge vi har lyden i ledninger har vi stort sett kontroll på den (så 
sant vi har kablet og skrudd riktig), men når lyden slipper ut akustisk i et rom mister vi ofte 
kontrollen over den. Lydbølger går ofte i alle retninger og det er ofte vanskelig å kontrollere 
lydbølgene. Det er fare for «søling» av lyd, hvor vi mister kontroll og det låter mindre definert, som 
vi blant annet skal komme inn på mer i detalj. Lite eller kontrollert søling fører ofte til god lyd, men 
krever god kunnskap om lyd og lydbølger (med mindre man har ren og skjær flaks da). Og av og til 
vil vi for eksempel bevisst la rommet prege lyden veldig fordi vi vil ha det slik ut fra kunstneriske 
mål. Sånn sett kan vi si at vi kan skille mellom tilsiktet og utilsiktet effekt av rom og utstyr. For å ta 
stilling til lyd er det aller viktigste å være en god lytter – det er et veldig godt utgangspunkt for å bli 
god på lyd siden du da selv kan bedømme resultatet og aktivt jobbe og eksperimentere deg fram 
med hva du tenker er god lyd for aktuell situasjon/jobb/uttrykk. 
 

 
Figur 1: Lydens vei fra kilde til lytter. 

Teoriene som gjennomgås i denne boka har som mål å gi den forståelsen som trengs for å jobbe 
effektivt mot dine kunstneriske mål for lyd. Teoriene vil ikke fortelle alt om hvordan ditt resultat vil 
bli, men vil gi noen antydninger om hva som kan være lurt å forsøke. Dette fører til at du vil lete 
mindre i blinde etter løsninger som fungerer bra. Med god grunnleggende forståelse for 
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sammenhengene mellom årsak og virkning for fysiske forhold og opplevd lyd, vil du være i stand til 
å ta gode selvstendige valg i en produksjonsprosess. Den samme forståelsen vil også være nyttig 
for selv å vurdere om markedsførte nye lydprodukter er gode produkter, «same shit new wrapping» 
eller såkalte «snakeoil-produkter» (produkter som neppe har den effekten som det hevdes). 
 
Et sentralt mål med dette kompendiet kan også beskrives som utvikling av «akustiske briller». 
Lydbølger er i utgangspunktet usynlige, men ved å ha en forståelse for hvordan lyd oppfører seg 
kan vi innse hvilke lydforhold vi legger til rette for ut fra visuell informasjon, som for eksempel hvor 
lydkilder står i forhold til hverandre eller i forhold til rommet. Å kunne raskt omsette fra visuell 
informasjon til konsekvenser for lydforhold vil ofte kreve at vi raskt klarer å gjøre enkle anslag av 
lydfenomen. Grunnleggende regneferdigheter for lyd vil derfor kunne hjelpe oss å ta effektivt tak i 
konkrete situasjoner i praksis. Matematikk (grunnskolepensum) blir derfor brukt som et verktøy i 
kompendiet. 
 
Finner du raskt løsninger for å bli kvitt uønskede lydeffekter, for eksempel på grunn av ustrategisk 
plassering av mikrofoner, høyttalere, vil du få mer tid og overskudd til å fokusere på den oppgaven 
du har som formidler av lyd. Du vil ofte ha som oppgave å hjelpe musikere, filmskapere med flere å 
formidle en ønsket opplevelse. Ved at du bruker lite tid på det som blir sett på som rent tekniske 
problemer får du mer tid til å lytte til og forstå hva dine samarbeidspartnere ønsker å formidle. De 
du jobber med vil da lett tenke at du har gjort «hjemmeleksa di» og de får tillitt til at du er rett 
person for jobben. Å ha gjort «hjemmeleksa» vil blant annet bety at du kjenner til hvordan lydbølger 
og utstyr oppfører seg og at de du jobber sammen med ikke trenger å forholde seg så mye til den 
fysiske/tekniske lydverdenen (som er din jobb). Ved å ha overskudd og tid til å lytte til de du er 
lydformidler for, øker du sjansen for gode samarbeid og at alle får en positiv opplevelse (både 
publikum og de du jobber sammen med). 

1.1 Vanlige problemer innenfor lyd 

Låter det bra er det lite å bekymre seg for, men om det låter dårlig er det ikke alltid så lett å finne ut 
hvorfor det låter dårlig. Et hvert problem kan løses raskere om vi har forstått hva problemet egentlig 
dreier seg om. «Mannen i gata» kan som regel høre at det låter dårlig. De kan miste engasjementet 
overfor det som formidles eller de tenker at det var bandet/taleren som var dårlig, uten at det 
egentlig var bandet/taleren sin feil at budskapet ikke kom tydelig fram. Hva som fører til dårlig lyd 
rent fysisk er komplekst og krever en del forståelse for hvordan lydkilder, mikrofoner, høyttalere 
rom og vår hørsel og sansing fungerer. Vi kan også snakke om dårlig lyd i form av at man har 
misforstått den som ønsker å formidle noe. Å forstå og effektivt kunne kommunisere med 
artist/utøver er viktig siden du som lydtekniker vil være et bindeledd mellom teknikk og opplevelser. 
 
Når vi skal beskrive opplevelsen av lyd tyr vi lett til beskrivelser som ikke nødvendigvis blir så 
presise eller så lett å forstå hva egentlig betyr. I elektroakustikk-faget blir du introdusert for mange 
begreper. Disse begrepene gjør det lettere å snakke presist om hva som egentlig foregår. Nedenfor 
er det gitt eksempler på konkrete problemer med lyd. 

1.1.1 Grøtete lyd 

Grøtete lyd kan bety så mangt, liknende beskrivelser kan være ullen, uklar, udefinert, kaotisk. Det 
kan i en slik sammenheng dreie seg om at det er vanskelig å få med seg tekst i tale eller sang, 
mange musikalske toner flyter sammen til en suppe av toner og så videre. Man oppfatter ikke hva 
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som blir sagt og en blir lett distansert til det som skjer på scenen/kommer ut av høyttaleren. Grøtete 
lyd kan ha mange ulike årsaker, og ofte er det problemer i bassen. De mest grunnleggende 
årsakene til grøtete lyd blir fanget opp i denne boka. 

1.1.2 Feedback 

Når vi har mikrofoner for forsterking av lyd på en scene er det fare for feedback eller rundhyl som 
det kan kalles på norsk. Dette er noen toner som vokser seg til ekstreme nivåer og har potensiale 
til å skremme vettet av publikum eller de på scenen, føre til hørselstap og tinnitus (midlertidig eller 
permanent) eller mindre dramatisk føre til dårlige lydopplevelser. Ved å forstå hvordan mikrofon, 
høyttaler og rom bidrar til feedback kan du forhindre at de oppstår lenge før de blir et stort problem. 
Feedback blir ikke tatt opp som eget tema her, men du vil få grunnlaget til å forstå hvordan 
egenskaper til høyttalere og mikrofoner kan begrense feedback. 

1.1.3 Rar frekvensbalanse 

For studio/miksing vil små endringer av balansen mellom bass, mellomtone og diskant føre til at 
lyden/musikken får et annet uttrykk. En rar frekvensbalanse kan også føre til udefinert lyd. Ofte 
mikser man lyd i ett bestemt rom og er fornøyd med balansen. Deretter lytter man på det samme 
materialet i et annet rom og får kalde føtter med tanke på balanseringen man har gjort. Igjen er 
bassnivåene ofte en utfordring. Dette har mye å gjøre med at vi ofte spiller av lyd i små rom. Selv 
om vi ikke alltid kan gjøre små rom større, vil vi i denne boka starte med å bygge opp forståelsen 
for hva som er med på å endre frekvensbalansen ved lytting i ulike rom. 

1.1.4 Rar stereobalanse 

For musikklyd og lyd til bilde har vi flerkanals lyd slik at ulike lydkilder kan «plasseres» virtuelt i 
ulike retninger i forhold til lytteren (stereo/surround). Opplevelsen av bredden til lyden og hvor de 
ulike lydkildene i miksen befinner seg viser seg også å avhenge sterkt av hvilket rom/lydsystem 
man spiller av lyden i. Dette problemet er sjelden et stort problem i bassen fordi vi er dårlig til å 
retningsbestemme basslyd. I dette emnet skal vi se på hvordan vi er i stand til å retningsbestemme 
lyd, som har lagt grunnlaget for stereoopptak og surroundlyd. 

1.1.5 Høyt lydnivå 

For livelyd er det ofte problemer med at lydnivået er for høyt. Dette kan ha ulike kulturelle og 
fysiske forklaringer. Dette kompendiet vil være en god bakgrunn for å forstå hvorfor vi ofte ender 
opp med ekstremt høye lydnivåer for publikum. 
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2 GRUNNLEGGENDE OM LYDBØLGER 
2.1 Hva er lyd? 

Lyd stammer fra fysiske gjenstander som vibrerer/svinger. Vibrasjonene brer seg som en bølge, for 
eksempel i luft, i form av longtudinelle bølger hvor utsvinget i bølgen har samme retning som 
forplantningsretning. Bølger på en vannoverflate er til motsetning transversale. Bølgeutsvinget på 
vannflatet er vertikalt, mens bølgen forplantes horisontalt langs vannflaten. Når denne vibreringen 
når våre trommehinner og blir registrert og tolket av vår hjerne, oppfatter vi det som lyd. Det må 
være sammenhengende fysisk kontakt mellom det som vibrerer og våre ører – lyd forplantes ikke i 
vakuum. Vanligvis er det luft som «formidler» vibrasjonene mellom kilde og lytter. 
 
Typiske eksempler på ting som svinger/vibrerer: Stemmebånd, gitarstreng, gitarkasse, motor. 
 
Vibrasjonene i lufta blir fanget opp av vår hørsel og analysert og fortolket av hjernen. Denne 
fortolkingen er avansert og subjektiv (ikke nøytral) og det er mye om vår hørsel som vi ennå ikke 
forstår fullt ut. Det er ofte stor forskjell på hvordan det fysisk vibrerer og hva vi syns vi hører. Selv 
om det er mye om vår hørsel vi ikke vet, er mange av hovedtrekkene ved vår hørsel ganske 
allment akseptert. Det er for eksempel vanskelig å forutse hva som vil bli oppfattet som svært god 
lyd, men vi vet ganske mye om tilfeller som ganske sikkert vil bli oppfattet som dårlig lyd. 

2.2 Hva er en bølge? 

En bølge har generelt sett sitt opphav fra noe som beveger seg og denne bevegelsen sprer seg til 
omverdenen i form av en bølge. Vi kan ha både vannbølger, lydbølger med mer. Felles for alle 
bølger er at materialet som bølgen forplanter seg i står stort sett i ro – materialet (eller mediet) 
flytter seg ikke med bølgen. Hvis en gjenstand for eksempel flytter litt på seg i vann vil den dytte 
borti vannmolekyler som er i umiddelbar nærhet til gjenstanden. Vannmolekylene i vannet er 
knyttet til hverandre, så dersom et vannmolekyl flytter på seg, så dytter eller trekker det på andre 
vannmolekyler i nærheten. Slik vil bevegelsen til gjenstanden forplante seg videre i vannmolekyler 
utover i vannet. Dette er det samme som skjer dersom en folkegruppe som tett inntil hverandre og 
en person dytter kraftig inn mot folkemengden – det vil gå en bølge av forflytning av folk innover i 
folkemengden selv om alle står mer eller mindre på samme plass. Bevegelsen som forplanter seg 
har en viss energi i seg og for eksempel med et bølgekraftverk kan vi omdanne denne energien til 
elektrisk energi. 
 
Lydbølger er usynlige, det blir lett abstrakt. For eksempel å tenke på hvordan bølger brer seg på 
vann kan være nyttig for å forestille seg lydbølger og teste ut forskjellige bølgeeffekter. Figur 2 viser 
bølger fra to bevegelser i overflaten til vann og det bølgemønsteret som oppstår. De samme 
bølgemønstrene vil oppstå med lydbølger fra for eksempel to høyttalere, vi vil bare ikke være i 
stand til å se det. 

2.2.1 Å lage bølge med et stempel 

En måte å lage en lydbølge på vil være å ha et stempel som dytter på luft i et rør. Dersom 
stempelet beveger seg fram og tilbake med én bestemt og fast rytme, vil bevegelsen til stempelet 
bre seg utover i lufta framfor stempelet som over- og undertrykk sammenliket med lufttrykket når 
stempelet står i ro. Dette er forsøkt illustrert i figur 3. Det er avviket fra normalt lufttrykk når 
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stempelet er i ro som blir lydbølgen. Dersom vi tegner trykkvariasjonen til lufta langs rørets 
lengderetning vil vi få det som kalles en sinuskurve. 
 

 
Figur 2: Bølger fra to bevegelser i overflaten til vann. 

 

Stempelet presser luften sammen
som fører til høyere trykk enn vanlig. 

Stempelet presser trekker seg tilbake
som fører til lavere trykk enn vanlig. 

Stempelet presser luften sammen igjen
som fører til høyere trykk enn vanlig. 

Fortettingen og fortynningen av lufta Om vi leser av hvordan 
trykket varierer langs 
røret ved tidspunktet 
tilsvarende siste bilde, får 
vi en sinusformet kurve. 

forplanter seg utover i røret, 
fordi luftmolekylene henger sammen med
hverandre. 

Overtrykk (fortetting) 

Undertrykk (fortynning) Normalt trykk  
Figur 3: Trykkvariasjoner i lufta når et stempel presser på lufta med en bestemt rytme (fast 

frekvens). Nedre del av figuren viser trykkvariasjonen i lufta langs rørets lengderetning. 

2.3 Lydhastighet (forplantningshastighet) 

Lydhastighet kalles mer generelt for forplantningshastighet og den forteller hvor fort over- og 
undertrykket forplanter seg i materialet (mediet) som bølgen forplantes i. Lydhastighet betegnes 
med bokstaven c. Bruk av bokstaven c stammer fra det engelske ordet «constant» – i de fleste 
tilfeller kan vi basere oss på at lydhastigheten ikke varierer, at den er konstant. 
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Nyttig å huske utenat: 
 

 
 
I luft brer en lydbølge seg med en hastighet lik 343 m/s i romtemperatur (20 ºC) 

Utsagnet over er en sannhet som ikke alltid stemmer helt nøyaktig, lydhastigheten vil være noe 
påvirket av temperaturen. For eksempel er lydhastigheten i luft ved –25 ºC 316 m/s, mens den ved 
+35 ºC er 352 m/s. Dette er en betydelig variasjon, men ikke dramatisk. Disse hastighetene avviker 
ikke mer enn 8 % fra hastigheten ved 20 ºC, så temperaturen har kun innvirkning hvor vi er 
avhengig av et helt nøyaktig svar, se delkapittel 4.6.5.6 for mer detaljer. I de fleste sammenhenger 
vil det viktigste være å kjenne hva lydhastighetene er ved romtemperatur. 
 
Type materiale bølgen forplanter seg påvirker forplantningshastigheten. Molekylenes vekt og hvor 
tett de er bundet sammen spiller inn. For eksempel i vann er bølgehastigheten 1497 m/s ved 25 ºC. 

2.3.1 Å bryte lydmuren 

Å bryte lydmuren vil si å bevege seg raskere enn lydhastigheten, det vil si 343 m/s eller 1238 km/h 
ved 20 ºC. Denne hastigheten kalles også MACH 1. Blant annet for jagerfly og lærpisk (brukt for 
eksempel for dressur) kan komme opp i hastighet over lydhastigheten. Dersom et fly holder akkurat 
samme hastighet som lydhastigheten blir det opphoping av lydenergi som ikke klarer å unnslippe 
og lufttemperaturen framfor flyet stiger raskt. Man ønsker ikke å ligge på denne hastigheten for 
lenge for da samler det seg opp veldig mye energi. Temperaturforandringen til lufta i det flyet bryter 
lydmuren kan føre til kondensering av vannet i lufta og man kan få en stilig sky av vanndamp bak 
flyet, se figur 4. Det finnes filmer av fly som krysser lydmuren. Søk etter «crossing sound barrier» 
for eksempel på YouTube/Vimeo etc. 
 

 
Figur 4: Jagerfly idet det bryter lydmuren. 

Å bryte lydmuren er som en båt på vann – bare mye fortere. Båten i figur 5 har brutt 
«vannbølgemuren». Hastigheten til bølgene som båten lager er ganske langsomme, typisk  
1–2 m/s. Båten i figur 5 kjører fortere enn 2 m/s (ca. 7 km/h eller ca. 4 knop) og ingen bølger klarer 
å bre seg ut framfor båten – som for et fly som har brutt lydmuren, men ikke fullt så spektakulært… 

2.3.2 Tidsforsinkelse på grunn av avstand 

Siden en lydbølge bruker ett sekund på å tilbakelegge 343 m, får vi lett tidsforsinkelse på lyden 
mellom lydkilde og mottaker (lytter/mikrofon). Dette opplever vi for eksempel når det tordner ved at 
lysglimtet kommer før smellet/buldringen. Lyset har en hastighet på 300.000 km/s så lynet når oss 
så å si umiddelbart, mens lyden blir ca. 3 sekunder forsinket dersom tordenskrallet er 1 km unna. 
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Figur 5: Båt som har brutt «vannbølgemuren». 

 
Nyttig å huske utenat: 
 

 
 
Rundt regnet bruker en lydbølge 3 ms på å forplante seg 1 meter (evt 3 s per km). 

For korte avstander er forsinkelsen så liten at måler forsinkelsen i millisekunder, det vil si tusendels 
sekunder, forkortet ms. Det er 1000 ms i ett sekund. Mer eksakt er forsinkelsen per meter lik  
2,92 ms. For korte avstander blir en slik forsinkelse knapt merkbar i seg selv, men for større 
avstander blir den åpenbar, noe som vi alle har erfart ved å rope for eksempel mot en fjellvegg 
langt borte. Roper vi mot en fjellvegg som er 343 m framfor oss får vi et ekko som er 2 sekunder 
forsinket i forhold til lyden vi lager. For mer detaljer rundt opplevelsen av forsinket lyd, se kapittel 
7.4. For lydkilder som beveger seg vil samme tidsforsinkelse føre til at vi misoppfatter retningen til 
lyden. Om du hører et fly høyt oppe på himmelen og du peker ut retningen til flyet kun basert på 
lyden, vil du peke i feil retning (litt bak flyet). Hvor mye du bommer avhenger av hvor fort flyet kjører 
og hvor langt unna flyet er – jo fortere og jo lengre unna jo mer bommer du. 
 
Om vi skal regne ut tidsforsinkelsen til lyden mer nøyaktig kan vi bruke formelen under, men anslå 
alltid svaret først ved hjelp av huskeregel over. Har du først anslått svaret kan du oppdage om du 
har regnet ut feil ved hjelp av kalkulatoren. 
 
Formel: 
 s 
t = s/c,    Evt. følgende trekant for de som er vant til det: t c 
 
hvor s er lik strekningen lyden tilbakelegger fra kilde til mottaker og c er lydhastigheten. 
 
Eksempel: Hvor mye blir lyden forsinket om en lydbølge må gå 55 m fra kilde til mottaker 
(lytter/mikrofon): 
 
Svar: Ut fra huskeregelen over så blir forsinkelsen lik 55·3 ms lik 165 ms. Mer nøyaktig: t = s/c = 
55/343 ≈ 0,160 s = 160 ms. Vi bommet altså med 5 ms ved å bruke den enkle huskeregelen og ofte 
vil dette være nøyaktig nok. Avviket på 5 ms utgjør kun 3 % av det nøyaktige svaret. 
 
Man kan kanskje lure på hvorfor det skulle være noe vits i å ha kjennskap til for eksempel 
lydhastighet i forhold til lydteknikk. Lydhastigheten viser seg å ha en rekke praktiske konsekvenser. 
En kan tenke at en lydhastighet på 343 m/s (ved romtemperatur, 20 ºC) er raskt – det er tross alt 
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en hastighet lik ca. 1200 km/h. Men som regel skulle vi ønske at lydhastigheten var betraktelig 
høyere. En hastighet på 343 m/s betyr at lyden blir forsinket med 1 sekund om det er 343 meter 
mellom lydkilde og lytter/mikrofon. Dette fører til at akustisk lyd lett kommer «ut av synk» med det 
visuelle/bilde eller andre lydkilder. Lydbølger fra ulike lydkilder som må tilbakelegge en ulik 
veilengde mellom kilde og mottaker kommer veldig lett ut av synk – og det mye, mye lettere enn 
lys. To lyskilder vil svært sjelden komme betydelig ut av synk siden lyset tilbakelegger 30 mil i løpet 
av 1 millisekund! Med andre ord får vi tidsforsinkelser på lyd som er nesten en million ganger større 
for lyd enn for lys. Om vi ikke innser konsekvensene av den relativt lave hastigheten til lydbølger 
kan vi komme i seriøs trøbbel når vi for eksempel jobber med flere lydkilder. Vi vil ofte tjene på å ha 
full kontroll på tidsforsinkelser mellom kilder, både for signaler i kabel og akustisk i lufta. 

2.4 Periode og frekvens 

Dersom vi ser på stempelet i figur 3, så svinger stempelet med én bestemt og fast rytme. Tiden det 
tar før stempelet er tilbake i samme posisjon kalles svingningens periode og betegnes med T. 
Periode måles i sekunder. Når svingningen har en veldig rask rytme er det upraktisk å benevne 
perioden i hele sekunder og vi bruker her også millisekunder (som for forsinkelser). For svært korte 
perioder eller små forsinkelser benyttes mikrosekunder som benevnes μs. Ett mikrosekund tilsvarer 
ett milliontedels sekund, det vil si et 1 million mikrosekund er det samme som ett sekund. 
 
I stedet for å se på hvor lang tid det tar før svingen gjentar seg, kan vi heller se på hvor mange 
gjentakelser svingningen rekker i løpet av ett sekund. Denne måleenheten kalles frekvens og 
betegnes med f. Frekvensen til tonen kalles ofte tonehøyden (mørk tone = lav frekvens, lys tone = 
høy frekvens). Forsøk å unngå å snakke om «høy tone» siden dette kan være tvetydig – mener du 
at tonen er lys (høyfrekvent) eller sterk (høyt nivå)?. Frekvens måles i Hertz (uttales «hærtsj» eller 
«hærts»). En gammel måleenhet for frekvens er cps («cycles per second»). For lyd vil vi som regel 
komme opp i 20.000 Hz innenfor det hørbare området av lyd og da er det mer praktisk å snakke 
om kilohertz (kHz = tusen Hertz). Ultralyd har frekvenser over det hørbare området, mens infralyd 
er lydbølger som har frekvens under det hørbare området – rundt regnet under 20 Hz. 
 
Nyttig å huske utenat: 
 

 
 

Ved 1 kHz (1000 Hz) er perioden 1 ms 
Ved 20 Hz er perioden 50 ms 
Ved 20 kHz (20.000 Hz) er perioden lik 50 µs 

Hvis vi ser på forholdet mellom periode og frekvens, så er periode og frekvens seg i mellom det 
som kalles omvendt proporsjonale: Jo lengre periode, desto lavere frekvens – jo kortere periode, 
desto høyere frekvens. Dette gjelder også motsatt vei – jo høyere frekvens, desto kortere periode 
og motsatt. Mer presist matematisk: Dersom frekvensen for eksempel dobles (ganges med 2), så 
vil perioden bli halvert (deles på 2). Og motsatt: Ved å halvere frekvensen (dele på 2), så dobles 
perioden. Andre faktorer enn 2, for eksempel 10 fungerer på samme måte. 
 
Dersom vi husker informasjonen i faktaboksen over og vet at periode og frekvens er omvendt 
proporsjonale, kan vi finne ut frekvens/periode ganske lett uten kalkulator. For eksempel: Hva er 
frekvensen dersom perioden er 4 ms? Her er perioden fire ganger så stor sammenliknet med 1 ms. 
En periode lik 1 ms tilsvarer frekvens lik 1 kHz. Tilhørende frekvens blir her en fjerdel så stor 
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sammenliknet med 1 kHz (i stedet for ganget med fire). Tilhørende frekvens for en periode lik 4 ms 
blir derfor 1000/4 lik 250 Hz. På samme måte vil en periode lik 10 ms tilsvare frekvens lik 100 Hz. 
 
Når vi skal finne periode mellom to frekvenser er det viktig å merke seg at det i prinsippet blir feil 
om vi finner mellomverdier. Ett eksempel: Ved 1 kHz er perioden lik 1 ms og må være 2 ms ved 
500 Hz. Men hva er perioden lik ved 750 Hz? Det er her fristende å ta verdien midt i mellom 1 og 2, 
det vil si 1,5 ms, siden 750 er midt mellom 500 og 750. Dette blir feil siden frekvens og periode er 
omvendt proporsjonale (invers forhold), ikke proporsjonale (lineært forhold). For å finne perioden 
ved 750 Hz kan vi ta utgangspunkt i at 750 er lik 500·1,5. Ved 500 Hz er perioden lik 2 ms. 
Perioden blir da lik 2/1,5 ≈ 1,33 ms. I vårt eksempel fant vi en midtverdi basert på to frekvenser 
som hadde forhold lik 2 (1000 og 500 Hz). Så lenge forholdet ikke er for stort bommer vi kun lite 
ved å være fristet til å finne en midtverdi (1,33 versus 1,5 som ikke er så stort avvik). Finner vi 
derimot tilsvarende midtverdi mellom 100 og 1000 Hz (forhold lik 10), får vi en periode lik 5,5 ms 
ved 550 Hz som er fullstendig feil. 
 
Om vi ser på stempelets posisjon som funksjon av tiden ut fra figur 3, vil vi få en kurve slik figur 6 
viser. Stempelets faste rytme vil gi én bestemt periode og dermed også én bestemt frekvens. 
Denne kurven vil ha en sinusform og dersom stempelet svinger med en frekvens innenfor det 
hørbare området vil vi høre denne tonen som en pipelyd (rentone). Slike toner får vi fra for 
eksempel en stemmegaffel, alarm eller ved å plystre. 
 

 
Figur 6: Kurveform (sinus) for en periodisk svingning. 

1 periode

Tid (s) 

1 periode

Om vi har tilgang til kalkulator kan det være nyttig å kjenne formlene for utregning av periode T ut 
fra frekvens f og motsatt. Men forsøk alltid å anslå svaret ut fra metoden beskrevet over før du tar 
fatt på kalkulatoren! En annen fordel med å anslå svaret ut fra forhold til periode ved noen kjente 
frekvenser er at du vender deg til slik hoderegning. Denne hoderegning blir veldig nytte også for 
anslag av dB-verdier (i kapittel 4). 
 
Formler: 
 1
T = 1/f  f = 1/T          Evt. følgende trekant for de som er vant til det: 

f T 
Når denne formelen brukes er det viktig at man putter inn tall som er basert på hele sekunder eller 
hele Hertz, ikke for eksempel centimeter eller kiloHertz. Hvis ikke blir det lett surr og man kan få et 
svar som er komplett feil, for eksempel 10 eller 100 ganger for stort/lite. 
 
Eksempel: Hva er perioden dersom frekvensen er lik 440 Hz? 
 
For å anslå svaret først: 440 er litt under halvparten av 1.000 Hz. Ved 1.000 Hz er perioden lik  
1 ms. Ved halve frekvensen (1.000/2) 500 Hz blir periode det dobbelte, det vil si 2 ms. Som et grovt 
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anslag er da periode noe over 2 ms ved 440 Hz. For å anslå litt mer nøyaktig kan vi ta 500 Hz og 
dele på 1,1, som er tilnærmet lik å trekke fra 10 %: 500/1,1 ≈ 454 Hz. Ved denne frekvensen er 
perioden 10 % større i forhold til 500 Hz: 2⋅1,1 = 2,2 ms. 
 
Nøyaktig utregning: T = 1/f = 1/440 ≈ 0,00227 s = 2,27 ms 
 
Vi ser at vi bommet med 0,07 ms i vårt anslag, som kan gjøres i hodet med litt trening. Dette 
tilsvarer et avvik på kun 3 %. Fordelen med å kunne ta det raskt i hodet er at vi praktiske 
situasjoner lett kan omsette fra praksis til teori og jobbe med å kunne se lydforhold og 
konsekvenser for opplevd lyd. 
 
Når frekvens eller periode ikke er rene doblinger i forhold til 1 kHz og 1 ms vil utregningen bli litt 
mer komplisert som vi ser over, men hovedsaken er å få et svar som er tilstrekkelig nær eksakt 
svar. Treffer vi i vårt anslag innenfor 10 % avvik fra eksakt riktig svar, bommer vi med mindre enn 
en musikalsk heltone, noe som i de fleste musikalske sammenhenger vil være helt akseptabelt. 
Eksakt svar kan vi finne ved bruk av kalkulator og formelen over, men som sagt anslå alltid svaret i 
hodet først. Da kan du lett avsløre om du har gjort noe feil i utregningen, og ofte er det nyttig å kjapt 
kunne anslå et svar i hodet i stedet for å finne fram kalkulator. Men det krever at du kan utenat hva 
perioden er ved 20, 1000 og 20.000 Hz! 
 
Det vil i de fleste tilfeller ikke være behov for å være mer nøyaktig en tidels Hz for frekvenser under 
100 Hz og hele Hz over 100 Hz. Dette er fordi vi har problemer med å skjelne små variasjoner i 
frekvens. For utregning av periode vil 2–3 gjeldende siffer som regel være nok, for eksempel  
23,3 ms, 230 μs eller 250 ms. 

2.4.1 Hørbare frekvenser 

Vi kan som nevnt høre lydbølger som svinger med en frekvens fra ca. 20 Hz opp til ca. 20.000 Hz, 
men her vil det helt klart være individuelle avvik. Noen hører kanskje ikke lyder med frekvens over 
17.000, andre ikke under 25 Hz. Om du er i stand til å oppfatte lyd opp til 17.000 eller 19.000 Hz vil 
sjelden ha vesentlig betydning for din evne til å være lydtekniker – svekking av hørselsevnen rundt 
1.000 til 4.000 Hz vil være mye mer alvorlig siden veldig mye av tale-/vokaltydeligheten ligger i 
dette frekvensområdet. Infralyd som har frekvens under det hørbare kan vi føle på kroppen selv om 
ørene ikke klarer å oppfatte lyden. 
 
Som lydtekniker er det viktig å kunne gjenkjenne ca. frekvensområde til en rentone man hører. 
Dette er en treningssak og å sammenlikne tonen man hører opp musikkinstrumenter man kjenner 
kan være nyttig. Det kan også være nyttig å kunne gjenkjenne noen faste referansefrekvenser som 
440 Hz eller 1 kHz. Om du lytter til rentoner (toner som har kun én frekvens, for eksempel ved hjelp 
av en sinusgenerator) vil det være enda lettere å høre hvordan lydkomponenter med ulik frekvens 
oppleves. Figur 7 viser frekvensene til grunntonen (se delkapittel 5.1.2) for tangentene på et piano. 
Har man et piano tilgjengelig kan det være nyttig å gjøre seg kjent med hvordan toner med 
grunntone innenfor de ulike frekvensene låter slik at man kan bli bedre på å gjenkjenne frekvens for 
lyder man hører.  
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Figur 7: Frekvens til grunntonene på pianotangentene. 

Mer folkelig/vidtfavnende bruker vi begrepene bass, mellomtone og diskant når vi snakker om 
frekvensen til lyden. Følgende frekvensgrenser er til cirka grenser mellom disse begrepene (i følge 
Moylan, 2007): 

• Dyp bass («low»): Under 65 Hz (opp til C2, se figur 7). 

• Overgang bass til mellomtone («low-mid»): Innenfor 69 til 196 Hz (C#2 til G3). 

• Mellomtone («mid»): Innenfor 208 til 440 Hz (G#3 til A4). 

• Øvre mellomtone («mid-upper»): Innenfor 466 til 1319 Hz (A#4 til E6). 

• Diskant («high»): Innenfor 1397 til 4186 Hz (F6 til C8). 

• Øvre diskant («very high»): Over 4186 Hz (C8). 

2.5 Bølgelengde 

Om vi ser på stempelet i figur 3 igjen ser vi kurven nederst som viser lufttrykket i røret i 
lengderetningen. Avstanden mellom to like trykkavvik til bølgen som brer seg utover langs røret 
kalles bølgelengden. Dette tilsvarer avstanden mellom to bølgetopper for bølger på vann. Om vi 
regner avstand mellom bunner (størst negativt avvik), topper (størst positivt avvik) eller mellom 
andre punkter har ingen betydning. Bølgelengde til en lydbølge er med andre ord hvor langt en 
bølge må forplante seg før den repeterer sitt avvik fra normaltrykket i lufta. Med kun én bestemt 
frekvens på stempelet vil bølgelengden være konstant så lenge lydhastigheten er konstant. 
Bølgelengde betegnes med den greske bokstaven λ (uttales «lambda») og måles i meter. 
 
Den forholdsvis lave lydhastigheten fører til at bølgelengden blir veldig lang, spesielt i bassen. Når 
rom og objekter er på størrelse med bølgelengden får vi mange bølgeeffekter som fører til store 
nivåvariasjoner på lyden ulike steder i rommet. Disse bølgeffektene er nærmere omtalt i kapittel 4, 
5 og 7. Kjennskap til disse bølgeeffektene gjør det mye lettere å feilsøke når lydforholdene ikke er 
helt som man håpet (for eksempel store variasjoner i lydbildet ulike steder innenfor et 
publikumsområde for livelyd). Om vi er i stand til å høre selv hvilke frekvenser vi kan ha problemer 
med og raskt anslå hvilke bølgelengde (og periode) dette er relatert til vil feilsøkingen bli mer 
effektiv. Spesielt innen livelyd og opptak ute på for eksempel filmset vil tiden det tar være veldig 
avgjørende. I studio har vi mer tid, men dersom du kan fortere komme til målet, vil det ha en stor 
positiv betydning der også. Musikere i sofa kan også bli utålmodige. 
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Bølgelengden er som nevnt påvirket av frekvensen (f) og lydhastigheten (c). Bølgelengden er på 
samme måte som periode (T) omvendt proporsjonal med frekvensen: jo høyere frekvens, jo kortere 
bølgelengde (og motsatt). For lyd med frekvens lik 1 Hz blir bølgelengden lik 343 m. Frekvens lik  
1 Hz tilsvarer en periode lik 1 s og på ett sekund har bølgelengde forplantet seg 343 m. 
 
Nyttig å huske utenat: 
 

 
 

Ved 1 kHz (1000 Hz) er bølgelengden 0,34 m (cirka det samme som 1 fot) 
Ved 343 Hz er bølgelengde 1 meter 
Ved 20 Hz er bølgelengden 17 meter 
Ved 20 kHz er bølgelengden 0,017 meter (1,7 cm) 

Om vi husker det som står over og at bølgelengde og frekvens er omvendt proporsjonale kan vi 
relativt lett ha kontroll på bølgelengde og tilhørende frekvens uten bruk av kalkulator. Dette er ut fra 
samme tankegang som for periode og frekvens. Eksempel: Hva er bølgelengden ved 50 Hz? En 
mulig måte å tenke på her er at 100 Hz er en tiendedel av 1000 Hz. Da vil bølgelengden bli ti 
ganger så stor sammenliknet med hva den er ved 1000 Hz. Det vil si at bølgelengden ved 100 Hz 
er lik ca. 0,34·10 lik 3,4 meter. Ved 50 Hz er den den dobbelte, det vil si 6,8 m. Selv om dette ikke 
blir helt nøyaktig, blir det i de fleste tilfeller nær nok! Alternativt kan vi se at 50 Hz er 2,5 ganger  
20 Hz. Da må bølgelengden ved 50 Hz være 17/2,5 = 6,8 m. Dette er samme svar, men 17/2,5 er 
vanskeligere å regne i hodet sammenliknet med 0,34·10·2. Med litt trening vil man ganske lett 
komme nært nok med faktorene 10 og 2 og evt også 1,1. Faktoren 1,1 vil tilsvare å legge til 10 %, 
noe som også er ganske lett å gjøre i hodet (legge til en tiendedel). Som nevnt vil det som regel 
være helt akseptabelt om anslaget blir mindre 10 % feil i forhold til eksakt svar basert på formel. 
 
Om vi har tilgang på kalkulator kan følgende formler brukes, men igjen vil det være svært nyttig om 
vi kan ha en formening om hva svaret omtrent skal bli før vi taster det inn på kalkulatoren! 
 
Formler: 
 

f
c

=λ   
λ
cf =  

c
 

λfEvt. følgende trekant for de som er vant til det:  
 
Disse formlene er like som for periode og frekvens bortsett fra at vi har lydhastigheten c i formelen i 
stedet for tallet 1. Det vil si at bølgelengden er 343 ganger perioden (i romtemperatur). Det er også 
mulig å snu om på formelen og finne lydhastigheten c basert på bølgelengde og frekvens, men 
siden lydhastigheten er tilnærmet konstant er det sjelden relevant å finne c. 
 

 

Huskeregel: For å regne ut størrelsen på det du ikke vet (λ eller f), 
så ta lydhastigheten og del på det du vet (f eller λ). 

 
Også når denne formelen brukes er det viktig at man putter inn tall som er basert på hele meter 
eller hele Hertz, ikke for eksempel centimeter eller kiloHertz. 
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Eksempler: Finn tilhørende bølgelengde ved følgende frekvenser: 
 
a) 630 Hz b) 1400 Hz c) 10 kHz 
 
Anslag ut fra kjente frekvenser og bruk av faktorer: 

a) 630 Hz er cirka det dobbelte av 343 (2·343 = 686). Bølgelengden ved 686 Hz er halvparten av 
av den er ved 343 Hz, det vil si 0,5 m. Vi kan dermed anslå at bølgelengden er litt under 0,5 m. 
Vi kan komme litt nærmere ved å trekke fra 10 % (dele på 1,1): 686/1,1 ≈ 624 Hz. Da blir 
bølgelengden 10 % høyere det vil si 0,55 m. 624 Hz er veldig nær 630 Hz. Vi kan si at å bruke 
faktoren 1,1 gjør det vanskeligere å regne i hodet, så vinninga kan her gå opp i spinninga 
(«diminishing returns»). 

b) 1400 er nesten den samme som 1500 Hz. Ved 1000 Hz er bølgelengden 0,34 m og halvparten 
ved 2 kHz; 0,17 m. Vi kan dermed tippe noe midt mellom 0,34 og 0,17, det vil si ca. 0,25 m. Å 
finne en slik midtverdi er som nevnt i prinsippet feil, men fungerer bra vi finner midtverdi mellom 
to frekvenser som ikke ligger for langt fra hverandre (faktor 2 i dette tilfellet). 1400 er 1000 
ganget med 1,4. Bølgelengden ved 1400 blir da lik 34 cm/1,4 ≈ 24 cm. Dette blir mer eksakt, 
men igjen litt vanskeligere å regne i hodet. 

c) 10 kHz er 10 ganger 1.000. Bølgelengde lik 34 cm/10 = 3,4 cm 
 
Ved å bruke formel: 

a) λ = c/f = 343/100 = 3,43 m  b) λ = c/f =343/1400 ≈ 24,5 cm 

c) λ = c/f = 343/1000 = 3,4 cm 
 
En fordel med å bruke kjente frekvenser og faktorer er at det skal mer til å bomme mye på riktig 
svar. For formelen kan man lett gå seg litt bort i antall nuller bak komma, for eksempel lese 0,03 m 
som 3 cm. For å unngå forviklinger rundt kHz og cm anbefales det som nevnt å putte inn 
tallverdiene regnet i Hz og meter i formelen (ikke bruke tall for kHz eller cm, som eksempel). 
 
Det er praktisk å oppgi bølgelengde på lyd som enten meter eller centimeter. En nøyaktig over 
tiendedels centimeter er sjelden nødvendig, 2–3 gjeldende sifre er som regel nok. Men det vil 
selvfølgelig komme litt an på situasjonen. I spesielle situasjoner må det kanskje være nøyaktig ned 
til hver minste millimeter (for eksempel ved design av høyttalere). 

2.6 Romlig bølge og tidssignal 

En akustisk lydbølge varierer i tid og rom samtidig. For en rentone som signal får vi en 
sinusfunksjon både for tidsvariasjonen observert i ett punkt i rommet og trykkvariasjonen observert 
ved ett tidspunkt ulike steder i rommet. Bølgelengde og periode har mye til felles. Begge er 
omvendt proporsjonale med frekvensen til lydbølgen. Det som skiller de er at mens periode er i 
forhold til tidsforløpet til lydsignalet, er bølgelengde knyttet til lydbølgen som brer seg ut i rommet, 
se figur 8. Bølgelengden avhenger av lydhastigheten i tillegg til frekvensen, mens perioden er kun 
avhengig av frekvensen. 
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Lydbølge med frekvens 1 og 2 kHz 

Hos mottaker (øre/mik): I rommet: 

1 kHz 

 
Figur 8: Lydbølge med frekvens 1 og 2 kHz i rommet og hos lytter/mikrofon. 

2.7 Dopplereffekten 

Dopplereffekten inntreffer når lydkilden beveger seg i forhold til mottakeren (lytteren/mikrofonen), 
eller omvendt; at mottakeren beveger seg i forhold til lydkilden. Vi kan også ha tilfeller hvor både 
lydkilden og mottakeren beveger seg samtidig. Vi må opp i en viss hastighet for å få en hørbar 
effekt. Hvis lydkilden beveger seg vekk fra mottakeren vil lydkilden «kjøre fra» bølgene den skaper 
slik at bølgelengden til lydbølgene øker. Hvis lydkilden beveger seg i mot mottakeren skjer det 
motsatte: Bølgene «pakker seg sammen» foran kilden og bølgelengden til lydbølgene blir kortere 
sammenliknet med om lydkilden sto i ro. Denne endringen av bølgelengden kalles dopplerskift og 
dopplerskiftet blir større jo raskere lydkilden eller mottakeren beveger seg, se figur 9. 
 

 
Figur 9: Dopplereffekten. 

Dopplereffekten fører til at en lydkildes bevegelse fører til at lyden vil få høyere frekvens og høres 
lysere ut når lydkilden beveger seg i mot mottakeren, sammenliknet med om lydkilden sto stille. Og 
tilsvarende lavere frekvens og mørkere tone når lydkilden beveger seg fra mottakeren. Kjører du 
karusell kan du høre at musikk fra en høyttaler endrer frekvens når du passerer høyttaleren. Dette 
kan du også høre når en ambulanse passerer deg. Sirenen skifter til å få en mørkere tone i det 
ambulansen passerer der hvor du står. En ambulanse i høy hastighet gir en mer hørbar doppler-
effekt enn en som kjører sakte. 
 
Politiet benytter seg av dopplereffekten når de skal måle farten til kjøretøy på veien ved hjelp av 
radar, men da studeres endring av bølgelengden til elektromagnetiske bølger i stedet for lydbølger. 
Med lasermåling av hastighet brukes tidsforsinkelsen til det reflekterte lyset i stedet for et 

Bevegelsesretning 

Kortere bølgelengde, 
høyre frekvens 
(lysere tone) 

Lengre bølgelengde, 
lavere frekvens 
(mørkere tone) 

Avstand (m) Tid (s) 

T = 1 ms 

1 kHz 
2 kHz 2 kHz 

λ = 0,34 m 

λ = 0,17 m T = 0,5 ms 
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dopplerskift. Men tidsforsinkelsen blir mye mindre enn for lyd: 1 meter tilbakelagt gir kun 1 
nanosekund (1 milliarddels sekund) forsinkelse for lys. 
 
Dopplereffekt kan vi kanskje si er «mest for moro». Det er ikke så ofte denne effekten blir gjeldende 
for lydteknikk siden høyttalerne, mikrofonene og musikere med mer stort sett står i ro. Men man får 
en dopplereffekt for eksempel hvis en vokalist vifter med mikrofonen framfor seg mens han/hun 
synger (da endrer frekvensen seg vekselvis opp og ned – en vibrato-effekt). En Leslie for 
Hammondorgelet er også basert på dopplereffekten. Og dopplereffekten er nyttig å kjenne til når du 
skal lydlegge gjenstander i bevegelse. 

2.8 Fase 

Fase beskriver hvor i svingningsforløpet en kilde eller bølge befinner seg. Fase betegnes med den 
greske bokstaven Φ (uttales «fi») og måles i grader. Et helt svingningsforløp, det vil si en hel 
periode eller bølgelengde, regnes som 360º. Siden fase er knyttet til periode og bølgelengde vil det 
bety at en faseverdi vil være knyttet til en viss frekvens. Stempelbevegelsene vist i figur 3 kan vi 
tenke oss kommer av at en aksling og et roterende hjul er koplet til stempelet. Dette er forsøkt 
illustrert i venstre del av figur 10. For en hel periode i figur 3 har stempelet flyttet seg ut, inn og 
tilbake til samme posisjon. Dette tilsvarer å dreie hjulet en hel omdreining. Høyre side av figur 10 
viser posisjonen til hjulet som driver stempelet i figur 3 gjennom en hel omdreining. Etter en hel 
omdreining på hjulet er en hel periode av sinusbølge generert. Dette tilsvarer 360 fasegrader. 
 

0º 

270º 

90º 180º 0º 

90º 

180º 

270º 

360º 
 

Figur 10: Faseinformasjon til ett svingeforløp (en hel periode). 

Dersom vi kun har én bølge eller ett signal vil ikke fase være av veldig stor betydning. Om den en 
bølgene slår ut i i negativ eller positiv retning først har som regel ingen betydning. Vi har problemer 
med å skjelne et overtrykk fra et undertrykk, selv om noen mener at de kan skjelne en viss endring 
i lydkvaliteten til lyden av en stortromme dersom lyden fra et slag på tromma starter med et 
undertrykk i stedet for et overtrykk. Derimot dersom vi har to bølger eller signaler som summeres vil 
det være veldig utslagsgivende hvor i svingningsforløpet de to bølgene/signalene er i forhold til 
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hverandre (relativ forskjell i fasen). Som nevnt vil frekvensen her påvirke hvilken forskjell vi får i 
fase til de to bølgene/signalene. Vi kan si at fase sier noe om synkroniteten ved en viss frekvens. 
Bølger/signaler som er helt i fase kan vi si er helt synkrone. Dersom to bølger er helt «ut av fase» i 
forhold til hverandre vil det ene bølgen være i mot-takt i forhold til den andre – den vil ha undertrykk 
mens den andre har overtrykk (og vice versa). Å være ut av fase eller i motfase i forhold til 
hverandre tilsvarer et relativt faseskifte på 180º. Med to like sterke kilder i motfase, vil de to 
bølgene kansellere hverandre ut og vi får ikke noe lyd i det hele tatt! Faseforhold mellom lydbølger 
og lydsignaler har stor betydning for lydteknikk og dette kommer vi mye tilbake til. 
 
Det er to hovedårsaker til at vi får innført en forskyvning av fase, eller faseforskyvning: 

• Tidsforsinkelse mellom signalene. 

• Avstandsforskjell mellom lydkilder i rommet. 
 
Avstandsforskjell kan finnes ut fra tidsforskinkelse og vice versa. Faseforskjell (eller 
faseforskyvning) mellom kilder er betegnet med ΔΦ (delta «fi»). Symboldet Δ brukes matematisk til 
å betegne forskjell. Hvor stor faseforskjellen blir, er styrt av forholdet mellom tidsforsinkelse (Δt) og 
perioden (T) til lydsignalet, eller forholdet mellom avstandsforskjell (Δs) og bølgelengden (λ). 
Avstandsforskjellen er betegnet s ut fra strekning lyden har tilbakelagt. ΔΦ vil gjelde kun ved en 
bestemt frekvens siden T og λ avhenger av frekvensen. Med økende frekvens vil 
faseforskyvningen øke, siden T og λ blir mindre med økende frekvens. Strekningen lyden 
tilbakelegger omtales også som gangvei, mens tiden det tar å tilbakelegge strekningen omtales 
som gangtid. Δs og Δt kan derfor også omtales som gangveiforskjell og gangtidforskjell. I delkapittel 
4.6.4 vil vi se på dette i mer detalj. 
 
Formler for faseforskjell/forskyvning: 
 

°⋅
Δ

=Δ 360tΦ
T

   °⋅
Δ

=Δ 360sΦ
λ

 

 
Disse to formlene gir samme svar, det er kun spørsmål om vi relaterer til periode eller bølgelengde. 
 
Eksempel: Et signal forsinkes 5 ms. Hvor stor faseforskyvning regnet i antall fasegrader 
representerer denne forsinkelsen ved 50 og 2000 Hz? 
 
Svar: Vi må først finne hvor stor andel av en hel periode forsinkelsen tilsvarer. Ved 50 Hz er 
perioden 20 ms, mens den er 0,5 ms ved 2 kHz. Ved 50 Hz tilsvarer forsinkelsen 5/20 lik 0,25 eller 
en kvart periode. Det tilsvarer 0,25·360º = 90º. Ved 2 kHz tilsvarer forsinkelsen 5/0,5 lik 10 hele 
perioder. 10 hele perioder tilsvarer 3600º. Vi ser at den samme tidsforsinkelsen gir økende 
faseforskyvning når frekvensen øker. 
 
Ved bruk av formelen: 
ΔΦ = t/T⋅360 = 5/20⋅360º = 90º    ΔΦ = t/T⋅360 = 5/0,5⋅360º = 3600º 
 
En faseforskyvning lik 3600º er et veldig stort tall og det tilsvarer 10 hele omdreininger. Som regel 
er vi mest interessert i den del av faseforskyvningen som går utover hele omdreininger, målt 
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innenfor +180 og –180º. Dette gjør det lettere å relatere faseforskyvning til den faseforskyvningen 
som har størst negativ konsekvens, nemlig 180º. Så lenge lydkilder er forskjøvet et helt antall 
omdreininger blir konsekvensen minimale som vi skal se på mer i detalj i kapittel 4. Svarene over 
kan derfor forkortes til 90º og 0º. 
 
Har vi i et annet eksempel 17,3 perioder forsinkelse er det 0,3 perioder utover de 17 hele periodene 
vi vil være opptatt av. 17,3 perioder vil gi 0,3⋅360º = 108º faseforskyvning. Med forsinkelse 
tilsvarende 17,7 perioder vil vi mangle 0,3 perioder til å ha 18 hele perioder forsinkelse. 
Faseforskyvningen vil i dette tilfellet være –108º. 
 
Vi kunne også funnet forskyvningen for 5 ms forsinkelse ved å regne det om til veiforskjell og 
relatere til bølgelengde i stedet for periode. På 5 ms vil lydenbølgen tilbakelegge en ekstra 
veilengde lik Δs = c⋅t = 343⋅0,005 = 1,715 m. Ved 50 Hz er bølgelengden λ = c/f = 343/50 = 6,86 m. 
Forholdet Δs/λ har samme verdi som Δt/T: Δs/λ = Δt/T = 1,715/6,86 ≈ 0,25. 0,25⋅360º er lik 90º. 

2.8.1 Faseforskyvning versus polaritetsskifte 

Som nevnt over vil en faseforskjell på 180º mellom to like sterke bølger føre til total utslukning. Det 
er også en alternativ måte å skape en slik full utslukning, som kalles et polaritetsskifte. Ved å skifte 
polaritet vil vi bytte fortegnet til utslaget i bølgen/signalet. For et elektrisk signal kan vi få til et 
polaritetsskifte ved å bytte om pluss og minus på tilkopling av ledninger. En viktig forskjell mellom 
180º faseforskjell og polaritetsskifte er at en faseforskjell på 180º vil kun gjelde ved visse 
frekvenser, mens et polaritetsskifte fører til utslukning ved alle frekvenser. Figur 11 viser 
summering av to like sterke og identiske signalformer som blir summer med lik og ulik polaritet. 
Signalet vist i figur 11 består av mer enn én sinustone, men signalet forsvinner i sin helhet med 
motsatt polariet. 
 

 
Figur 11: Summering av to identiske signalformer med lik (venstre) og ulik polaritet (høyre). 
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3 VÅR HØRSEL – PSYKOAKUSTIKK 
Psykoakustikk handler om læren om hvordan vår hørsel fungerer og hvordan vi opplever lyd. 
Opplevelse av lyd vil være subjektiv, mens fysiske/akustiske lydbølger kan beskrives objektivt (det 
vil si uten innflytelse av vår subjektive bedømming). Psykoakustikk beskriver blant annet 
sammenhenger mellom det objektive og det subjektive. Psykoakustikk strekker seg fra den fysiske 
oppbyggingen av vårt hørselsorgan til effekter basert på vår evne til å tolke informasjonen fra 
nerveimpulsene som kommer fra hørselssansen. Mange av disse effektene er det vanskelig å måle 
eksakt resultatet av og mange av effektene er såpass kompliserte at vi per i dag ikke forstår fullt ut 
hvordan de fungerer. Når vi slår opp i litteratur for å finne beskrivelse av disse effektene, vil 
konkrete resultater som listes opp ofte være basert på forenklede versjoner av virkeligheten. Men 
på tross av dette er mye av eksisterende kunnskap svært nyttig for å forstå opplevd lyd. 
 
Vi kan si at primære funksjoner til hørselen vår historisk sett er: 

• Overvåking. Vår evne til å høre er veldig gunstig i faresituasjoner. Vi vil kunne lokalisere og 
gjenkjenne lyd og ta stilling til om vi er i fare – i et så å si 360-graders 3D perspektiv (i 
motsetning til synet vårt). 

• Kommunikasjon. Vi bruker det vi hører til å trekke ut relevant/interessant informasjon og 
uttrykke og oppfatte følelser. Vi tolker lyd vi hører ved å relatere til vår erfaringsbase av 
lydkarakterer/ytringer/musikkuttrykk vi har hørt før. 

 
Hva som definerer eller er med på å gi god lyd er ikke alltid like lett å vite sikkert. Perfekt lyd er 
vanskelig å beskrive helt konkret og hva som anses som perfekt vil variere fra person til person. I 
mange tilfeller er lyden langt fra perfekt og da vil det være nyttig å vite hva det er som kan være 
med på å gjøre lyden udefinert, grumsete eller uengasjerende. Ved å ha kunnskap om og være 
bevisste hvordan vi opplever lyd (psykoakustikk) kan vi lettere se sammenhengene og finne de 
viktigste årsakene til vi er langt unna målet om «perfekt lyd». 
 
I praksis er mange av de psykoakustiske effektene viklet inn i hverandre slik at vi ikke legger så lett 
merke til dem. I kontrollerte forhold kan vi lettere demonstrere hver enkelt effekt, men da er ikke 
lytteforholdene så naturlige lenger. Hvis vi er bevisst de ulike effektene vil vi lettere kunne kjenne 
de igjen og identifisere de i komplekse lydbilder i praksis. 
 
Innen hi-end er det mange små nyanser som kan være med på å øke lydkvaliteten litt og kan være 
vanskelig å vite hva som er innbilt opplevelse og hva som er reelt. Ser man en stereo-forsterker 
med fet design og som sies å låte veldig bra blant de som er vel respekterte til å uttale seg om 
lyden, vil det være lett å bli farget av dette når man selv lytter – «what you hear is what you see». 
Innen for eksempel livelyd har vi ofte langt vanskeligere lytteforhold enn hjemme i stua. Dette gjør 
at vi ikke lenger snakker like mye om små nyanser, men store forskjeller der vi kan være ganske 
sikre på hva som blir effekten. Så innen praktisk lydteknikk kan vi ved å kjenne grunnleggende 
psykoakustikk styre unna de verste tilfelle, og hva som fører til god lyd blir litt mer konkret. Når alle 
de verste tilfellene er styrt unna vil vi nå mer et «high-end-nivå» hvor vi kan diskutere nyanser, og 
hvor psykoakustikken lett kommer til kort. I tillegg til teoretisk forståelse vil det være svært nyttig å 
lære å stole på egne ørers bedømming av nyanser, samtidig som vi har respekt for at andre vil 
høre ting annerledes. Andre vil oppfatte lydbilder noe annerledes sammenliknet med deg selv fordi 
deres hørselsorgan er biologisk sett litt annerledes, eller fordi de har en annen bakgrunn som lytter. 
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Om vi har god grunnforståelse for hva som foregår (ut fra litteratur innen psykoakustikk osv.) og får 
mye erfaring med lyd med forskjellig karakter og form, kan vi over tid danne oss et bra bilde av 
ulike sammenhenger mellom fysikk og oppfattelse. På den måten kan de komplekse 
sammenhengene mellom fysikk og oppfattelse bli fascinerende og interessante – ikke bare 
frustrerende. Visse produsenter virker dog som de spiller bevisst på usikkerheten rundt opplevelse 
av lyd og selger overprisete produkter som neppe har noe for seg (såkalte «snake oil»-produkter). 
En god forståelse for elektroakustikk og psykoakustikk kan gjøre det lettere å avsløre slike 
produkter. 

3.1 Ørets anatomi 

Oppbygging av vår hørselsorgan kan deles opp tre deler: Det ytre øret, mellomøret og det indre 
øret. Figur 12 viser de tre ulike delene og de viktigste bestanddelene. 
 

 
Figur 12: Oppbygging av vårt hørselsorgan. 

3.1.1 Det ytre øret 

Hovedfunksjoner til det ytre øret er: 

• Å samle sammen og forsterke den akustiske lydbølgen. 

• Å bidra til indikasjon på retning til lyd (mer om dette i delkapittel 3.3.3.3). 
 
Det ytre øret består i hovedsak av øremuslingen (det som synes fra utsiden) og øregangen, som 
vist i figur 13. Øregangen fører til en akustisk resonans (beskrevet i kapittel 4). En 2,5 cm lang 
kanal som er lukket i den ene enden fører til en akustisk resonans med grunnfrekvens rundt  
3500 Hz (se figur 67). Dette gir en forsterking av lyden i frekvensområdet rundt 3500 Hz. 

Det ytre øret 

Mellomøret 

 

Det indre øret 
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Figur 13: Det ytre øret. 

Formen på øremuslingen er med på å endre frekvensspekteret til lyden vi hører. Folk med 
forskjellig form på øremuslingene (de færreste har helt like øremuslinger) vil oppfatte en lydkilde 
forskjellig på grunn av disse forskjellene. Så dette alene indikerer at vi aldri vil kunne være helt 
enige om hvilket lydoppsett eller utstyr som låter aller best. Andre biologiske forskjeller og kulturell 
bakgrunn vil også kunne bidra til forskjellige lydpreferanser. 

3.1.2 Mellomøret 

Hovedfunksjoner til mellomøret er: 

• Å øke følsomheten (impedanstilpasse). 

• Å beskytte det indre øret for sterk påkjenning ved høye lydnivåer. 
 
Figur 14 viser en detaljert beskrivelse av de ulike knoklene/benene og musklene som er knyttet til 
mellomøret. De tre benene – hammeren, stigbøylen og ambolten – bidrar til å øke ørets følsomhet 
ved at det skal en mindre kraft til fra trommehinnen til å skape bevegelse i det ovale vinduet. Listen 
under forklarer hva de ulike nummererte delene i figur 14 er (med latinske navn i parentes). 
 
1   Hammeren 
2   Muskelbåndet til hammeren  
3   Ambolten 
4   Muskelbåndet til ambolten  
5   Stapedius-muskelen 
6   Stigbøylen 
7   Trommehinnen (membrana tympani) 
8   Øretrompeten 
9   Malleus-muskelen (tensor tympani) 
10 Nerver 
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Figur 14: Mellomøret. 

3.1.2.1 Ørets dempeledd 

På trommehinnen har vi en muskel kalt malleus (tensor tympani) og i mellomøret har vi en muskel 
kalt stapedius. Disse forsøker å holde igjen for sterke lydbølger ved å begrense utslaget til 
trommehinnen og ambolten, slik at de sterke bølgene ikke når vårt indre øre og «legger flimmerhår 
i grus» (se mer om dette i neste delkapittel). Disse musklene er styrt av en refleks (omtalt blant 
annet som stapedius-refleksen). Om du for eksempel slår ei sleiv hardt i en kjele kan du kanskje 
kjenne at de to musklene strammer til. 
 
Refleksene for disse musklene bruker tid på å reagere – øret må først oppfatte en sterk lyd og 
videreformidle dette til hjernen, deretter må hjernen aktivere disse dempemusklene via 
nervesystemet. Det vil si at øret ikke rekker å begrense sterke lyder som kommer veldig plutselig 
(impulsivt), for eksempel lyd fra gevær osv. Derfor er ofte sterke og impulsive lyder i størst fare for 
å skade vår hørsel. For vedvarende sterke lyder vil også dempemusklene bli slitne, slik at den 
sterke lyden til slutt slipper ganske uforhindret gjennom og kan skade deler av mellomøret eller det 
indre øret. 

3.1.3 Det indre øret 

Hovedfunksjoner til det indre øret er: 

• Å omdanne akustiske bølger til elektriske nerveimpulser. 

 
Figur 15 viser oppbyggingen til den indre øret i detalj med en liten versjon av det indre øret øverst 
til venstre i figuren. Listen under forklarer hva de ulike nummererte delene i figur 15 (med latinske 
navn i parentes) er. Det indre øret er også del av vårt balanseorgan. 
 
1–4 Del av balanseorganet (ikke hørselen) 
5     Sneglehuset (cochlea) 
6     Helicotrema (forbindelse mellom scala vestibuli og scala tympani) 
7–9 Del av balanseorganet (ikke hørselen) 
10   Det ovale vindu 
11   Det runde vindu 
12   Scala vestibuli 
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13   Scala tympani 
14   Del av balanseorganet (ikke hørselen) 
 

 
Figur 15: Det indre øret. 

3.1.4 Sneglehuset (cochlea) 

Vibrasjonene fra trommehinnen overføres via mellomøret til det ovale vinduet som skaper en 
trykkbølge i det væskefylte sneglehuset (cochlea). Sneglehuset er stedet hvor lydbølgene blir 
omdannet til nerveimpulser. Bevegelsen til det ovale vinduet brer seg innover i sneglehuset via 
scala vestibuli til den kommer innerst i sneglehuset. Etter dette brer bevegelsen seg tilbake igjen 
via scala tympani og til slutt ut gjennom det runde vinduet. Dette er vist i figur 16. Mellom de to 
kanalene i sneglehuset har vi basilarmembranen som består av ca. 30.000 flimmerhår (per øre). 
 

 
Figur 16: Sneglehusets og dets to kanaler. 

Listen under forklarer hva de ulike nummererte delene i figur 16 er. 
 
1 Sneglehuset 
2 Scala vestibuli 
3 Scala tympani 
4 Spiral ganglion (nervefibre knyttet til basilarmembranen langs scala vestibuli og scala tympani) 
5 Samlede nervefibre fra sneglehuset opp til hjernen  
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I korte trekk får bevegelsene til væsken inne i sneglehuset basilarmembranen til å bevege seg. 
Hvilken del av basilarmembranen som beveger seg mest (innover i sneglehuset) er avhengig av 
frekvensen til lyden. På den delen av membranen som beveger seg vil flimmerhårene festet til 
membranen fyre av nerveimpulser til hjernen. Jo større bevegelse på membran, jo hyppigere fyrer 
flimmerhårene av nerveimpulser. Figur 17 viser et nærbilde av flimmerhår på basilarmembranen. 
Høyfrekvente lyder setter delen nær åpningen av sneglehuset i bevegelse, mens lavfrekvent lyd 
skaper størst bevegelse innerst i sneglehuset, som vist i figur 18. Basert på hvilke flimmerhår langs 
basilarmembranen som fyrer av nerveimpulser og hvor hyppig de ulike hårene fyrer av 
nerveimpulser kan hjernen bygge seg opp et inntrykk av lydkilden. 
 

 

Figur 17: Nærbilde av flimmerhårene inne i sneglehuset. 

 

Figur 18: Sneglehuset og registrering av lyd med ulik frekvens. 

Figur 19 viser responsen til membranen med øret utsatt for ulike sinustoner. Vi ser at en sinustone 
setter i gang svingninger innenfor en viss del membranen, ikke bare et lite punkt på membranen. 
Dette betyr at flimmerhår langs en betydelig del av basilarmembranen fyrer av nerveimpulser selv 
om det bare en én frekvens til lyden. Hvordan hjernen klarer å bestemme frekvensen til tonen er 
det noe tvil om og mest sannsynlig benytter hjerne et sett av ulike strategier. Én mulig strategi går 
ut på at hjernen oppfatter frekvens basert på de flimmerhårene som sender ut flest nerveimpulser 
per sekund. Med én sinustone får vi bare én topp i responsen til membranen. Vi ser at vår hørsel 
har visse begrensninger i forhold til oppløsning i frekvens og dette påvirker vår opplevelse av lyd 
(se delkapittel 3.3.1). 
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Figur 19: Respons til basilarmembranen når øret blir utsatt for ulike 
sinustoner med frekvens lik 50, 300, 1600 og 3000 Hz. 

3.1.5 Direktivitet til hørselen vår 

På grunn av hodets størrelse og form, og øremuslingens utforming vil vår følsomhet for lyd være 
avhengig av retningen lyden kommer fra. Dette kalles direktiviteten til vår hørsel (se kapittel 5.6 for 
mer detaljer) og tilsvarer direktiviteten til en mikrofon. Hodets størrelse fører til at hodet kaster en 
«lydskygge» dersom lyden kommer inn rett fra siden (rett fra venstre/høyre), se delkapittel 6.6 for 
mer detaljer). Dette får betydning for frekvenser over ca. 2 kHz. Godt under 2 kHz, i bassen og 
nedre mellomtone, er direktiviteten til hvert enkelt øre tilnærmet lik omnidireksjonell, som vil si at 
følsomheten er lik for lyd fra alle retninger. Over 2 kHz kan direktiviteten likne direktiviteten til en 
mikrofon med nyrekarakteristikk (cardioide), det vil si at følsomheten er størst for lyd som kommer 
inn rett mot øret, mens følsomhet er lavest for lyd fra motsatt side av hodet (se delkapittel 8.1.3 for 
mer detaljer). Jo høyere opp i frekvens, jo mer markant blir denne direktivitet og på grunn av 
øremuslingens form blir følsomheten i ulike retninger ganske kompleks og vil variere fra person til 
person. At øret har ulik følsomhet for lyd fra ulike retninger ved høye frekvenser, bruker vår hjerne 
til å si noen om retningen lydkilden befinner seg i, se kapittel 3.3.3. 
 
Hørselens direktivitet fører til at venstre øre oppfatter under ca. 2 kHz også lyd fra høyre høyttaler i 
et stereo-oppsett. Når vi lytter på den samme miksen i hodetelefoner vil venstre øre i 
utgangspunktet høre ingenting av lyden i høyre kanal. Dette er med på å forklare hvorfor en miks 
låter veldig forskjellig i hodetelefoner sammenliknet med høyttalere i rom. Noen 
hodetelefonforsterkere er utstyrt med «cross-feeding» som lekker noe av signal i høyre kanal over i 
venstre kanal (og motsatt) under ca. 2 kHz. Dette for å gi en mer naturlig lytteropplevelse med 
hodetelefoner. Det finnes også plugins for å gjøre dette på signalet ut fra en digital arbeidsstasjon 
(DAW). 

3.2 Opplevd lyd på grunnlag av ørets oppbygging 

3.2.1 Opplevd lydnivå 

Opplevd lydstyrke kalles «loudness» på engelsk. Våre sanser reagerer på styrkegrader til for 
eksempel lyd og lys på noe som likner på en logaritmisk skala. Som tommelfingerregel kan vi si at 
en nivåforandring til totalt lydtrykknivå på 1 dB er knapt merkbart, 3 dB merkbart, mens 10 dB 
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økning oppleves som at det er cirka dobbelt så sterkt. Ved å øke nivået 20 dB kan vi si at det 
opplevelses som cirka det dobbelte av det dobbelte, det vil si fire ganger så sterkt. Opplevd lydnivå 
ut fra en fysisk målt dB-verdi avhenger av mange faktorer. Blant annet vil type lyd, frekvensomfang, 
varighet til lyden og individuelle forskjeller mellom lyttere påvirke vår opplevelse av lydstyrke. 
Lydkilder som er veldig rike på overtoner oppleves som sterkere enn mer «smalbåndede» lyder. 
Disse effektene gjør at oppfattet nivå og nivåbalanse ofte kan være noe annet en hva et 
lydnivåmeter indikerer, selv om lydnivåmetre er designet for å etterape hvordan vår hørsel 
fungerer, for eksempel et VU-meter. Det er ingenting som fullt ut kan erstatte en god og erfaren 
lytter til å bedømme lydnivåer. 
 
Vi er mest følsomme for lyd i frekvensområdet 1000–4000 Hz, mens vi er minst følsomme for 
lavfrekvent lyd. Dette kan ha sammenheng med at frekvensområdet 1000–4000 Hz er viktigst for å 
oppfatte tale, mens lavfrekvent lyd lett kan overdøve tale (se delkapittel 3.2.3). Ved å skru opp 
lydnivået blir vår følsomhet mer lik for alle frekvenser. Figur 20 viser hva fysisk lydtrykknivå må 
være ved ulike frekvenser for at vi skal oppleve det som like sterkt for en gjennomsnittsperson. 
Oppfattet lydstyrke måles i antall phons. Siden disse kurvene først ble oppdaget av forskerne 
Fletcher og Munson kalles de gjerne for Fletcher-Munson-kurvene. Vi ser fra figur 20 at 
høreterskelen (grensen for hvor lavt lydnivå vi kan oppfatte) er lavest ved ca. 4 kHz og at fysisk 
lydtrykknivå må økes veldig i bassen for at vi skal oppleve det like sterkt som ved 4 kHz – spesielt 
for lave lydtrykknivåer. Fortettingen av phonskurvene nede i bassen (vist i figur 20) betyr blant 
annet at små fysiske nivåvariasjoner i bassnivåer gir stort utslag på opplevd nivå. For eksempel å 
heve lydtrykknivået fra 90 til 100 dB SPL fører til ca. 20 phons økning ved 20 Hz, mens kun ca. 10 
phons ved 1 kHz. Med andre ord skal det for øvre mellomtone større fysiske nivåvariasjoner til for 
at vi skal oppleve de like drastiske som i bassen. 
 

Hva fysisk 
lydnivå 

(dB SPL) 
må være 
for at det 

skal 
oppleves 

som 

Fysisk 
lydnivå 

(dB SPL) 
80 phons 

 
Figur 20: Ørets følsomhet for lyd av ulik frekvens, basert på ISO 226:2003. 

Figur 21 viser det dynamiske området til vår hørsel, fra nedre høreterskel opp til smertegrensen 
innenfor ulike frekvenser. Smerten er varsel om at nivået er så sterkt at vi er i fare at vårt 
hørselsorgan tar skade av det. Som vi ser ut fra figur 21 har vår hørsel langt mindre dynamisk 
område i bassen sammenliknet med øvre mellomtone, maksimalt ca. 120 dB. Det mest 
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lavfrekvente lyden kan oppleves selv om vi ikke hører den som lyd: Kroppsdeler begynner å svinge 
med (resonnere) og vibrasjoner i balanseorganet gjør oss svimle, øre (og en følelse av beruselse). 
 

 
Figur 21: Dynamisk område for vår hørsel (grått felt). Det typiske dynamiske område til et akustisk 

orkester (orchestral range) og vår stemme (vocal range) er i angitt i hvitt. 

Lytter vi på lavt nivå vil lydmiksen oftest oppfattes som for tynn – det mangler bass og fylde. Dette 
forklarer hvorfor noen plater er merket «To be played loud!». Loudness-funksjonen på mange 
forsterker er laget for å rette opp på den dårlige nivåbalansen vi opplever om vi lytter med lavt 
lydtrykknivå (ved at forsterkeren hever nivået i bassen). Gjør du en lydmiks på lavt nivå kan du 
risikere ikke å høre lavfrekvent støy som har sneket seg inn under opptak – for eksempel støy fra 
biler i bakgrunnen. Uheldigvis er det ingen standarder for hvilket lydtrykknivå som skal brukes 
under lytting, med unntak av lydmiks til film hvor man er blitt enige om at det skal mikses med et 
kalibrert nivå (85 dBC). 
 
Dersom lyden stimulerer mange flimmerhår opplever vi lyden som sterkere, sammenliknet med om 
kun få flimmerhår blir stimules (og fyrer av nerveimpulser). For eksempel vil en rentone (sinustone) 
ofte oppleves som svakere sammenliknet med et musikksignal, selv om det totale fysiske lydnivået 
er det samme. Figuren 22 illustrerer hvordan det opplevde lydnivået er det samme, med gradvis 
økende båndbredde (frekvensomfang). Lyd med et bredt frekvensomfang inneholder lyd med 
mange forskjellige frekvenser til samme tid. Med økt båndbredde må nivået ved hver enkelt 
frekvens senkes for at opplevd lydnivå skal bli det samme. Det er forsøkt illustrert i figur 22. 
 

 
Figur 22: Opplevd nivå ut fra båndbredde til lyden. Båndbredden til lyden øker mot høyre i figuren, 

mens nivået ved hver frekvens reduseres etter hvert som båndbredden økes. Heltrukken 
båndbredde vil oppleves like sterkt som stiplet båndbredde. 

3.2.1.1 dBA og dBC 

Om vi skal finne totalt lydnivå innenfor alle frekvenser, hvordan skal vi da summere sammen det 
fysiske nivået ved ulike frekvenser for at det skal samsvare med vår opplevelse av totalt nivå? En 
løsning på dette problemet er å lage filtre (EQ-oppsett) som samsvarer noenlunde med den 
frekvensvarierende følsomheten til vår hørsel før vi summerer sammen nivåene ved ulike 
frekvenser. Det er standardisert tre slike filtre: Type A, B og C. Disse filtrene kalles også veiekurver 
(hvordan de ulike frekvensene veies). A, B og C er laget for å samsvare med følsomheten ved 40, 
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70 og 100 phons. NB! Det er forskjell på «A-veid» og «avveid»! Skal vi måle totalt lydtrykknivå og 
det er generelt et lav lydtrykknivå, bruker vi A-veiingen, og målt lydtrykknivå betegnes da dBA eller 
dB(A). Er det generelt høyt lydtrykknivå, bruker vi C-veiing og snakker om dBC eller dB(C). B-
veiing er lite i bruk. Figur 23 viser de veiekurvene (filtrene) som blir brukt for dBA og dBC. 
 

 
Figur 23: Filtre for dBA og dBC. 

3.2.1.2 Topper versus dipper i frekvensspekteret 

Vi har lettere for å legge merke til lyd som er vesentlig sterkere i et smalt frekvensbånd, 
sammenliknet med at lyden er vesentlig svekket innenfor et smalt frekvensbånd. Dette er forsøkt 
illustrert i figur 24. Det er med andre ord lettere/mindre risikabelt å fjerne visse 
frekvenskomponenter sammenliknet med å forsterke opp visse frekvenser. Dersom noen 
frekvenskomponenter blir forsterket opp unødvendig er dette godt hørbart! Dette er bakgrunnen for 
en regel innen lydteknikk som ofte blir brukt: Forsøk heller å trekke ned de sterke frekvens-
komponentene i stedet for å trekke opp de svake ved bruk av EQ. 
 

 
Figur 24: Opplevelsen av forsterkede og dempede frekvenskomponenter. 

3.2.2 Kritisk båndbredde 

Kritisk båndbredde har å gjøre med bredden til den delen av basilarmembranen som settes i 
bevegelse når vi utsettes for en rentone (sinustone). Basilarmembranen vil ha størst bevegelse ved 
frekvensen den utsettes for, men også betydelig bevegelse for frekvenser under og over 
frekvensen øret utsettes for. Bevegelsen strekker seg mest ut over frekvensen den utsettes for. 
Dette er forsøkt illustrert i figur 25. Dersom vi utsettes for en lavfrekvent rentone er det anslått at 
basilarmembranen vil ha betydelig bevegelse i en båndbredde på ca. 1/3 oktav, mens den er noe 
smalere, ca. 1/6 oktav, for øvre mellomtone og diskant (se mer om oktaver i delkapittel 5.7). 
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Figur 25: Respons til basilarmembran når det utsettes for en rentone. 

3.2.3 Maskering (overdøving) 

Dersom vår hørsel utsettes for én rentone (sinustone) fører dette til en relativt bredbåndet respons 
på basilarmembranen – det vil si at store deler av membranen resonnerer, ikke bare det ene stedet 
som tilsvarer den ene frekvensen til rentonen. Dette fører til at svakere lyder som har frekvens litt 
over eller under frekvensen til den opprinnelig rentonen, ikke klarer å lage noen betydelig respons 
på basilarmembranen og vi vil ikke klare å oppfatte den! Dette fører til hva vi opplever som 
overdøving eller maskering. Maskering betyr at en lyd vil dominere og overdøve en annen lyd. 
Dette kan lett erfares ved for eksempel å forsøke å snakke med en person rett ved siden av en 
veldig trafikkert vei. Lyden fra trafikken overdøver stemmen, eller den maskerer stemmen for å 
bruke tilsvarende begrep fra psykoakustikken. Maskering er effekten som gjør store lydmikser (med 
mange ulike lydkilder) så vanskelig å jobbe med. I store lydmikser ender vi lett opp med at noen 
instrumenter overdøver andre og vi sliter med å få alle instrumentene tilstrekkelig fram i lydbildet. Å 
mikse kun vokal og gitar er som regel mye lettere fordi det er færre lyder som må konkurrere 
innenfor hvert kritiske bånd. 
 
Figur 26 viser en tone (omtalt som «masker») som er i stand til å maskere nærliggende toner. 
Tonene som blir masker omtales ofte som «maskee». Maskere er en rentone på ca. 300 Hz  
(0,3 kHz) som maskerer toner på ca. 150 og 400 Hz. Tonene ved 150 og 400 Hz blir ikke hørbare 
fordi de har nivå under terskelen for maskering («Masking Threshold»-kurven i figur 26). Siden den 
kritiske båndbredden er større for lavere frekvenser vil basslyder ha lettere for å maskere 
sammenliknet med høyfrekvente lyder. Lavfrekvente lyder setter store deler av basilarmembranen i 
mellomtoneregionen i bevegelse sammenliknet med høyfrekvente. Dersom lydtrykknivået til den 
opprinnelige rentonen økes, økes også utstrekningen (båndbredden) til maskeringen. Det betyr at 
sterke lavfrekvente lyder kan overdøve veldig mye annen lyd – ikke bare annen svakere lavfrekvent 
men også lyder i mellomtoneregisteret og i verste falle godt oppe i diskanten. Vi ser også fra Figur 
26 at terskelkurven har større utstrekning opp i frekvens i forhold til ned i frekvens. Dette fører til at 
lavfrekvent lyd lett maskerer mellomtone/diskant. 
 

 

Figur 26: Maskering i frekvens. 
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Vi kan også ha maskering i tid, ikke bare frekvens: 

• Forlengs maskering: Etter at en lydkilde er slått av tar det ca. 20–30 ms før vår normale 
høreterskel kommer tilbake. Det er vanskelig å høre svake lyder som kommer rett etter 
sterke lyder. Lyder i en miks som kommer litt før andre vil dermed lettere bli hørbare. 

• Baklengs maskering: Sterke lyder som følger etter en svak lyd kan klare å maskere den 
svake lyden ca. 10 ms før den sterke lyden faktisk kom på. 

 
De tidsmessige maskeringseffektene betyr at vi kan endre lydmiksen ikke bare ved å endre på 
lydnivåene til de ulike lydkildene, men også hvordan de ulike lydene er synkronisert (tidsjustert) i 
forhold til hverandre. Den første lyden vi får servert vil være lettest for oss å oppfatte. 
 
Datakompresjon av digitale musikkfiler, som MP3, er basert på å utnytte maskeringseffekten. 
Datakompresjonen innfører støy (tilsvarende de svarte stolpene i figur 26) som ikke er så lett 
hørbar fordi den blir maskert av opprinnelig lyd i lydfilen (den hvite stolpen i figur 26). Komprimering 
av lydbilder som i utgangspunktet inneholder veldig mange frekvenskomponenter ved nesten alle 
frekvenser (se kapittel 5.2) vil ofte føre til at innført støy lett blir hørbar. Det er fordi det finnes få 
ledige steder i frekvensområdet hvor innført støy kan «gjemme seg» i nærheten av opprinnelig lyd, 
den vil heller maskere andre vesentlig opprinnelige lyder. For eksempel orkestermusikk kan være 
vanskelig å komprimere uten hørbare artefakter. Dette gjelder spesielt i diskanten hvor for 
eksempel fioliner har veldig mange overtoner som må bevares for at ikke lydkvaliteten skal 
forringes. 
 
Lavfrekvente frekvenskomponenter i opprinnelig lyd kan ses på som en «gavepakke» ved 
datakompresjon. Dette er fordi disse lydene skaper et stort område over sin egen frekvens hvor 
lydkomponenter blir maskert. I miksing og livelyd gjelder ofte det motsatte: for høye nivåer i bassen 
fører til at lyder i mellomtoneregisteret blir vanskelig å oppfatte. 

3.2.3.1 Å spille lavt versus høyt 

De fleste lydsystemer kommer med en volumkontroll og spørsmålet er ofte hvor høyt man skal 
spille. I de fleste lyttesituasjoner vil vi ha bakgrunnslyder – lyder som er i omgivelsene som vi i 
utgangspunktet ikke ønsker å lytte til, som trafikkstøy og støy fra ventilasjonsanlegg. I mange 
tilfeller vil vi spille såpass høyt at lydkilden vi ønsker å lytte til overdøver, eller i det minste tar vekk 
oppmerksomheten til bakgrunnslydene. Om vi ønsker å spille veldig høyt vil vi ikke minst ha 
problemer med at vi når smertegrensen. Men vi vil også kunne få dårligere opplevd klarhet i lyden, 
noe som kan forklares blant annet ut fra maskeringseffektene. Med veldig høye nivåer brer 
maskeringen seg utover i frekvens, for eksempel vil bass på høyt nivå maskere høyere opp i 
frekvens, sammenliknet med bass på lavt nivå. I tillegg vil høyttalere som lager bass (som 
subwoofere) ofte kunne ha mye harmonisk forvrenging om de presses til å genere høye lydnivåer. 
Det vil si at subwooferen innfører harmoniske overtoner som ikke var på innsignalet til sub’en i 
utgangspunktet (mer om dette i kapittel 4). Dette produserer overharmoniske toner som grøter til 
lyden i øvre bass og nedre mellomtone (typisk over 125 Hz). Så vi vil ofte kunne snakke om et 
optimalt, ikke maksimal, lydnivå hvor vi har maksimal tydelighet. Dersom lyden er uklar på ganske 
høyt nivå, vil det sjelden hjelpe å skru opp lydnivået ytterligere i forsøk på å øke tydeligheten, det 
blir snarere motsatte resultat. 
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3.2.4 Tidsintegrering og Haas-effekten 

Våre sanser har begrenset oppløsning i tid. For lys/bilde vil det si at 25 stillbilder vist i løpet av ett 
sekund flyter sammen til å oppleves som så å si én sammenhengende bevegelse. For lyd vil det si 
at forskjellige lydhendelser som følger tett i tid, flyter sammen til én lydhendelse. I hvilken grad 
lydhendelser flyter sammen i tid vil ikke bare avhenge av tidsforsinkelsen mellom lydene, men også 
frekvensen, nivå og retning til de ulike lydene. Denne effekten skyldes trolig sansenes fysiske 
oppbygning, men kan også skyldes hvordan hjernen tolker nervepulsene fra ørene/øynene. 
 
Øret integrerer (samler opp) nivåer over et tidsrom på ca. 200 ms. Det innebærer at lydpulser 
kortere enn 200 ms vil oppleves som sterkere i nivå dersom vi øker varigheten til lyden (med 
uendret fysisk lydnivå) opp til 200 ms. Dette er mest utpreget for et bredbåndet signal (signaler 
med mange ulike frekvenskomponenter, for eksempel et musikksignal) i forhold til rentoner (kun én 
frekvenskomponent). Figur 27 viser hvordan opplevd lydstyrke avhenger av varigheten til lyden. 
Med tanke på en lydmiks betyr dette at opplevd lydnivå til en kortvarig lydkilde (for eksempel 
perkusiv trommelyd) ikke bare bestemmes av lydkildens fysiske lydtrykknivå (dB SPL), men også 
varigheten til den. 
 

 

Figur 27: Opplevd lydstyrke (loudness) ut fra varigheten til en rentone 
(pure tone) og bredbåndet støy (broadband noise). 

Helmut Haas gjennomførte i 1949 et forsøk i laboratorium hvor han undersøkte hvor sterk og 
forsinket en enkelt lydkopi av opprinnelig lyd kunne være før vi er i stand til å oppfatte denne 
forsinkede kopien. Venstre del av figur 28 viser hans resultat i form av hvor mange prosent av 
deltakerne i eksperimentet som ble forstyrret av den forsinkede kopien av et talesignal. Høyre del 
av figur 28 presenterer de samme resultatene, men viser hvor sterk lydkopien kan være før kopien 
kan oppfattes atskilt fra den opprinnelige lyden. Ut fra figur 28 kan vi se at for eksempel en 
forsinkelse lik 40 ms ble svært få testpersoner forstyrret av selv, med et nivå over opprinnelig 
lydkilde. Men den forsinkede kopien bidro til at oppfattet lydnivå økte. Forsinkelse typisk over  
80 ms ble veldig mange forstyrret av, selv om kopien hadde lavere nivå enn opprinnelig lyd. Hans 
resultater antyder at en forsinket kopi som er forsinket innenfor 5–30 ms kan være opp til 10 dB 
sterkere enn den opprinnelige lyden uten at lydkopien er hørbar. I stedet fører kopien til at den 
opplevde lydstyrken øker. Denne effekten med ørets tidsintegrering har fått navnet «Haas-
effekten». Disse resultatene må tas med en klype salt siden lydkopien ble introdusert fra kun noen 
få bestemte retninger og resultatet man får vil avhenge av retning, varighet og frekvensspekter til 
lydkopien til lyden (som nevnt over). Det er for eksempel lettere å høre lydkopien for kortvarige eller 
høyfrekvente lyder. 
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Figur 28: Haas-effekten, tids- og nivågrenser for sjenerende eller hørbar lydkopi. 

3.3 Opplevelse av lyd basert på vår tolkning/analysering av lyden 

Dette delkapitlet tar for seg hvordan vi er i stand til å trekke ut informasjon om lydkilden ut fra 
hjernens tolking av de nerveimpulsene den mottar fra våre to sneglehus. 

3.3.1 Gjenkjenning av lydens frekvens (tonehøyde) 

Opplevd frekvens/tonehøyde kalles «pitch» på engelsk. Vår oppfattelse av frekvens er ikke eksakt 
og er påvirket av mange faktorer. Våre sanser utfører en viss komprimering av styrkegraden til 
stimuli vi blir utsatt for. Som tidligere nevnt har vi et logaritmisk forhold til lydstyrke: Lydtrykknivået 
vi blir utsatt oppleves som en dobling av opplevd lydstyrke dersom effekten til lydbølgen blir 10 
ganger så stor. Tilsvarende har vi for lys og også frekvens til lyd. En dobling av frekvens gir oss en 
tone som høres musikalsk lik ut, bare lysere i karakter. På grunn av dette vises ofte frekvens på en 
logaritmisk frekvensakse: Det er lik avstand på frekvensaksen mellom frekvenser som har et 
forhold 10 eller 2 (se for eksempel figur 20 og 23). 
 
Vi er ikke fullstendig sikker på hvordan vi detalj er i stand til å finne ut frekvensen til lyden vi hører. 
En av teoriene er at hjernen ser etter hvilke flimmerhår som fyrer av flest nerveimpulser per 
sekund. Dette indikerer at bevegelsen til basilarmembranen er stor ved den frekvensen 
flimmerhårene «overvåker». Andre teorier går på at hjernen studerer timingen av nerveimpulser. 
Det virker også som at hjernen studerer overtonemønstre for å finne grunntonen (se kapittel 5.2). 
 
Øret må høre lyden over en viss periode for at vi er i stand til å oppfatte frekvensen. Lyder som 
varer kortere enn 100 ms har vi svært vanskelig for å høre frekvensen til. Dersom grunntonen er 
lav (for eksempel lyden fra en bassgitar) og overtonene forsvinner vil vi ofte ha sterke problemer 
med å bestemme tonehøyde/frekvensen. Dette kan man oppleve for eksempel på en scene hvor 
overtonene fra for eksempel bassgitaren kan bli maskert av andre lyder på scenen. For grunntoner 
i mellomtoneregisteret vil vi være mindre avhengig av overtonene siden vi er flinkere til å høre 
frekvensen til rentoner i dette registeret. 
 
Vi er best på å skjelne avvik i frekvens i mellomtoneregisteret (ikke bass og diskant), men hvilken 
frekvens vi syns vi hører er påvirket blant annet av nivå, frekvensspekter og varighet til lyden. For 
eksempel dersom nivået til en rentone økes jevnt fra svakt til sterkt kan vi oppleve det som at 
opplevd tonehøyde endrer seg. Dette kan forklare hvorfor sangere som hører seg selv sterkt i 
hodetelefoner vil ha en tendens til å synge surt, fordi lydstyrken på sangen de hører ikke helt 
stemmer med lydstyrken slik det blir på endelig miks. Vi kan bestemme frekvensen til én sinustone 
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noenlunde sikkert, men når flere rentoner tett i frekvens låter på én gang, flyter membranresponsen 
fra de ulike rentonene sammen slik at det blir vanskeligere for hjernen å si noe om frekvensen til de 
ulike rentonene. Hvor nær hverandre disse tonene er i frekvens gir ulik opplevelse. 
 
Figur 29 viser hvordan vi vil oppleve to ulike rentoner ut fra forskjell i frekvens mellom to rentoner 
som har samme fysiske nivå. Dette er basert på teorien om kritisk båndbredde og teorien om at 
toppen til basilarmembranen angir frekvensen for oss. Når de to tonene har samme frekvens er det 
lett for øret å oppfatte frekvensen siden basilarmembranen kun har én betydelig topp i sitt 
svingemønster (som i figur 25). Når de to tonene har litt ulik frekvens vil basilarmembranen få et 
svingemønster som er lik summen av responsene til de to ulike tonene. Det vil fortsatt være kun én 
betydelig topp og øret oppfatter kun én tone, men denne tonen svever, det vil si at lydstyrken går 
opp ned med en frekvens lik frekvensforskjellen mellom disse to tonene. Dette kalles «beats» på 
engelsk og er et rent fysisk fenomen. Lydbølgen svever allerede før den når våre trommehinner. 
Denne effekten fører til en musikalsk effekt kalt tremolo (nivået endrer seg opp og ned over tid). 
 

 
Figur 29: Respons til basilarmembran og opplevd lyd med to rentoner (KB = kritisk båndbredde). 

Etter hvert som avstanden mellom de to tonene øker i frekvens (i figur 29) vil vi ikke lenger oppfatte 
det som én tone med kun én frekvens. Med litt større frekvensavvik høres det ut som en «røff» 
tone, men frekvensforskjellen er ikke stor nok til at vi klarer å detektere de to ulike rentonene. Først 
når de to tonene er innen ulike kritiske bånd for basilarmembranen vil det være to tydelige topper til 
responsen til basilarmembranen; vi klarer å detektere at det er to ulike toner med hver sin frekvens. 
Et slikt tilfelle er vist i nederste del av figur 29. Figur 30 viser en alternativ presentasjon av effekten. 
 
Svevning som fenomen kan vi benytte oss av eksempel når vi skal stemme en gitar: Tonen vil 
sveve så lenge to strenger som skal ha samme tone ikke har eksakt lik frekvens (er «sure» i 
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forhold til hverandre). Sveving avslører altså at to lydkilder ikke er helt stemt i forhold til hverandre. 
Ved å bruke tremolo (litt nivåvariasjon tidsmessig) eller vibrato (litt frekvensvariasjon) på lyden i 
utgangspunktet, kan man til en viss grad dekke over at toner er litt ustemt i forhold til hverandre – 
svevingen forsvinner i tremolo/vibrato. For eksempel kan kor bruke vibrato på stemmen for dekke 
over litt dårlig intonering seg i mellom. 
 

 
Figur 30: Opplevelse av to rentoner ut fra forskjell i frekvens (CB = critical bandwidth). 

Vår evne til å detektere frekvensen til toner som klinger sammen har stor betydning for den 
musikalske opplevelsen. Toner som ligger tett i frekvens, innenfor det samme kritiske båndet 
oppleves gjerne som dissonant – det høres ikke ut som en fin samklang. Toner som har en viss 
avstand i frekvens, med mer enn en kritisk båndbredde seg i mellom, har vi lettere for å oppleve 
som «velklingende». For lyse toner vil toner innenfor 1/6 oktav være vanskelig å skille fra 
hverandre. Dette tilsvarer samklangen av tonene C og D. Spill disse tonene for eksempel på et 
piano og høre selv. Figur 31 viser skissert grad av dissonans innenfor en oktav. For visse 
frekvensforhold, som 3/2 og 4/3 er det minimal dissonans. Her er vi over kritisk båndbredde og 
toner med slike intervall får også mange felles overtoner (se kapittel 5), noe som virker til å gjøre 
det lettere for hjernen å oppfatte tonehøyde (og mindre kaos, mer orden). I bassen er den kritiske 
båndbredden større og vi må spre tonene mer, typisk 1/3 oktav (en moll-ters) for å unngå den 
kraftigste opplevde dissonans. 
 

 
Figur 31: Frekvensforhold mellom to toner og grad av opplevd dissonans. 6/5 ≈ moll-ters, 5/4 ≈ dur-

ters, 4/3 ≈ kvart, 3/2 ≈ kvint og 5/3 ≈ sekst med referanse til musikalske intervaller. 

3.3.2 Gjenkjenning av lyder 

Måten en lydkilde begynner å lage lyd på er ofte karakteristisk for hvilke type lydkilde vi har med å 
gjøre. Denne starten av lyden kalles gjerne anslagslyd eller transientlyd (ikke-vedvarende 
utladning/oppstart). Når lyden har stått på en liten stund vil vi kunne få et inntrykk av 
frekvensspekteret til lyden, som ofte også er veldig karakteristisk for hva slags lydkilde vi har med å 
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gjøre. Vi gjenkjenner lydene ved å slå opp i vår erfaringsdatabase over anslagslyder og 
frekvensspekter vi har hørt tidligere. Se mer om frekvensspekter i delkapittel 5.2. 

3.3.3 Retningsbedømming av lydkilder 

Hjernen tolker nerveimpulsene fra våre to ører til å finne ut retningen til lydkilden. Vi er best 
«utstyrt» til å retningsbestemme lydkilder horisontalt (azimuth), men kan ofte også klare å 
identifisere riktig vertikal retning (elevasjon). Hjernen observerer forskjeller i tid/fase og 
frekvensspekter mellom våre to ører. Hjernen kan også observere endringer av frekvensspekter 
ved hvert enkelt øre. Disse observasjonene bruker hjernen til å si noen om retningen til lydkilden. 
Vi lokaliserer lyd best ved ca. 500 Hz – her kan vi retningsbestemme en sinustone med ca. 1–2 
graders nøyaktighet. Vi snur oss ofte for å bedre retningsbestemme lydkilder. Vi får da kilden 
innenfor sektoren vi er best på å retningsbedømme. 
 
Om vi ser lydkilden høres det lettere ut som at lyden kommer fra retningen hvor lydkilden befinner 
seg, så det visuelle vil i mange tilfeller hjelpe oss eller lure oss til å retningsbestemme lyden i riktig 
retning. Når vi ser hvor en lydkilde befinner seg kan vi si at vi ikke trenger lyden for å vite hvor 
lydkilden befinner seg. Men ved å oppleve at lyden kommer fra samme retning som det visuelle får 
vi færre motstridende tegn til hvor objekter rundt oss befinner seg – vi blir mindre forvirret/frustrert 
og dette kan påvirke lytteopplevelsen (ofte ubevisst). At hjernen tilpasser sin retningsbedømming ut 
fra visuell informasjon kan du lett utforske selv: Forsøk å sende lyden fra en bærbar enhet med 
skjerm (for eksempel bærbar PC/MAC, videospiller) ut til en liten ekstern høyttaler. Sett den 
eksterne høyttaleren ute til siden den ene siden av skjermen. Se på en film hvor du har folk som 
snakker og du kan se deres ansikt mens de snakker. Selv om høyttaleren står ute til siden i forhold 
til skjermen, vil du etter å ha sett på videoen i noen minutter oftest la deg lure til å tenke at lyden 
kommer ut av skjermen. Lukk øynene og sjekk om det endrer din oppfatning! Om høyttaleren står 
langt unna skjermen ut til siden vil det gjerne ikke fungere lenger, så det er kun mindre avvik eller 
tvetydigheter i retning til lyden som kan rettes opp (stabiliseres) av det visuelle. 
 
Lyd som blir lokalisert utenfor vår synsvinkel blir gitt ekstra oppmerksomhet, og denne effekten 
kalles «the tiger effect». Lyden er vår eneste informasjonsbærer for det som skjer utenfor 
synsfeltet. Surround-kanalene i surroundlyd regnes som å oppleves ca. 1,5 dB høyere enn 
frontkanalene på grunn av dette. 

3.3.3.1 Retningsbedømming ut fra tids- og faseforskjeller mellom ørene 

Det at våre to ører er plassert på to ulike steder fører til, sammen med lydens begrensede 
hastighet, at lyden fra en lydkilde vil ankomme ørene med en viss tidsforsinkelse mellom høyre og 
venstre øre. Tidsforskjellen vil avhenge av hvor lydkilden befinner seg i forhold til oss. For 
eksempel om lyden er rett framfor oss får vi ingen tidsforskjell. Dette har hjernen lært seg å ta 
fordel av for å finne ut i hvilken retning lydkilden befinner seg. I figur 32 ser vi en lydkilde og 
lydveien for de to lydbølgene fra kilden til hvert av ørene. Den ekstra veilengden (gangveien) som 
lyden må tilbakelegge fører til at vi hører lyden fra kilden en anelse senere med venstre øre. 
Avstanden mellom ørene gir ikke bare en tidsforsinkelse, men også en faseforskjell mellom 
bølgene ved hvert av ørene, siden tidsforsinkelse og fase alltid er knyttet sammen. Det virker som 
at hjernen gjør seg nytte også av denne faseforskjellen for retningsbedømming. 
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Lydkilde 

 = Ekstra gangvei til venstre øre. 

 
Figur 32: Retningsbedømming av en lydkilde basert på tidsforskjell mellom venstre og høyre øre. 

De fleste av oss har en avstand mellom ørene på ca. 17–18 cm (noen er tjukkere i huet enn 
andre…). Med en lydkilde rett til siden for oss må lyden forplantes ca. 17 cm ekstra til øret på 
motsatt side av lydkilden. Denne avstandsforskjellen fører til ca. 0,5 ms tidsforskjell for ankomst av 
lyden mellom ørene. Dette er den største tidsforskjellen vi kan få. Dersom lydkilden har en retning 
som er nesten rett framfor oss er det snakk om kun svært små tidsforsinkelser som hjernen klarer å 
gjøre seg nytte av for å retningsvurdere lydkilden. 
 
Når en lyd slås på vil vi lett observere både tidsforsinkelsen og faseforskjellen, men dersom 
lydkilden har stått på en stund kan vi kun observere faseforskjellen. Dette fører til at vi har lettere 
for å lokalisere lydkilder i det de slås på. Dersom vi kommer inn i rom hvor en lydkilde allerede står 
på kan vi ofte ha problemer med å lokalisere den. Dersom denne lyden for eksempel går av og på 
vil vi plutselig klare å lokalisere den. 
 
Deteksjonen av retning basert på tids- og faseforskjell mellom ørene fungerer best når lyden er like 
sterk ved begge ørene og hvor bølgelengden ikke er for lang i forhold hodets størrelse, og heller 
ikke kortere enn hodebredden. Å være tjukk i hue kan dermed ha sine fordeler, siden hodet da vil 
være bredere enn bølgelengde litt lenger opp i frekvens… For veldig lav frekvens (typisk under  
90 Hz) er faseforskjellen veldig liten mellom ørene (på grunn av den lange bølgelengden til 
lydbølger med lav frekvens) og vi får store problemer med å retningsbestemme ut fra observerte 
faseforskjeller. For frekvenser over 1,5 kHz vil bølgelengden til lyden være kortere enn 
hodebredden. Lyd fra forskjellige retninger kan da gi den samme faseforskjellen og hjernen vil da 
kunne mistolke hvor lydkilden befinner seg. Dette er forsøkt illustrert i figur 33. Her er bølgelengden 
lik 1,5 ganger hodebredden og lyd fra ca. 35º til siden gir 180º faseforskjell. Men lyd rett fra siden 
gir 540º faseforskjell. I det lydkilden slår seg på vil hjernen oppdage forskjellen mellom 180 og 540º 
faseforskjell, men når lydkilden først er i gang vil hjernen ikke kunne oppfatte forskjellen mellom 
180º og 540º, siden 540º er 360º + 180º. Begge situasjonene gir lyd i motfase og hjernen kan ikke 
si sikkert hvor lydkilden befinner seg. Dette viser hvordan hjernen lettere kan retningsbestemme 
når lydkilden slår seg på, eventuelt impulsive lyder som slår seg av og på hele tiden (ikke avgir lyd 
kontinuerlig). Så hjernens strategi med å finne tidsforskjeller og faseforskjeller mellom lyd oppfattet 
av våre to ører fungerer dermed best over ca. 90 Hz og under ca. 1,5 kHz (λ = 0,23 m). 

3.3.3.2 Retningsbedømming ut fra nivåforskjell til lyden mellom høyre og venstre øre 

For høyfrekvent lyd vil hodet vårt kaste en «lydskygge» og vi får dermed nivåforskjeller mellom 
ørene ut fra hvor lydkilden befinner seg. Dette fenomenet har hjernen lært seg å ta fordel av ved å 
sammenlikne oppfattet lydnivå mellom høyre og venstre øre. Denne metoden/strategien fungerer 
best ved høye frekvenser, over ca. 3 kHz. Lavfrekvent lyd bøyer (diffrakterer) rundt hodet (mer om 
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diffraksjon i kapittel 6). Figur 34 illustrerer hvordan nivåene ved ulike frekvenser vil være forskjellig 
mellom venstre og høyre øre når lydkilden befinner seg litt til siden i forhold til oss. 
 

 
Figur 33: Forvirrende «retnings-cue» når bølgelengden er kortere enn hodebredden. 

 

 
Figur 34: Retningsbedømming av en lydkilde ut fra nivåforskjeller mellom høyre og venstre øre. 

3.3.3.3 Retningsbedømming ut fra endring av frekvensspekter ved hvert enkelt øre ved høye 
frekvenser 

Refleksjon fra øremuslingen skaper en interferens med direktelyden, se figur 35. Den reflekterte 
lyden fra øremuslingen vil bli litt forsinket siden den går en litt lenger vei enn den opprinnelige 
lydbølgen. Disse to bølgene får en viss faseforskjell seg i mellom og vil fase hverandre ut (i 
motfase) ved visse frekvenser – spesielt ved høye frekvenser. (Se mer om interferens/kamfilter i 
kapittel 4.4.5 og refleksjon i kapittel 7.4). Refleksjonen fra øremuslingen og til en viss grad andre 
deler av hodet fører dermed til at nivået innenfor diskantområdet heves eller senkes i visse 
frekvensområder, avhengig av i hvilken retning lydkilden befinner seg. Hjernen kan dermed finne 
noe ut retningen til lyden basert på nivåvariasjon ved høye frekvenser ved ett øre alene. Denne 
strategien er nyttig for å kunne skille lydkilder som er rett foran fra lydkilder som er rett bak. 
Lydkilder rett bakfra vil ikke ha betydelig nivå- eller tidsforskjell mellom ørene, akkurat som lyd 

f f 

Frekvensspekter, lyd venstre øre: Frekvensspekter, lyd høyre øre: 
L L 

 

Lyd framfor litt til siden: 180º faseforskjell.  

Lyd rett fra siden: 540º faseforskjell.  
Det samme som 180º faseforskjell (540 – 360). 

Lydkilde 
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forfra. Vi kan derfor i visse tilfeller feilbedømme retningen til lydkilder ved at lydkilder rett framfor 
kan høres ut som de er rett bak oss, spesielt i bass og mellomtone. 
 

 

Lydkilde 

Tenkte eksempler på frekvensrespons på grunn av refleksjon fra øremuslingen: 

Lyd fra siden: Lyd bakfra: 

f f  
Figur 35: Retningsbedømming basert på interferens fra øremusling-refleksjon. 

3.3.3.4 Oppsummering av retningsbedømming av lydkilder 

For å oppsummere har vi tre hovedstrategier for å bestemme retningen til lyden: 

• Tids- og faseforskjeller mellom ørene. Fungerer bra fra lys bass over ca. 90 Hz opp til  
ca. 1,5 kHz. Tidsforskjell kan kun obsveres i det lydkilden skrur seg på. 

• Forskjeller i frekvensspekter mellom ørene. Fungerer best fra ca. 3 kHz. 

• Endring av frekvensspekter ved hvert enkelt øre. Fungerer best ved høye frekvenser. 
 
Vi har med andre ord problemer med å retningsbedømme lydkilder som inneholder kun dyp bass 
(mye brukt i skrekkfilm – det blir skummelt når vi ikke klarer å finne ut hvor lyden kommer fra). I 
praksis vil subwoofere gi fra seg lyd over 90 Hz eller noe forvrenging som fører til lydutstråling fra 
sub’en også over 90 Hz. Derfor kan vi lett få en idé om hvor subwoofere befinner seg. Vi kan også 
ha vanskeligheter med å lokalisere lyd i frekvensområdet 1,5–3 kHz, siden verken 
retningsbedømming basert på nivå eller tids-/faseforskjeller funger bra i dette frekvensområdet. Så 
lenge vi ikke har å gjøre med rentonekilder i dette frekvensområdet vil dette i praksis ikke være noe 
stort problem. Komplekse lydkilde, ikke rentoner, vil vi oss mange frekvensområder hvor vi får 
mulighet til å retningsbedømme lyden basert på alle tre metodene samtidig (mer robust). 
 
Alle de tre metodene er basert på at hjernen bygger seg opp en erfaringsdatabase. For eksempel 
små spedbarn eller eldre med høreapparat vil ha problemer med å lokalisere lyden, enten fordi 
hjernen ikke har nok lyder fra ulike retninger til å bygge sin erfaringsdatabase eller fordi de ikke har 
helt klart å tilpasse seg nye lytteforhold. Et høreapparat kan for eksempel innføre faseforskyvninger 
og øremuslingrefleksjoner endres med høreapparatet montert bak øret/i øregangen. 
 
Tidlige refleksjoner fra for eksempel reflekterende flater i et rom kan bidra til å forvirre vår evne til å 
detektere retningen til lyden (stereoperspektiv) siden hjernen har problemer med å skille mellom 
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forsinkelser mellom ørene og forsinkede lydbølger reflektert fra rommet. Fordi våre ører er plassert 
kun med horisontal forskyvning (når vi står oppreist), har vi større problemer med å lokalisere 
vertikalt. Vi burde også hatt et øre på toppen hodet! Deteksjon av forfra og bakfra kan også i visse 
tilfeller forveksles fordi tids- og nivåforskjellene er lik forfra og bakfra. Vi har kun refleksjoner fra 
øremusling og hode igjen som «cue». 

 
Stereo går ut på å ha to lydkilder plassert to ulike steder i rommet, men også å skape illusjoner om 
hvor en lydkilde befinner seg i rommet (i forhold til oss). Stereo på 60-tallet var mye basert på at 
hvert enkelt instrument hadde sin kanal (høyre eller venstre). I dag «pannes» lyd i hele bredden 
ved å endre nivåbalansen til lyden i venstre og høyre høyttaler, eventuelt tidsforsinke lyden mellom 
de to kanalene. Ved å ha likt nivå, eventuelt ingen forsinkelse mellom to begge kanalene oppfatter 
vi retning til lydkilden som rett forfra. Delay/tidsforsinkelse kan brukes for å øke bredden i lydbilde, 
for eksempel ved å forsinke en lyd 4 ms i venstre kanal og 0 ms i høyre kanal. Dette fungerer ut fra 
hvordan vi lokaliserer lyd. Å forstå hvordan vi retningsbestemmer lyd er nyttig for å forstå og 
bruke/eksperimentere med stereo, surround og forskjellige stereo-mikrofonoppsett. 
 
I virtual reality kan man skape illusjonen av at lyd kommer fra ulike retninger ved å etterlikne 
frekvensresponsene vist i figur 35. Disse ulike frekvensresponsene avhengig av retningen til 
lydkilden kalles HRTFs – Head Related Transfer Functions. Disse frekvensresponsene vil være litt 
individuelle siden alle har litt forskjellig øremuslinger og avstand mellom ørene, så skal man få det 
til å fungere 100 % bør man måle HRTFs basert på målinger på eget hode. Å oppnå opplevelse av 
at lydkilder befinner seg bak lytteren er mest krevende (pga. front-bak-forvirringen nevnt over). 

3.3.4 Opplevd avstand/nærhet til lydkilden 

Er vi i stand til både å retningsbedømme og avstandsbedømme er vi i stand til å lokalisere en 
lydkilde ganske sikkert. Samsvar mellom lokalisering basert på lyd og visuell informasjon kan være 
med på å påvirke opplevd tydlighet. Misforhold mellom det akustiske og visuelle kan være 
frustrerende/forvirrende. Lydkilder på lang avstand fra oss har i hovedsak tre karakteristiske trekk: 

• Lydnivå generelt. Endringer i lydnivå (dynamikk) vil kunne skape følelse av bevegelse. 

• Direktelydnivået er lavere for lydkilder på lang avstand. Direktelyd er den lydbølgen som går 
direkte fra lydkilden til mottaker (se kapittel 6 for mer detaljer). 

• I friluft er lyd over 1 kHz betydelig dempet av lufta (luftabsorpsjon). Vi skal se nærmere på 
dette i kapittel 6. 

• For lyd innendørs eller generelt i omgivelser som reflekterer mye lyd, vil nivået til direktelyd 
være veldig lavt på langt avstand, mens nivået til den reflekterte lyden vil være høy. (se 
kapittel 7 for mer detaljer). 

 
Dersom direktelydnivået er lavt, det er lite lydenergi ved høye frekvenser og det er relativt sett mye 
reflektert lyd føler vi oss lett distansert i forhold til lyden vi hører. Dette kan resultere i en dårligere 
lytteopplevelse, for eksempel på en konsert. Eller det kan være effektivt for å skape illusjon av 
avstand til lydkilder i en lydmiks. 

3.3.5 The precedence effect (loven om den første bølgefront) 

The precedence effect kalles også loven om den første bølgefront. Ofte blir denne effekten feilaktig 
omtalt som Haas-effekten. The precedence effect handler om at den første lyden som når våre ører 
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blir gitt mest prioritet når vi forsøker å retningsbedømme en lydkilde. Den første ankomne 
bølgefront vil som regel være den lydbølgen som går direkte fra lydkilde til oss, direktelyden, siden 
denne lydbølgen vil gå den korteste veien. Eksakt hvordan denne effekten fungerer er ikke fullt ut 
forstått, for eksempel i hvilken grad effekten skyldes hørselsorganets oppbygging eller hjernens 
tolkning og lyttererfaring. 
 
Vi kan si at vår evne til å fokusere på direktelyden, i tillegg til vår manglende evne til å få med oss 
kopier av lyden som kommer umiddelbart etter direktelyden er gunstig for oss. Disse to forholdene 
hjelper oss med å vurdere hvor lydkilden befinner seg, og vi blir ikke så forvirret når vi er inne et 
rom, hvor vi får veldig mange lydkopier når lyden blir reflektert tilbake fra rommets vegger, gulv og 
tak som forsinkede kopier (se kapittel 7 for mer om reflektert lyd i rom). Det er ikke umulig at the 
precedence effect har vært et svært nyttig overlevelsesverktøy for oss, siden det gjør oss lettere i 
stand til å gjenkjenne og retningsbedømme lydkilder i miljøer hvor vi har reflektert lyd, som i skogen 
med mange reflekterende trær, berg osv. 

3.3.6 Cocktail-party-effekten 

Cocktail-party-effekten går ut på at vi i mange sammenhenger har lettere for å fokusere på én 
bestemt lydkilde blant mange. Navnet til denne effekten henspiller på vår evne til å lytte til én 
person samtidig som vi har mange andre samtaler i samme rom. Tydelige forskjeller mellom 
kildene gjør det lettere fo oss å fokusere på én kilde. En vesentlig forskjell mellom lydkilder vil være 
retningen kildene har i forhold til oss. Andre forskjeller kan være frekvensspekter (se kapittel 5.2). 
Snudd på hodet: Dersom lydkilder gjøres om til mono eller at det er vanskelig å separere lydkildene 
i retning, vil opplevd tydelighet lett bli redusert – det er vanskeligere å oppfatte for eksempel hva 
som blir sagt. Denne effekten er et eksempel på vår evne til å tolke og trekke ut informasjon fra 
komplekse situasjoner. For at lydkildene skal tydelig fremstå som å komme fra ulike retninger må vi 
være i stand til å retningsbedømme lydkildene. Med for eksempel mye støy fra omgivelsene eller 
veldig klangfulle rom kan dette være vanskelig, og vi får problemer med å henge med på samtaler i 
sosiale lag. De som bruker høreapparat kan ofte ha vansker med å retningsbedømme lyd (som 
beskrevet over) og har ofte også vansker med å følge samtaler i rom med mye «surring». For disse 
kan det virke det som at cocktail-party-effekten er svekket. 

3.3.7 Andre effekter av å ha to ører og bevege oss 

Å ha to ører gjør at hva vi oppfatter ofte blir en sum eller gjennomsnitt av hva vi hører på begge 
ørene. Dette er forskjellig fra lyden i én posisjon som vil være hva en mikrofon vil fange opp. Å 
holde for det ene øret kan gi et bedre inntrykk av lyden som vil bli tatt opp. Ved å bevege oss får 
uheldige lydforhold i enkeltposisjoner mindre betydning. Lytter du under mindre ideelle lytteforhold, 
så sørg for å bevege deg litt. Slik vil du unngå å mikse ut fra hvordan det låter i én bestemt 
posisjon. Effekten av bevegelse forsvinner ved lytting i hodetelefoner. Dette er en av årsakene til at 
lytting i hodetelefoner gir en ganske annen opplevelse enn lytting på lyd fra høyttalere i rom. 

3.3.8 Absolutt versus relativt 

Vi er ganske gode på å høre forskjeller i lyd. For eksempel å høre endringer av tonehøyde, nivå, 
spektrum osv. Men opplevde forskjeller tilsvarer ikke eksakt fysisk endring av lyden. Ved å trene 
oss opp som lyttere kan vi forbedre vår evne til å høre forskjeller betydelig. Vi har derimot mye 
større problemer med å si noe om absolutte frekvenser og nivåer. Dette er måleinstrumenter langt 
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bedre til. Men med trening eller mye erfaring kan vi også her få en fornemmelse av for eksempel 
lydnivåer – for eksempel å fornemme at lydnivået er ca. 85 dBC, eller fornemme frekvens lik 1 kHz. 

3.3.9 Effekten av forventning, det visuelle og tilpasning (adapsjon) 

Ut fra vår erfaringsbakgrunn vil vi ha en forventning til hva som vil komme, for eksempel når vi 
snakker med noen. Dette gjør oss i stand til å «fylle inn» manglende informasjon basert på hva vi 
forventer at det skal være. Så lnege fsrøte og stise bkatsov er rkitg, keralr vi å frsotå hva som er 
srekvet! Om vi ikke aner hva vi skal forvente, er det mye vanskeligere å få med oss det som for 
eksempel blir sagt. Prøv for eksempel å lytte til et språk du ikke kan så godt i støyfulle omgivelser. 
 
Vi er også gode til å tilpasse oss – å adaptere til omgivelsene. Dette kan være på både godt og 
vondt. Vi vil også tilpasse oss i forhold til lydnivåer og lydforhold. Det vil si at vi over litt tid tilpasser 
oss situasjonen vi er i og vi legger ikke lenger så godt merke til hvordan situasjonen vi er i avviker 
fra andre situasjoner. Eksempler: 

• Du kan ha et dårlig stereoanlegg. Over tid tilpasser du deg lydkvaliteten til dette 
anlegget og du oppdager ikke hvor dårlig lydanlegget er før du for eksempel besøker en 
venn som har et veldig bra lydanlegg. 

• Dersom en lydkilde står på lenge (godt over ett sekund og oppover) vil vi gradvis vende 
oss til lydnivået – det går på en måte inflasjon i lydnivået. Sterke lydnivåer vil oppleves 
som sterke de første minuttene, men etter hvert vender vi oss til det. Dette er veldig 
vanlig på en konsert. Etter for eksempel en halvtimes tid i sterk lyd vil vi ikke lenger 
oppleve lyden som spesielt sterk, og oppdager ikke hvor sterk lyden faktisk er før vi for 
eksempel går ut av konsertlokalet i en fem minutters tid og kommer inn igjen. Slike 
pauser vil være nyttig både for å gi beskyttelses-musklene (malleus og stapedius) en 
pause og for at vi lettere innser hvilke nivåer vi utsetter hørselen vår for. Som 
lydtekniker ender man fort opp med å øke det fysiske lydnivået underveis i konserten 
for å beholde opplevd intensiteten. Har du startet konserten med veldig høye nivåer, er 
det fare for å nå ekstreme fysiske lydnivåer (dB SPL) mot slutten av konserten! 

3.3.10 Beskrivelse av lyder 

Når vi hører lyder bruker vi ord som vi assosierer med det vi hører. Vi bruker ord som varm, klar, 
definert, resonant, balansert, skrikende, skjærende. Hva slags objektive egenskaper som passer til 
disse ulike subjektive betegnelsene er ikke alltid like lett å bli klok på. Hvis vi trener oss som lyttere 
vil vi for eksempel bli bedre på å høre frekvensen ulike lydkomponenter. Dette gjør at vi kan 
uttrykke oss mer konkret om hva vi hører og vi kan kommunisere mer presist om lyden. For 
eksempel å si at en lyd har overvekt av overtoner i frekvensområdet 300–600 Hz kan være mye 
mer presist enn å si at det for eksempel låter «trangt». Men det vil til en viss grad være konsistens i 
bruken av de subjektive beskrivelsene blant erfarne lydfolk. Noe som låter nasalt har gjerne sterke 
nivåer i frekvensområdet rundt 600 til 1300 Hz. Varme lyder har for eksempel en tendens til å være 
rike på bass eller nedre mellomtone, MEN eventuelt også at de har dominans av like harmoniske 
overtoner (2, 4, 6 osv. ganger grunntonen, se også delkapittel 5.5). 
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3.3.11 Opplevd engasjement 

Vi ønsker oss ofte lyttere som blir engasjerte av hva de hører og får en stor lytteropplevelse. 
Mange ulike faktorer vil være med å påvirke dette, men vi kan forsøke å nevne noen årsaker som 
kan føre til lite engasjement – at det blir kjedelig: 

• Lytterne føler seg distansert. De kan føle seg distansert på grunn av generelt lavt lydnivå (i 
forhold til bakgrunnsstøy), dårlig definisjon på lyden eller vanskeligheter med å lokalisere 
ulike lyder i lydbildet. 

• Statisk lyd, liten dynamikk. Nivåvariasjoner gir følelse av bevegelse – lydkilder som høres ut 
som de kommer mot deg skaper intuitivt spenning. 

 
Sanseinntrykk som er lett å tolke ut fra vår erfaringsbakgrunn gir oss ofte god tilfredsstillelse – vi 
liker det intuitivt. Men for tydelige inntrykk kan føre til at det blir for forutsigbart og dermed kjedelig 
(vi får akkurat det vi hadde forventet oss). En del blir engasjert av å bli overrasket, men dersom det 
blir veldig mye som er uventet klarer vi ikke å tolke alle inntrykkene og vi kan lett bli distanserte 
igjen. Kunsten med å skape engasjement vil dermed ikke kun dreie som om det fysiske lydbildet, 
men hvordan kompleksiteten i lyden er tilpasset erfaringsbakgrunnen til lytterne. Ved at det fysiske 
lydbildet gjør det lett å trekke ut informasjon fra lyden ser ut til å legge forholdene til rette for å bli 
engasjert. Dersom vi ender opp med statisk lyd som er dårlig definert og drukner i bakgrunnsstøy 
blir kravene veldig store til det som presenteres i seg selv. Ekstremt kule band kan låte 
engasjerende nesten uansett, mens mange band vil nyte godt av å ha lydforhold som støtter opp 
om å engasjere. 

3.4 Hørselstap og –skade 

De fleste av oss er født med ca. 30.000 friske flimmerhår for hvert øre som er i stand til å oppfatte 
lyd innenfor et frekvensområde på 20–20.000 Hz. NB! Disse frekvensgrense har individuell avvik – 
noen hører kanskje ikke over 18.000 Hz fra de ble født. Etter hvert som vi blir eldre vil de 
flimmerhårene som fanger opp høyfrekvent lyd bli mindre følsomme og de lyseste tonene vil etter 
hvert ikke være hørbare for oss. Denne prosessen er ikke spesielt merkbar før vi passerer en alder 
på 30 år (det meste går nedover når en har passert 30…). Vi legger ikke nødvendigvis så godt 
merke til dette fordi endringen skjer gradvis og vi tilpasser oss ubevisst underveis. Dersom lydkilder 
er veldig høyfrekvente er det ikke sikkert vi oppdager dem lenger. Og som gammel blir endringen 
merkbar i form av problemer med å oppfatte mer normale lyder som tale. Figur 36 viser hvordan 
gjennomsnittlig hørselstap endrer seg ut fra alder for menn og kvinner. Hvorfor tapet blant menn er 
større vites ikke, men det kan ha noe å gjøre med problemer med å skille hørselstap på grunn av 
aldring fra hørselstap fra at man er blitt utsatt for høy lydnivåer (for eksempel på arbeidsplassen). 
De mennene som var 65 år på den tiden undersøkelsen ble utført kan ha jobbet innen industrien 
som unge yrkesaktive mens kona på den tiden var hjemme med barna. 
 
Når vi utsettes for sterke lydnivåer kan energien inn til flimmerhårene i sneglehuset bli så stor at 
flimmerhårene får en fysisk skade. Ofte vil flimmerhårene klare å bli friske igjen og vi får kun et 
midlertidig hørselstap (og øresus). I slike situasjoner er det anbefalt at man ikke utsetter seg for 
sterke lyder mens hørselen restitueres. Ved gjentatte sterke lyder over lengre tid eller svært sterke 
lydtrykknivåer blir flimmerhårene fullstendig ødelagt og klarer ikke å fungere som normalt. Vi får 
ofte skade i frekvensområdet hvor øret er mest følsomt (typisk 1–4 kHz), men dette vil også 
avhenge av frekvensspekteret til den skadende lydkilden. Når vi utsettes for sterk lyd kan vi også få 
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tinnitus som betyr at flimmerhårene fyrer av nerveimpulser uten at det er noen lyd som har satt 
flimmerhårene i bevegelse. Effekten av langvarig eksponering som å høre på musikk daglig med 
hodetelefoner er så langt ikke godt dokumentert, så vi kan per i dag ikke si så mye om hvor 
skadelig det faktisk er. 
 

 
Figur 36: Gjennomsnittlig hørselstap som følge av aldring for kvinner og menn. 

Figur 37 viser gjennomsnittlig (median) hørselstap ved ulike frekvenser ut fra lydtrykknivået (dBA) 
man er utsatt for på arbeidsplassen i gjennomsnitt i løpet av en arbeidsdag. Vi ser at det største 
tapet er målt i området 3–5 kHz. Frekvensområdet hvor man får størst skade vil som nevnt ikke 
bare være avhengig av ved hvilke frekvenser vår hørsel er mest følsom, men hvilken frekvens(er) 
de den styrke lyden er dominert av. Lydtrykknivået blir ofte målt i dBA siden lavfrekvent lyd er blitt 
ansett som mindre skadelig på hørselen. Men funn indikerer også at eksponering for lavfrekvent lyd 
kan gi hørsels tap også høyere opp i frekvens. 
 

 
Figur 37: Gjennomsnittlig (median) hørselstap ved ulike frekvenser ut fra 

lydtrykknivået (dBA) man er utsatt for på arbeidsplass over 10 år. 

Arbeidsmiljøloven skal regulere lydnivået som ansatte er utsatt for i form av et maksimalt tillatt 
lydtrykknivå ut fra hvor lenge man er utsatt for lyden. Jo flere timer per dag man er utsatt for lyden, 
jo lavere er akseptert lydtrykknivå. For en åtte timers arbeidsdag skal gjennomsnittlig lydtrykknivå 
ikke overstige 85 dBA og maksimalt peak-nivå skal ikke overstige 130 dBC, i følge den norske 
arbeidsmiljøloven. Grenser for lydnivå for publikum er innført i en del land, blant annet i Sverige, 
Danmark, Sveits og Storbritannia. I Sverige er det innført en grense 100 dBA over en time med 
maksimalt peak-nivå på 115 dBA for de som er over 13 år, og 97 dBA over en time med maks 
peak-nivå på 110 dBA for de som er under 13 år. 
 
Å oppnå god tydelighet/definisjon på lyden og unngå konkurrerende lydkilder som vil overdøve din 
lyd kan ofte gjøre det lettere å holde lydnivået nede og dermed redusere risikoen for hørselsskader. 
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4 GRUNNLEGGENDE OM LYDNIVÅ OG DESIBEL 
Når vi jobber med lyd vil det være viktig å ha kontroll på nivået til lyden. Ikke bare i form av å skape 
lyd som er hørbar, uten å bli alt for sterk, men også for å passe på at signalnivåer ikke blir for lave 
eller høye slik at kvaliteten på lyden beholdes. Et lydnivå måles alltid i desibel (dB) og betegnes 
med bokstaven L (for «level», «volume» brukes også om lydnivå på engelsk). En dB-skala fungerer 
annerledes enn skalaen på en meterstokk, som er en lineær skala. Dette er fordi dynamikken i 
lydnivåer er veldig stor. Fra knapt merkbart lydnivå til et smertefullt sterkt nivå er det fysiske 
utslaget til trykkvariasjonene i lufta forsterket opp ca. 1 million ganger. Det er upraktisk å jobbe med 
en lineær skala som går fra 0 til 1 million. I tillegg er vår opplevelse av lydnivåer dårlig representert 
med en lineær skala (som nevnt i delkapittel 3.2). Derfor brukes det dB-skala for lydnivåer, som er 
en logaritmisk skala som gir oss en matematisk kompresjon av den store dynamikken. 
 
Noe av det viktigste i forhold til dB-verdier er å få en forståelse for hvordan skalaen fungerer. dB-
nivåer er alltid målt i forhold til (relativt) en gitt referanse. Dersom vi ønsker å heve et lydnivå skal 
det ofte mer til enn du intiutive kanskje vil tro, og det kan være svært nyttig å innse dette i tide. Våre 
ører opplever nivåer i forhold til en dB-skala, mens alt utstyret vi bruker i realiteten forhold seg til 
fysiske størrelser på en lineær skala (som effekt, trykk, spenning). Derfor er det viktig å kunne 
omsette mellom lineær skala og dB-skala. Dette kapitlet vil legge grunnlaget for å ha kontroll på 
hvilke nivåendringer vi kan forvente oss når vi øker antall forsterkere, antall høyttalere med mer. 
 
Regning på nivåer baserer seg i dette kapitlet kun på bruk av de fire regneartene 
(grunnskolepensum). Med mer avansert matematikk (logaritmeregning som ikke er pensum i 
grunnskolen) kan vi finne svar på dB-regning en del raskere, men faren for at noe blir feil øker ofte 
ved bruk av mer avanserte metoder. Ved bruk av kun avanserte metode har vi i tillegg 
vanskeligheter med å bedømme om svarene vi får virker rimelige. Så det er her lagt vekt på enkle 
utregninger som vil gjøre deg i stand til å gjøre raske anslag ute på jobber og som kan gi en dypere 
forståelse for dB. Har du mer avansert matematikk som bakgrunn anbefales på grunn av dette 
også å lære deg metodene vist i dette kapitlet. Dersom vi trenger mer nøyaktige svar kan vi bruke 
hjelpemidler som nettbaserte kalkulatorer, programmer eller app’er (på nivået som dette 
kompendiet tar utgangspunkt i – praktisk lydteknikk). 

4.1 RMS-verdi (effektiv-verdi) 

For fysisk måling av et lydtrykknivå er det en kompliserende faktor at utslaget til lydbølgen eller 
lydsignalet hele tiden varierer. Tenk for eksempel på et lydsignal med frekvens lik 100 Hz. Dette 
signalet vil ha en periode på 10 ms. Dersom vi måler utslaget på signalet etter for eksempel 5 ms, 
vil målt utslag være noe annet sammenliknet med å måle etter 7 ms. Så i utgangspunktet vil målt 
utslag til lyden være avhengig av når vi måler utslaget. Å måle utslag ved gitte tidspunkt er lite 
hensiktsmessig for å finne lydnivåer. Hva som er mest relevant for oss er opplevd lydnivå over tid 
mens lydsignalet står på, ikke de raske variasjonene fra millisekund til millisekund. Opplevd nivå er 
i stor grad styrt av lydenergi som blir overført til hørselen vår, i gjennomsnitt over et visst tidsrom. 
For å se på energioverføring fortløpende over tid vil vi måtte se på energioverføring per sekund, 
som blir omtalt som effekt. Det vil derfor være den gjennomsnittlige effekt til lydsignalet/lydbølgen 
som vil være relevant for oss. Effekten til lydsignalet vil også være relevant i forhold til belastning 
på strømkabler, overoppheting av utstyr med mer. 
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Er lyden tatt opp (registrert på noe vis) kan vi lett observere hvordan utslaget til lydbølgen eller et 
lydsignal varierer over tid. Utslaget blir som regel omtalt som amplituden til bølgen/signalet. Når det 
ikke er noe lyd eller signal er amplituden lik null. Er det snakk om en akustisk lydbølge vil vi studere 
amplituden til trykkendring målt i pascal (Pa). For et elektrisk analogt lydsignal vil amplituden være 
spenningen U målt i volt (V) eller strømmen I målt i ampere (A). For digitale signaler vil amplituden 
være representert ved en ren tallverdi uten måleenhet. Ut fra studier på akustiske bølger og 
elektriske kretser viser det seg at effekten til bølgen eller signalet er styrt av kvadratet til amplituden 
(amplituden ganget med selv én gang). Figur 38 viser hvordan effekten blir ut fra et vilkårlig 
lydsignal som har amplitudeverdier under 1 (som er vanlig for digitale signaler, som wav-filer). 
Effekten vil alltid ha positiv verdi, siden et negativ tall kvadrert blir positivt. Når amplituden har verdi 
under 1, vil kvadrert verdi være mindre enn opprinnelig amplitudeverdi. 
 

 
Figur 38: Amplitude og effekt til en lydbølge eller et lydsignal. 

Den gjennomsnittlige effekten legger grunnlaget for en dB-verdi for signalet. Et slikt gjennomsnitt 
kan vi finne ved å observere signalet over et visst tidsrom, for eksempel 300 ms. I mange tilfeller er 
det nyttig å regne seg tilbake til en tilhørende amplitudeverdi for den gjennomsnittlige effekten. Den 
tilhørende amplitudeverdien vil alltid være positiv og kalles effektivverdien eller RMS-verdien. For 
en elektrisk krets kan vi bytte ut lydsignalet med et batteri som har en spenning lik RMS-verdien. 
Dette vil gi den samme elektriske effekten/energi levert videre i systemet, som lydsignalet/-bølgen. 
 
RMS står for de matematiske operasjonene bak det å finne effektivverdien, gitt i motsatt 
rekkefølge: Root, Mean, Square. Først kvadreres amplitiden («square»), deretter finnes 
gjennomsnittet («mean») og til slutt tas det kvadratroten («root») av dette. Ved å ta kvadratroten 
kommer vi tilbake til en fiktiv konstant (ikke-varierende) amplitude-verdi som ville gitt oss den 
samme målte gjennomsnittlige effekten som det aktuelle lydsignalet, vist i figur 38. 
 
Dersom har å gjøre med rentoner vil vi kunne finne effektivverdien ut fra toppverdien til signalet, 
siden tidsvariasjonen til et sinussignal er kjent. Figur 39 viser toppverdi (fra null til maks positivt 
eller negativt utslag), peak-to-peak-verdi (fra laveste bunn til høyeste topp) og effektivverdi (RMS-
verdi) for et sinussignal. RMS-verdien for et sinussignal er lik 0,71 (√2 mer eksakt) ganger 
toppverdien. Topp-verdi (peak-verdi) vil være aktuelt å følge med på for å unngå at 
lydbølgen/lydsignalet bli sterkere enn mikrofonene eller signalinngangen klarer å håndtere. Dersom 
dette skjer får vi overstyring som også kalles forvrenging eller klipping. Effektene av klipping skal vi 
se nærmere på i delkapittel 5.5. For topp-verdi til et signal vil man som regel finne største 

Effekt 

Tid (s) 

Amplitude 

Amplitude/effekt 
1 

Gjennomsnitts- 
effekt 

Effektivverdi/ 
RMS-verdi 

0 

–1 
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amplitudeverdi negativ eller positiv retning og se bort fra fortegnet til amplituden (se på 
absoluttverdien). 
 

Amplitude (Pa, V, A) 
Toppverdi (peak-verdi) 

 
Figur 39: RMS-verdi (effektiv-verdi) for et sinussignal. 

 

4.2 dB-skalaen (logaritmisk skala) 

Har vi funnet gjennomsnittlig effekt vil dette som nevnt være grunnlaget for å finne dB-nivået. Et 
dB-nivå vil alltid ses i forhold til en gitt referanseverdi, en dB-verdi er alltid en relativ verdi. En dB-
verdi vil alltid være basert på et forhold og ikke absolutt endring. Om vi øker effekten med for 
eksempel 5 W, vil konsekvensen dette har for endring av dB-nivået være helt avhengig hvor mange 
watt vi hadde i utgangspunktet. Det er nettopp dette relative forholdet til en referanseverdi som gir 
oss dB-verdien, men regelen for å finne dB-verdien ut fra dette forholdet vil her være ny for mange 
(som ikke har hatt noe logaritmeregning på skolen tidligere). Referanseverdien kan være en 
standard fast effektivverdi eller effektivverdien før vi gjør en endring på bølgen/signalet. Dersom 
effektivverdien til lydbølgen/-signalet er lik referansen er nivået alltid lik 0 dB. 
 
For dB-verdien er regelen slik at dersom aktuell effektivverdi er lik 10 ganger så stor 
referanseverdien vi sammenlikner opp mot får vi en dB-verdi lik +10 dB. Dette vil alltid gjelde: Har 
vi 1 W fra før trenger vi 10 W for å øke nivået 10 dB. Har vi 5.000 W vil vi måtte øke effekten til 
50.000 W for å øke nivået med 10 dB. Vi kan si at det går «inflasjon» i effekten i forhold til uttelling 
på dB-nivået etter hvert som vi når høye effekter. Dette representerer et logaritmisk forhold og 
tilsvarer i stor grad slik våre sanser reagerer på sanseinntrykk (som nevnt i kapittel 3). Eller sagt på 
en annen måte: Har vi mye fra før vil vi trenge desto større økning for at det skal bli merkbart (tenk 
for eksempel lykkefølelsen av å få den femte leken i sitt liv sammenliknet med den 123.). 
 

 
 
Som nevnt kan vi se på en logaritmisk skala, dB-skalaen, som en lydkompressor (med «soft knee») 
som presser sammen variasjonen i effekt til å få mindre omfang. Figur 40 viser dB-økning basert 
på relativ endring av effekt fra faktor 1 til 10. Merk at her endres effekten, ikke effektivverdien! 
Effektivverdi er knyttet til amplitude, ikke effekt. Om vi ganger effekten med 2 (dobler effekten) får vi 
3 dB økning. Med en faktor 3 får vi 4,75 dB økning. En faktor 4 tilsvarer to doblinger og dermed 6 

For et sinussignal er effektivverdien/RMS-verdien lik ca. 0,71 ganger toppverdien. 

På en lineær skala vil en økning på 1 bety like mye uansett hvilket tall du hadde i utgangspunktet. 
På en logaritmisk skala vil en økning på 1 ses i forhold til hvilket tall du hadde i utgangspunktet. 

Effektivverdi/ 
RMS-verdi 

Tid (s) 

Peak-to-peak-verdi) 
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dB økning. En faktor 8 tilsvarer tre doblinger og gir oss 9 dB økning. En faktor 10 gir som nevnt 10 
dB økning. Ved å dele i stedet for å gange vil vi gå motsatt vei langs dB-skalaen. Har vi kun 1/10 
effekt av hva vi hadde i utgangspunktet blir dB-verdien redusert 10 dB (endring lik –10 dB). 

 
Figur 40: Lineært forholdstall fra 1 til 10 og tilhørende endring i dB-verdi. 

For forhold over 10 vil figur 40 gjenta seg på nytt (som en fraktal). Et forhold lik 30 tilsvarer at 
effekten er ganget med faktorene 10 ganget med 3. Så dette gir oss til sammen 14,75 dB økning. 
Et forhold 100 til svarer 10 gange 10 og dermed en total økning på 20 dB. Dette er vist i figur 41. Vi 
vil derfor kun trenge å kjenne til hvordan dB-verdien endrer seg for forhold mellom 1 og 10. Ved å 
faktorisere kan vi dele et stort forholdstall opp i flere mindre og kjente faktorer hvor alle faktorene er 
tall innenfor 1 til 10. Et forholdstall 30 tilsvarer å gange med 10 og 3, som igjen kan deles opp i å 
dele med 10, 2 og 1,5. En del prøving og feiling har vist at vi kan anslå endring i dB ganske raskt 
og tilstrekkelig nøyaktig ved å kjenne dB-endring for følgende fire faktorer: 10, 2, 1,5 og 1,1. Alle 
disse faktorene er rimelig greie å regne på også i hodet. 

 
Figur 41: Lineær forholdstall fra 1 til 100 og tilhørende endring i dB-verdi. 

Tabellen under viser de fire valgte forholdstall for økning eller reduksjon av effekt og tilhørende 
endring av dB-verdien, det vil si for omsettning fra lineær verdi (faktor/forholdstall) og dB-verdi. 
Denne anbefales det sterkt å huske utenat. 
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Om du ikke uten videre vil akseptere tabellen over, men forstå den bedre kan du lese videre i dette 
avsnittet. At 10 ganger økning (faktor 10) fører til 10 dB økning er definert (bestemt) og hører til den 
Briggske logaritmeskalaen. Siden dB-verdien alltid er relativ gir det forhåpentligvis også mening at 
det å gange med 10 ytterligere en gang vil føre til nok en 10 dB økning på nivået (siden nivået kun 
er sett ut fra hva vi hadde før vi gjorde en endring). Ut fra dette kan vi argumentere for at vi får 5 dB 
økning om vi ganger med faktoren √10 ≈ 3,16, siden √10·√10 = 10. 5 dB er 10 dB delt på 2 og 
nødvendig faktor for denne endringen er lik 101/2 som tilsvarer kvadratroten av 10, √10, basert på 
algebraregler. På tilsvarende måte vil 3 dB være 3/10 av 10 dB. Da må nødvendig faktor i den 
lineære verden være lik 103/10 ≈ 2,00. Tilsvarende 101,75/10 ≈ 1,50 og 100,5/10 ≈ 1,12. Vi ser at 
nødvendig faktor for 0,5 dB økning egentlig bør være 1,12, så bruk av nederste linje i faktaboksen 
over kan føre til litt feil svar, men feilene blir som regel ubetydelige så lenge vi ikke bruker denne 
faktoren mange ganger på rad (da kan vi heller bruke faktor 1,5 eller 2 i stedet). 
 
Figur 42 viser sammenhengen mellom forholdstall lavere enn 1 og hva dette fører til av forandring i 
dB-nivå, i dette tilfelle langs en skala. Referanseverdien er her 1 i forholdstall, det vil si ingen 
forandring av effekten, og vil ha nivået 0 dB. For hver halvering av effekt fra 1 blir nivået redusert  
3 dB og får negative dB-verdier. Ved å halvere effekten igjen og igjen vil vi aldri nå 0 i effekt. Vi kan 
fortsette i det uendelig med å svekke utslaget med 1/2 uten å nå helt eksakt null amplitude for 
signalet. 0 effekt representeres som –∞ dB, det vil si et uendelig negativt nivå. På miksere er dette 
ofte symbolisert kun som ∞ dB, i betydning uendelig dempet/svekket signal, se figur 43. 
 

 
Figur 42: Endring i dB ut fra faktoren til endringen av effekt. 

 

 

Figur 43: dB-nivå opprinnelig signal (innsignal) som referanse. 

4.2.1 Forandring av dB-nivå ved endring av amplitude, ikke effekt 

Som nevnt over vil effekten være styrt av kvadratet til amplituden. Det vil si at dersom vi dobler 
amplituden vil effekten bli fire ganger så stor. En økning med forholdet fire tilsvarer to doblinger. 
For hver dobling av effekten øker nivået 3 dB økning, til sammen 6 dB ved to doblinger. Så ved 
endring av amplituden vil vi få dobbelt så stort utslag på dB-skalaen sammenliknet med endring av 
effekten. Tabellen under viser nivåendring for de fire faktorene 10, 2, 1,5 og 1,1 på amplituden. 

0 0,5 1 0,25 0,125 

-9 dB 
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En faktor 10 i økning/reduksjon: 10 dB opp/ned 
En faktor 2 i økning/reduksjon: 3 dB opp/ned 
En faktor 1,5 i økning/reduksjon: ca. 1,75 dB opp/ned 
En faktor 1,1 økning/reduksjon: ca. 0,5 dB opp/ned 

–∞ dB 
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En faktor 10 i økning/reduksjon: 20 dB opp/ned 
En faktor 2 i økning/reduksjon: 6 dB opp/ned 
En faktor 1,5 i økning/reduksjon: ca. 3,5 dB opp/ned 
En faktor 1,1 i økning/reduksjon: ca. 1 dB opp/ned 

Om vi ser på forholdstallet til opprinnelig amplitude eller RMS-verdi blir det samme, siden RMS-
verdien som nevnt er en (fiktiv) amplitudeverdi. Om vi ganger amplituden med 2 for hele signalet vil 
også RMS-verdien bli ganget med 2. 
 
For justering av styrke til lydbølger, analoge og digitale signaler refereres det til effektivverdien til 
amplituden og ikke effekten. Dette har å gjøre med at lydsignalet i elektriske lydkretser i dag er 
representer ved spenningen og ikke effekten (ikke del av pensum i dette emnet). Og endringer i 
lyden gjøres på amplitudenivå. Det vil derfor være en effektivverdi (RMS-verdi) som er referansen 
for et dB-nivå. Endring av effekt, ikke amplitude vil være mest relevant for forsterkere (se mer 
detaljer i kapittel 10) og ved summering av signaler som ikke har noe felles i forhold til hverandre 
(se delkapittel 4.6). 

4.3 Referanseverdier og ulike dB-skalaer 

Et dB-nivå er som nevnt alltid ut fra en referanseverdi. Med et nivå på 0 dB vil det si at målt lineær 
størrelse er lik referanseverdi, eller at vi ikke har gjort noen forandring i forhold til utgangspunktet. 
Når vi skal studere absolutte lydnivåer uten å sammenlikne opp mot en før-situasjon brukes det 
referanseverdier som man er blitt enige om å bruke. 
 
For en akustisk lydbølge brukes en referanseverdi som tilsvarer den effektivverdien til 
trykkvariasjonen som fører til at lyden er knapt merkbar (høreterskelen til en gjennomsnitts-
befolkning). For elektriske signaler brukes en gitt RMS-spenning som referanseverdi, mens for 
digitale signaler brukes ofte maksimalt utslag (peak-verdi) som referanse. dB-skalaene listet opp 
under er de mest brukte innenfor lydteknikk, men det finnes mange flere. Som vi ser er det her kun 
referanseverdier knyttet til amplitude, ikke effekt. Dette skyldes at vi som nevnt innen lydteknikk 
som regel fysisk justerer amplituden, ikke effekten. Unntaket er effekt til forsterkere. For eldre 
lydsystemer justerte man i større grad effekten og man hadde en dB-skala kalt dBm (1 mW som 
referanseverdi). 
 
dB-skala for lydtrykknivå, dB SPL: 
Et akustisk lydtrykknivå måles i dB SPL. SPL står for «Sound Pressure Level». En trykkvariasjon 
på 20 µPa RMS er referanseverdien, som tilsvarer gjennomsnittlig høreterskelnivået. En 
milliontedel betegnes med µ og har betegnelsen mikro, det vil si at 20 µPa leses som 20 mikro-
Pascal. 0 dB SPL tilsvarer da 20 µPa i lydtrykkvariasjon i lufta. 
 
dB-skala for analogt signalnivå: 
dB: Opprinnelig RMS-verdi, før-nivå, er referanse og brukes for eksempel i miksere (se figur 43). 
dBV: 1 V RMS er referanseverdi. 
dBu: 0,775 V RMS er referanseverdi. 
 
dB-skala for digitalt signalnivå: 
dBFS: Maksimalt utslag, ikke RMS-verdi, er referanse. FS står for «Full Scale» (fullt utslag). 
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4.3.1 Akustisk lydtrykknivå 

Akustisk lydtrykknivå er knyttet til akustisk lydbølge i luft/fysisk medium (ikke lydsignal). Svakeste 
lydnivå vi kan høre (som gjennomsnittsbefolkning) har verdien 0 dB SPL. For et lydtrykknivå på  
0 dB SPL flytter luftmolekylene seg mindre enn diameteren til et hydrogenatom. Sterkeste lydnivå 
vi kan utsettes for uten at det gjør vondt i ørene (smerteterskelen) tilsvarer cirka 120 dB SPL. 
Eksempler på lydtrykknivå fra høreterskel til smerteterskel: 
 
Jetfly som letter/smerteterskel  120 dB SPL 
Byggeplass    110 dB SPL 
Rop (1.5 m)    100 dB SPL 
Tung lastebil      90 dB SPL 
Inne i personbil     70 dB SPL 
Normal samtale (1 m)     60 dB SPL 
Soverom om natten     20 dB SPL 
Rasling i løv      10 dB SPL 
Høreterskel        0 dB SPL 
 
Med et akustisk lydtrykknivå lik 120 dB SPL er effekten til den akustiske bølgen lik 1 W. Lydbølger 
er derfor svært lite egnet for oppvarming, og bølgekraftverk basert på lydbølger vil resultere i svært 
svak strøm. Til sammenlikning vil én person utstråle ca. 90–100 W. Så dersom en person roper 
høyt rett inn i øret ditt (ikke anbefalt) og du blir varm i skallen er det neppe på grunn av selve 
lydnivå…! 

4.3.2 Regneeksempler 

Eksempel 1: Du forsterker amplituden til et signal til et 20 ganger så sterkt signal. Hvor mye øker 
dB-nivået? 
 
En oversiktlig måte å finne total nivåendring på er å lage en tabell hvor vi bruker de fire faktorene 
hvor vi vet dB-endring, til vi har nådd det totale forholdstallet i situasjonen vår. 
 

Forholdstall til opprinnelig amplitude L (dB) 
1 0 
1⋅10 = 10 0 + 20 = 20 
10⋅2 = 20 20 + 6 = 26 

 
Ut fra tabellen ser vi at med ingen endring, forholdstall 1, har vi 0 dB endring. Ved å gange 
amplituden med faktoren 10 øker nivået med 20 dB og vi har totalt sett forholdstallet 10. Ved å 
gange dette forholdet med faktoren 2 får vi totalt sett et forholdstall lik 20. Faktoren 2 gir oss 
ytterligere 6 dB økning, totalt 26 dB økning (eller +26 dB). 
 
Eksempel 2: Et elektrisk lydsignal har RMS-verdi, URMS = 10 V. Hvor mange dBu tilsvarer dette? 
 
Vi lager også her en tabell med referansenivået for dBu som utgangspunkt, 0,775 V (RMS). Vi må 
bruke de fire kjente faktorene for å få RMS-verdi lik 10 V. Denne RMS-verdien tilsvarer 10/0,775 ≈ 
12,9 ganger så stor effektivverdi sammenliknet med referansen. Men vi velger å ta utgangspunkt i 
referanseverdien i tabellen. 
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Effektivverdi (V) Nivå (dBu) 
0,775 0 
0,775⋅10 = 7,75 0 + 20 = 20 
7,75⋅1,1 ≈ 8,53 20 + 1 = 21 
8,53⋅1,1 ≈ 9,38 21 + 1 = 22 
9,38⋅1,1 ≈ 10,3 22 + 1 = 23 

 
Dette gir oss at nivået vil være mellom 22 og 23 dBu. Dette vil som regel være et nøyaktig nok svar 
siden 1 dB i nivåendring er knapt merkbart i de fleste sammenhenger. Det vil være flere 
kombinasjoner av faktorer som fører til tilnærmet samme svar. Vi kan også bruke faktorene vist i 
tabellen under, som gir oss tilnærmet samme svar: ca. 22 dBu. Her har vi brukt den noe unøyaktige 
faktoren kun to ganger (i motsetning til tre ganger over), så dette svaret er mer korrekt. 
 

Effektivverdi (V) L (dBu) 
0,775 0 
0,775⋅10 = 7,75 0 + 20 = 20 
7,75⋅1,5 ≈ 11,63 20 + 3,5 = 23,5 
11,63/1,1 ≈ 10,57 23,5 – 1 = 22,5 
10,57/1.1 ≈ 9,61 22,5 – 1 = 21,5 

 
En slik utregningsmetode er ikke helt eksakt (et helt nøyaktig svar ville være 22,2 dBu), men vi vil i 
de fleste tilfeller være nøyaktige nok og krever ikke noe annen matematikk enn å plusse og gange. 
Første gang kan det virke komplisert, men med litt øvelse går det lettere og du kan gjøre nøyaktige 
nok anslag i hode eller på en serviett. Og du kan eventuelt bruke tilgjengelige nivå-kalkulatorer 
(som app’er eller nettsider) for mer nøyaktige svar (hvor du kan selv bedømme om svarene virker 
rimelige). Men ved å kunne gjøre et raskt anslag i hodet kan du som nevnt innledningsvis i dette 
kapitlet lettere ta stilling til om svarene nivå-kalkulatorer virker riktige. 
 
Eksempel 3: Effekten til et lydsignal øker fra 50 til 250 W. Hvor mye øker lydnivået? 
 
Vi setter opp en tabell med opprinnelig effekt som utgangspunkt, 50 W. Vi ser at effekten er økt 
med en faktor 5. Dette tilsvarer 10/2. Vi ser at endringen i effekt fører til halvparten så store 
endringer av nivået (dB), sammenliknet med endring av amplituden. Vi får totalt 7 dB økning med 
vår effektøkning. En økning som vil oppleves merkbar, spesielt i bassen, men vanligvis ikke som en 
vesentlig nivåheving. 
 

Effekt (W) Nivå (dB) 
50 0 
50⋅10 = 500 0 + 10 = 10 
500/2 = 250 10 – 3 = 7 

 
Eksempel 4: Et elektrisk lydsignal har et nivå på 15 dBV. Hvilke RMS-verdi tilsvarer dette? 
 
Her setter vi også opp samme type tabell. Referanseverdien for dBV er 1 V (RMS). Den eneste 
forskjellen er at vi ser etter aktuell dB-verdi i stedet for effektivverdi. Vi har kommet til en dBV-verdi 
lik 15,5 dB som er bare 0,5 unna målet, som er nære nok. Om vi har avvik på 1–2 dB vil disse som 
regel knapt være merkbare i praksis. Svaret blir ca. 6 V. (Om man regner nøyaktig på det ved hjelp 
av mer avansert matematikk (logaritme-regning, ikke del av dette kompendiet) eller tilgjengelig 
verktøy får vi 5,6 V til svar – med andre ord ca. 6 V.) 
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Effektivverdi (V) Nivå (dBV) 
1 0 
1⋅2 = 2 0 + 6 = 6 
2⋅2 = 4 6 + 6 = 12 
4⋅1,5 = 6 12 + 3,5 = 15,5 

 

4.4 Totalt nivå ved summering av flere kilder 

For lydteknikk i praksis er veldig ofte totalt nivå fra kilder relevant, for eksempel totalt lydnivå vi får 
ved å sette to høyttalere ved siden av hverandre for å øke lydnivået, summering av signaler i en 
mikser eller bruk av flere forsterkere. Mange høyttalersystemer baserer seg på summering av 
lydbølger fra typisk 10–15 høyttaler (line array for live-lyd). En forståelse av hvor mye lydnivået 
eller signalnivået vil øke ved å summere flere kilder vil være veldig nyttig, fordi man kan ta stilling til 
hvilke endringer som vil være nødvendig å gjennomføre. Som for eksempel om det har noe for seg 
å dra og hente en forsterker fra lager eller om dette blir bortkastet tid og innsats. Dersom lydkilder 
skal mikses ned til felles kanal for eksempel nedmiks fra stereo til mono, vil faseforholdet mellom 
kanalene ved ulike frekvenser være viktig – vi snakker om «monokompatibilitet» til et 
flerkanalssignal. For kringkastingslyd er monokompatibilitet viktig å sjekke siden lyden ofte blir spilt 
av på et monoanlegg (som radio). Signaler som er like i flere kanaler, men har betydelige 
faseforskjeller seg i mellom vil ofte føre til dårlig monokompatibilitet. 

 

Ved summering av flere kilder er to egenskaper vesentlig: 

1) I hvilken grad kildene spiller av det samme signalet, målt i form av korrelasjon. Dersom vi 
har to kilder som er helt lik hverandre vil disse to kildene være helt korrelerte. Signaler som 
er komplett ulike vil være helt ukorrelerte. Et lydsignal basert på opptak av en gitar, mens et 
annet signal basert på opptak fra en lekeplass vil ha veldig lite felles og kan regnes som 
ukorrelerte. 

2) Dersom signalene ikke er helt ukorrelerte, i hvilken grad kildene er i fase målt i faseforskjell. 
 
Korrelasjonskoeffisienten er et mål for vor korrelerte kilder er. Dette målet kan variere mellom 0 og 
1, hvor 0 er fullstendig ukorrelert (ingenting felles) og 1 er fullstendig korrelert (alt felles). 
Musikksignaler som for eksempel signalet i høyre og venstre kanal for stereo er normalt sett 
middels korrelert (korrelasjonskoeffisient typisk rundt 0,5 avhengig av hvor mye lydkilder er pannet 
ut i høyre og venstre kanal). 
 
Har vi fullstendig korrelerte signaler (som er eksakte kopier av hverandre) og de er helt i fase 
(ingen faseforskjell mellom de), sier vi at de er koherente. Koherens («coherence») tilsvarer 
samstemte bølger som svinger i takt. Koherente kilder sies også å kople i forhold til hverandre. To 
høyttalere som kopler spiller av eksakte (helt korrelerte) signaler som er i fase (0º faseforskjell). 
Graden av koherens vil oftest variere med frekvens siden faseforskjell varierer med frekvens og 
også graden av korrelasjon vil variere med frekvens. Det er lettest å oppnå rimelig god koherens 
ved lave frekvenser (se delkapittel 4.4.4). Dette er fordi bølgelengden og periode er lang ved lave 
frekvenser og vi kan dermed ha større avstandsforskjeller eller tidsforsinkelser mellom kilder før 
faseforskjellen blir betydelig. Ved høye frekvenser derimot vil selv små tidsforsinkelser og 
avstandsforskjeller gi betydelig faseforskjell (periode ved 20 kHz er lik 0,05 ms = 50 µs). 
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I figur 44 er det vist to helt korrelerte og koherente signal/bølger med samme nivå som kombineres 
til ett totalt signal. De to koherente signalene har samme amplitude/nivå hver for seg, i dette tilfellet 
60 dB (for eksempel 60 dB SPL). Det totale signalet har en amplitude (trykk, spenning, strøm) som 
har doblet seg sammenliknet med ett av signalene hver for seg. Dette er fordi de to signalene er 
helt i fase ved alle frekvenser – vi får to eksakte kopier som tilsvarer at amplituden ganges med en 
faktor 2. Det totale nivået blir lik 60 + 6 = 66 dB. 
 

 
Figur 44: Totalt nivå ut fra to koherente bølger/signaler som har likt nivå. 

Dersom det ene signalet har et høyt nivå sammenliknet med det andre, vil det totale nivå øke lite 
når det svake signalet koples inn. Dersom to koherente signaler kombineres med en nivåforskjell 
mellom signalene på 30 dB, vil totalnivået øke ca. 0,3 dB. Dette er illustrert i figur 45. Dette betyr at 
ved nivåforskjeller over 30 dB kan den svakeste lydkilden i praksis ses bort fra. Det er viktig å være 
klar over at denne regelen kun er gyldig ved summering av én kilde som er 30 dB svakere (enn de 
andre kildene). Dersom vi har mange koherente kilder som er 30 dB svakere, vil summen av disse 
svake kildene blir mindre enn 30 dB svakere. For eksempel med kildene 60, 30, 30, 30 vil de tre 
kildene til sammen få et totalt nivå på ca. 40 vi kan ignorere de for å finne totalt nivå. 
 

 
Figur 45: Totalt nivå ut fra to koherente bølger/signaler med 30 dB nivåforskjell. 

I for eksempel et støysignal fra forskjellige kilder vil amplituden variere tilfeldig over tid. To 
støysignaler vil i prinsippet ikke ha noe felles (med unntak av maksimum amplitude og 
frekvensomfang) og vil regnes som helt ukorrelerte. Dersom begge bølgene/signalene har samme 
amplitude og likt frekvensomfang, vil det totale nivået bli 3 dB høyere enn hvert signal hver for seg. 
I denne situasjonen er det den totale effekten/energien som har doblet seg sammenliknet med ett 
av signalene hver for seg. Denne situasjonen er vist i figur 46. Ved visse tidspunkt kan vi klare å 
doble amplitude, men til andre tidspunkt vil de to bølgene/signalene motarbeide hverandre. Over litt 
tid jevner dette seg ut til å bli en dobling av effekt og ikke amplitude. En slik dobling av effekt vil vi 
også få dersom hver enkelt høyttaler spiller ulikt materiale samtidig – signalene vil da ha lav 
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korrelasjon seg i mellom. Når signaler er ukorrelerte er ikke faseforholdet relevant for totalt nivå, 
siden faseforskjellen hele tiden varierer mellom signalene i utgangspunktet. Men dersom hver 
høyttaler spiller av et støysignal fra samme signalkilde vil lydsignalene være korrelerte og vi vil 
heller kunne oppnå maksimal 6 dB økning, ikke 3 dB. 
 

 
Figur 46: Totalt nivå ut fra to ukorrelerte bølger/signaler som har likt nivå. 

Dersom det ene signalet har et høyt nivå (dB) sammenliknet med det andre, vil det totale nivået 
øke lite når det svake signalet koples inn. Om to ukorrelerte signaler kombineres med en 
nivåforskjell mellom signalene på 10 dB, vil totalnivået øke ca. 0,4 dB. Denne situasjonen er vist i 
figur 47. Som for koherente kilder gjelder regelen over bare dersom vi har kun én kilde som er 10 
dB svakere enn en annen kilde. Svake ukorrelerte signaler blir dermed fortere ubetydelig 
sammenliknet med svake koherente signaler/bølger. 
 

 
Figur 47: Totalt nivå ut fra to ukorrelerte bølger/signaler med 30 dB nivåforskjell. 

Tabell 1 viser hva det totale nivået blir ved å summere kilder som har samme nivå, for ukorrelerte 
og koherente kilder. Vi ser at gevinsten av å ha koherente kilder blir stor ved summering av mange 
kilder. Ved summering av 20 kilder er forskjellen 13 dB, noe som er en betydelig forskjell. Dersom 
vi har lydkilder som ikke er ønskelige, som trafikkstøy under et opptak eller feedback-bidrag, er det 
gunstig at de uønskede bidragene er ukorrelerte med signalet vi ønsker. 
 

 1 kilde 2 kilder 4 kilder 8 kilder 10 kilder 20 kilder 
Ukorrelerte 0 dB +3 dB +6 dB +9 dB +10 dB +13 dB 
Koherente 0 dB +6 dB +12 dB +18 dB +20 dB +26 dB 

Tabell 1: Summering av 1, 2, 4, 8, 10 og 20 kilder. 

Tid/Rom 

Tid/Rom

+ Tid/Rom =
60 dB

60 dB 

63 dB

60 dB
Tid/Rom 

Tid/Rom 

+ Tid/Rom =
50 dB

60,4 dB

53 



Elektroakustikk                  Jens Jørgen Dammerud 

4.4.1 Regneeksempler 

Eksempel 1: Anta at én gresshoppe på en åpen gresseng gir 30 dB SPL på 10 m avstand. Hva vil 
bli totalt lydtrykknivå fra myggene dersom vi i stedet har 100 gresshopper på 10 m avstand? 
 
At 100 gresshopper skal bevege koherent (helt i takt) vil ikke være særlig realistisk. Å tenke seg at 
faseforholdet mellom de 100 gresshoppene vil være tilfeldig og ukorrelert vil nok være mye 
nærmere virkeligheten. 10 ganger så mange gresshopper gir 10 dB økning, ikke 20 dB. 100 
gresshopper er 10 ganger 10 så mange gresshopper, det vil si 20 dB økning sammenliknet med én 
gresshoppe, det vil si at vi vil forvente et lydtrykknivå lik 30 + 20 = 50 dB SPL med 100 
gresshopper. For en kort periode kan kanskje mange gresshopper være koherente, hvor vi får en 
økning på for eksempel 32 dB i stedet for 30 dB. Varierende grad av korrelasjon og koherens er 
med på å forklare hvorfor totalt nivå til samspillende kilder kan variere over tid. 
 
Eksempel 2: Vi har to stereospor som er mastret til 0 dBFS. Disse to sporene skal gjøres om til ett 
monospor. Hvor mye må nivået til de to sporene justeres ned/kompenseres hver for seg for at totalt 
nivå til monosporet blir 0 dBFS (for å unngå signalklipping)? 
 
Svaret vil komme an på hvordan stereomiksen er. Dersom ingen signaler er felles/koherente i L og 
R: Ved å redusere nivået ned 3 dB i hver kanal blir totalt nivå like 0 dBFS. Hvert signal har nå 
nivået –3 dBFS som summeres til 0 dBFS. Dersom alt/mye er felles/koherent mellom L og R i 
miksen: Vi må redusere nivået opp mot 6 dB i hver kanal, siden summering nå kan resultere i opptil 
6 dB økning. Ofte gjør man en mellomting: For eksempel i nedmiks fra 5.1 surround til stereo har 
man ofte valget mellom 0, 3, 4,5 og 6 dB kompensasjon. I praksis vil lydspor ofte være en 
mellomting mellom helt ukorrelerte og helt korrelerte, så 4,5 dB kompensasjon vil ofte fungere. 

4.4.2 Summering av flere kilder med ulikt nivå 

Ved å bruke følgende metoder kan vi anslå totalt nivå når kildene har vidt forskjellige nivåer: 

1) Ved å telle opp antall kilder som har tilnærmet samme nivå kan vi finne et 
gjennomsnittsnivå og bruke vår kjennskap til faktorens påvirkning på nivået. For eksempel 
fire kilder i stedet for én vil gi oss 12 dB økning dersom kildene er koherente. For koherente 
kilder bør som en tommelfingerregel ikke kildene ha nivåavvik over 6 dB for å bruke et 
gjennomsnittsnivå. For ukorrelerte kilder er denne grensen 3 dB. Med store nivåforskjeller 
over 6 dB, vil det føre til ganske betydelig feil ved å ta et slikt gjennomsnitt. To ulike kilder 
med et nivå på 30 og 50 dB kan ikke ses på som to kilder på 40 dB som til sammen gir oss 
46 dB, siden dette blir lavere enn nivået til den sterkeste kilden alene! 

2) Kilder som har ubetydelig nivå kan ses bort fra. For koherente kilder må nivåforskjell være 
30 dB for å kunne se bort fra (evt. 0,3 dB økning). For ukorrelerte vil tilsvarende grense 
være 10 dB (0,4 dB økning). 

3) For å få nivået til kildene mest mulig likt kan vi splitte én sterk kilde opp i flere kilder med 
lavere nivå. Nivåfall ved splitting må ses ut fra koherente eller ukorrelerte signaler. 

 
Eksempel 1: Summer nivået til følgende koherente kilder: 87, 88, 89 og 65 dB SPL. 
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De tre første kildene har 2 dB avvik seg i mellom som er innenfor grensen på 6 dB. Disse tre 
kildene har et gjennomsnittsnivå lik 88 dB SPL. Tre kilder i stedet for én gir 9,5 dB økning 
(faktorene 2 og 1,5). De tre kildene har da tilnærmet et totalt nivå lik 88 + 9,5 = 97,5 dB SPL. Kilden 
på 65 er over 30 dB svakere enn 97,5 dB SPL og kan dermed ses bort fra. Evt. kan vi legge til ca. 
0,4 dB basert på regelen om at et 30 dB svakere kilde øker nivået 0,4 dB. Endelig svar: ca.  
97,5 dB SPL, evt. 97,9 dB. (Eksakt svar er 97,8 dB og vi bommer maksimalt 0,3 dB i vårt anslag). 
Vi kan forsøk å sette dette opp grafisk så det kan være lettere å se deltrinnene: 
 

87 88 89 65 

3·88 
97,5 ≈ 98

88 + 9,5 

97,5 
 

 
Regneeksempel 2: Summer nivået til følgende ukorrelerte kilder: 98, 88 og 88 dB SPL. 
 
De to svakeste kildene er 10 dB svakere enn den sterkeste. Men de to svakeste kan ikke ses bort 
fra siden det totale nivået til de to svakeste vil bli lik 88 + 3 lik 91 dB SPL, basert på to ukorrelerte 
kilder i stedet for én. Vi sitter nå igjen med å måtte summere 98 og 91 dB SPL.  
 
Nivåforskjellene mellom 98 og 91 er for stor til å kunne ta et gjennomsnittsnivå (maks 3 dB avvik for 
ukorrelerte kilder). Vi må derfor splitte kilden på 98 opp i flere kilder: Én kilde på 98 til svarer to på 
95. To kilder med nivå 95 tilsvarer fire kilder med nivå 92. Vi sitter da igjen med fire kilder på 92 og 
den ene på 91. Nå er avvikene innenfor 3 dB og vi kan finne gjennomsnittsnivået: (92*4 + 91)/5  
= 91,8 dB SPL. Fem kilder i stedet for én tilsvarer 10/2 ganger så mange kilder. Dette gir oss  
91,8 + 10 – 3 = 98,8 dB SPL. (Eksakt svar er 98,8, vi traff eksakt!). Grafisk: 
 

98 88 88 98 91 = 92 92 92 92 91 

5·91,8 

 
 
I stedet for å summere de to kildene på 88 dB først, kunne vi eventuelt splittet de fire kildene på  
92 dB opp i åtte kilder på 89 dB. Da ville ha hatt åtte kilder på 89 og to på 88. Dette er 
nivåforskjeller innenfor 3 dB og vi kan finne gjennomsnittnivå lik (8·89 + 2·88)/10 = 88,8. Ti slike 
kilder på 88,8 gir oss et totalt nivå 88,8 + 10 = 98,8 dB. Slik utregning kan ved første gjennomlesing 
framstå som ganske krøkkete, men med litt trening vil du være i stand til å anslå cirkasvar uten 
bruk av verktøy, som kan være veldig nyttig ved kjappe vurderinger i praktiske situasjoner. 

4.4.3 Nødvendig kildenivå for å oppnå ønsket totalt nivå 

La oss si at du klarer å generere 80 dB SPL ved hjelp av én kilde. Dersom du ønsker et totalt nivå 
lik 85 dB SPL, hvilket nivå må en tilleggskilde ha, gitt at kildene er koherente? 
 

88 + 3 

91 

91,8 + 7 

98,8 

2·88 
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Metoden for å finne ut av dette basert på kun de fire regneartene kan kanskje også sies å være 
noe krøkkete og vi begynner å nærme oss situasjoner hvor mer avansert matematkk ville gjort det 
mer effektivt. Spørsmålet kan besvares ved først å finne ut hvilken faktor ønsket nivåøkning 
representerer. 5 dB økning tilsvarer å gange med 1,5 og 1,1 til sammen 1,65. Dette tilsvarer cirka 
at du har 5 kilder i stedet for 3 (5/3 ≈ 1,67). Nivået på 80 dB SPL kan nå ses på som summen av 
tre like kilder, mens nivået på 85 dB SPL er summen av fem kilder, som alle hver for seg har 
samme nivå. Dersom 80 dB SPL er et resultat av tre koherente kilder har hver enkelt kilde et nivå 
lik 80 – 9,5 = 70,5 dB SPL. Vi trenger å legge til to slike kilde for til sammen å ha fem. Disse to 
kildene har til sammen et nivå lik 70,5 + 6 = 76,5 dB SPL. Svaret er at du trenger å legge til en 
koherent kilde med nivå lik ca. 76,5 dB SPL for å oppnå 85 dB SPL. 

4.4.4 Summer av kilder på ulik frekvenser 

Dersom frekvensen er forskjellig mellom ulike lydsignaler er lydsignalene seg i mellom ukorrelerte. 
Vi kan dermed summere nivåer etter samme regler som for ukorrelerte kilder beskrevet over. 

4.4.5 Interferens mellom to kilder – kamfilter 

Vi kan observere interferens som fenomen ved å se på bølger på vannoverflate, for eksempel ved 
å kaste to kongler på en stille vannflate med kort avstand mellom konglene. Ved visse posisjoner 
på vannet vil bølgene fra de to konglene være i fase og det totale utslaget vokser til det dobbelte 
dersom avstanden til de to dråpene er lik. Ved andre posisjoner vil de to bølgene være i motfase og 
det totale utslaget i disse posisjoner blir lik null fordi de to bølgene motarbeider hverandre. Dette 
kan ses i figur 48, hvor vi ser at interferensen blir sterkest midt mellom de to bølgesentrene. Midt 
mellom bølgesentrene har begge bølgefrontene tilnærmet samme utslag/amplitude. Dette er et 
eksempel på hva vi kan kalle romlig interferens, ved at det totale utslaget til bølgen er konstruktiv (i 
fase) og destruktiv (i motfase) ulike steder i rommet (langs vannets overflate). 
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Figur 48: Interferens mellom to bølger i vann. 

For lyd vil vi ofte få interferens mellom kilder som i utgangspunktet er koherente (helt korrelerte og i 
fase). Men med en tidsforsinkelse eller ulik veilengde mellom bølgene/signalene vil vi få 
faseforskyvning og vi har ikke lenger signaler som er helt i fase. For å få betydelig utfasing må 
tidsforsinkelsen være betydelig i forhold til perioden, eller at veiforskjellen må være betydelig i 
forhold til bølgelengde. Denne vil lettest inntreffe ved høye frekvenser. Hvordan faseforskjellen er 
påvirket av frekvensen skal vi se på i mer detalj under. 
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Som med de fleste fenomener innen lydteknikk kan negative effekter snus til å ha positiv effekt. Vi 
kan bruke interferens mellom ulike kilder til å kansellere uønsket lyd eller skape ønsket direktivitet 
for den totale direktelyden. Hodetelefoner som har aktiv støydemping utnytter destruktiv interferens 
til å ha en positiv effekt. I et slikt tilfelle må vi ha full kontroll på faseforhold og veiforskjeller mellom 
de ulike lydkildene for å oppnå full kansellering ved alle frekvenser (i praksis et polaritetsskifte) eller 
den direktiviteten vi ønsker oss. Med digital signalbehandling er det blitt mulig å ha bra kontroll på 
dette, og vi har fått høyttalersystemer som benytter disse fenomenen i praksis (som line array). 

4.4.5.1 Kamfilter ut fra en fast tidsforsinkelse 

I stedet for å se på interferensmønster ved forskjellige steder i rommet kan vi se på interferens ved 
ett punkt. I ett punkt kan vi se på faseforskjelle ved ulike frekvenser, mens vi for romlig interferens 
kan vi kun studere én frekvens av gangen. Figur 49 viser to lydkilder hvor den ene høyttaleren er 
plassert 1 m framfor den andre i forhold til lytteposisjonen. I hvilken grad disse to lydkildene spiller 
helt på lag med hverandre ved alle frekvenser (koherente kilder, konstruktiv interferens) ved et 
bestemt lyttepunkt, vil avhenge av bølgelengden til lyden. Dersom bølgelengden er lik 1 m vil 
forskjellen på 1 m føre til at bølgen fra høyttaleren lengst unna lytteren blir en hel periode forsinket 
hos lytteren. Dette er vist som hel bølgekurve i figur 49. Hvis vi tenker at høyttalerne i 
utgangspunktet ikke lager lyd, og deretter slår på lyden som har 1 m bølgelengde skjer følgende: 
Den nærmeste høyttaleren vil være alene om å lage lyd til lytteren i et tidsrom som tilsvarer en hel 
periode for lydsignalet. Dette skyldes tidsforsinkelsen som lydhastigheten fører til. Vi kan si at 
bølgelengden er styrt av periode (evt. frekvensen) og lydhastigheten. Etter en hel periode kommer 
også lydbølgen fra høyttaleren lengst unna lytteren. Etter en hel periode vil begge høyttalerne 
svinge helt i fase ved denne frekvensen. Dette tilsvarer to koherente kilder og dersom de to 
høyttalerne bidrar med likt nivå hos lytteren vil nivået øke med 6 dB med begge høyttalerne på, 
sammenliknet med kun en av høyttalerne på. 
 

 

1 m  
Figur 49: To høyttalere som er i forskjøvet i forhold til hverandre. 

Men hendelsesforløpet eksakt slik vi har listet det opp over vil kun skje for lyd som har bølgelengde 
lik 1 m. Dette tilsvarer en frekvens på ca. 343 Hz. Om bølgelengden derimot er lik 2 m, vil 
avstandsforskjellen til de to høyttalerne føre til at de to lydbølgene fra høyttalerne i motfase (180º 
faseskift, motsatt polaritet) hos lytteren, vist som stiplet bølge i figur 49. Dersom begge høyttalerne 
gir likt nivå hos lytteren hver for seg vil vi nå ende opp med fullstendig stillhet hos lytteren, et totalt 
nivå lik –∞ dB. Dette vil skje for lyd som har en frekvens tilnærmet lik 343/2 ≈ 171 Hz. 
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Vi ser fra figur 49 at avstanden mellom de to høyttalerne vil fasemessig få mindre betydning jo 
lengre bølgelengden blir (jo lavere frekvensen blir). Figur 50 viser faseforskjellen mellom de to 
bølgene ved ulike frekvenser. Ved 20 Hz er faseforskjell kun 21° og de to bølgene er så å si 
koherente. Mens ved høye frekvensen blir faseforskjellen veldig stor. For hver gang faseforskjellen 
er et oddetall ganger 180° får vi full utfasing dersom de to høyttalere hver for seg bidrar med likt 
nivå hos lytteren. Når to lydkilder har ulik avstand til lytteren/mikrofonen eller har en ren 
tidsforsinkelse seg i mellom vil vi ha konstruktiv og destruktiv interferens avhengig av frekvensen til 
lyden. Sjansen for konstruktiv interferens er størst i bassen, men også i bassen kan vi erfare 
destruktiv interferens dersom avstander og tidsforsinkelser er store nok. Dette fenomenet er veldig 
relevant for både live og studioteknikk, og vi skal se mer på dette i neste kapittel. En refleksjon fra 
rommet vil også være en forsinket lydbølge i forhold til direktelyden og føre til samme fenomen. 
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Figur 50: Faseforskjell ved ulike frekvenser for to lydbølger med veiforskjell lik 1 m. 

Vi kan studere situasjon i figur 49 i mer detalj. For frekvenser under 171 Hz vil faseforskjellen bli 
mindre enn 180º og de to høyttalerne vil gradvis bli mer og mer i fase med hverandre. Ved 20 Hz vil 
vi ha en faseforskjell på ca. 21º, som tilsvarer at de to bølgene vil være så å si i fase. Dersom 
bølgelengden er lik 0,5 m, vil veiforskjellen på 1 m tilsvare to hele perioder og vil igjen ha to bølger i 
fase etter at begge høyttalerne har stått på i et tidsrom som tilsvarer to hele perioder. Men også for 
tre, fire, fem hele perioder og så videre vil vi få konstruktiv interferens. På samme måte får vi 
destruktiv interferens også ved 1,5, 2,5, 3,5 hele periode og så videre. Vi kan si at vi får konstruktiv 
og destruktiv interferens også ved overtonene til de første konstruktive og destruktive interferens. 
 
Figur 51 viser et polarplot hvor avstanden til origo angir totalnivået for ulike faseforskjeller mellom 
to kilder som hver for seg har samme nivå. Er faseforskjellen lik 0º (horisontalt til høyre i figuren) 
har vi to koherente kilder. Dette fører til at antall kilder totalt sett øker med en faktor lik 2 og det 
totalet nivået er 6 dB høyere enn nivået til hver enkelt kilde. Har vi 180º faseforskjell (λ/2 i 
avstandsforskjell eller T/2 i tidsforskjell) får vi fullstendig kansellering som tilsvarer en halv periode 
eller bølgelengde mellom kildene. Antall hele perioder/bølgelengder kan utelates, slik at dersom det 
er 4,25 bølgelengder/perioder mellom lydkildene tilsvarer dette det samme som 0,25 (1/4) 
bølgelengde eller periode (som tilsvarer 90º faseforskjell, vertikalt rett opp i figuren). 

Figur 52 og 53 viser det som kalles frekvensresponsen vi får som følge av denne interferensen 
mellom de to høyttalerne i figur 49, innenfor frekvensområdet 0 til 10.000 Hz. I figur 52 er det den 
lineære faktoren til endringen av totalt antall kilder som er langs y-aksen, mens i figur 53 er det dB 
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langs y-aksen. En frekvensrespons sier noe om hvordan lydnivået ved ulike frekvenser blir endret 
ved å gå gjennom for eksempel en lydenhet eller plugin. Frekvensrespons støter vi borti for både 
EQ’er, høyttalere, mikrofoner, rom med mer – den sier noe om hvordan en gitt enhet påvirker 
lydnivået ved ulike frekvenser. Også i denne sammenheng vil 0 dB representere ingen endring. Det 
totale nivået vist i figur 52 og 53 har lydnivået fra kun én av høyttalerne alene som referanse og har 
lineær frekvensakse. For frekvenser med konstruktiv interferens blir faktoren lik 2 og nivået lik  
+6 dB, mens for frekvenser der vi har destruktiv interferens blir det totale nivået veldig lavt 
sammenliknet med direktelyd fra kun av én av høyttalerne. Vi ser hvordan den konstruktive og 
destruktive interferensen gjentar seg oppover i frekvens, og en slik respons har navnet kamfilter 
fordi frekvensresponsen ser ut som en kam når vi bruker lineær frekvensakse. 
 

+3 dB 

 
Figur 51: Totalt nivå til to like kilder ut fra faseforskjell mellom kildene. 
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Figur 52: Kamfilter med lineær frekvensakse og lineær faktorskala langs y-aksen. 

Et kamfilter tilfører gjerne lyden en litt metallisk/kunstig karakter og blir også kalt «bøttelyd» – som 
om du putta lydkilden ned i ei bøtte. Et kamfilter er mest hørbart dersom kamfilteret er likt for lyd til 
begge ørene. Med forskjellige kamfiltre på hvert av ørene foretar hjernen et slags gjennomsnitt som 
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gjør effekten til hvert enkelt kamfilter blir mindre. Et kamfilter kan også forvirre vår oppfattelse av 
retning til lyden fordi kamfilteret innfører dipper i frekvensresponsen. Vi blir lurt til å tro dippene vi 
hører har å gjøre med retningen på lyden (se delkapittel 4.4.2.3). Et kamfilter kan også brukes 
kreativt. Dersom vi varierer tidsforsinkelsen mellom de to interfererende signalene over tid får vi det 
som kalles flangereffekt. Å korrigere for et slikt kamfilter i postprossessering er veldig omfattende 
og ofte ikke mulig uten å innføre uønskede effekter. Den beste kuren mot et uønsket kamfilter er å 
bli kvitt selve interferensen. Dette kan vi oppnå for eksempel ved å ha større nivåforskjell mellom 
kildene som interfererer, som beskrevet i mer detalj under, eller å bli kvitt forsinkelse eller 
avstandsforskjeller. 
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Figur 53: Kamfilter med lineær frekvensakse og dB-skala langs y-aksen. 

Figur 54 viser den samme frekvensresponsen som i figur 53 med logaritmisk frekvensakse. 
Frekvensaksen i figur 54 viser frekvensområdet 10 til 10.000 Hz (siden 0 Hz aldri vil nåes på en 
logaritmisk frekvensakse!). En slik visning vil samsvare bedre med hvordan vi vil oppfatte et 
kamfilter. Det sies at et kamfilter er lite hørbart dersom frekvensavstanden til «tennene» i kammen 
(maks utslukning) er mindre enn kritisk båndbredde for vår hørsel (se delkapittel 3.2.2). Dersom 
kamfilteret har mange tenner innenfor samme kritiske bånd vil totalt nivå innenfor båndet bli en 
gjennomsnittsverdi som ikke avviker dramatisk fra 0 dB (kun én kilde). Dersom en utslukning favner 
så å si et helt kritisk bånd eller mer vil kamfilteret være godt hørbart. Avstanden mellom tennene er 
styrt av tids- eller veiforskjellen. Et kritisk bånd er ca. 1/3 oktav bred i bassen og nedre mellomtone, 
og ca. 1/6 oktav bredt for øvre mellomtone og diskant. Dette betyr at kamfilteret i figur 54 kan 
forventes å gi mest hørbar endring av frekvensresponsen i frekvensområdet ca. 100–2000 Hz, 
dersom vi sammenlikner med lyden fra kun en av høyttalerne. Avstanden mellom tennene er  
343 Hz. At nivået nesten er fullstendig svekket ved ca. 150 Hz, mens derimot forsterket 6 dB ved 
300 Hz vil være godt hørbart. 
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Figur 54: Kamfilter med logaritmisk frekvensakse. Nivået er relativt  

direktelydnivået til kun en av høyttalerne. 
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Dersom vi svekker nivået til en av høyttalerne vil interferensen bli svakere og mindre merkbar. Vi 
kan oppnå nivåforskjell mellom de to høyttalerne ved å stå veldig nær en av høyttalerne. Vi kan 
dermed oppnå nivåforskjell enten på grunn av avstand eller sende signal med ulik styrke inn til de 
to høyttalerne. Figur 55 viser resulterende kamfilter ved å innføre 6 dB nivåforskjell mellom de to 
høyttalerne. Vi ser fra figur 55 at dette kamfilteret er langt mindre drastisk. Vi ser at nivået økes 
med ca. 4 dB ved konstruktiv interferens og svekkes med ca. 6 dB ved destruktiv interferens. Det 
er størst risiko for at kamfilteret blir veldig sterkt og merkbart når vi er på lang avstand fra 
lydkildene, for da har vi ofte svært liten nivåforskjell mellom de interfererende bølgene (på grunn av 
avstandsloven) og første kanselleringsfrekvens kan lett havne oppe i frekvensområdet hvor mye av 
taleinformasjonen ligger (500–4000 Hz). 
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Figur 55: Kamfilter med logaritmisk frekvensakse, med 6 dB nivåforskjell mellom de to interfererende 

lydbølgene hos mottaker. Nivået er relativt direktelydnivået til høyttaleren med sterkest lydnivå. 

4.4.5.2 Kamfilter ut fra varierende tidsforsinkelse 

Dersom vi har to høyttalere plassert på ulike steder som vist i figur 56, så vil veiforskjellen mellom 
de to direktelydbølgene endre seg når vi flytter oss vekk fra de to høyttalerne. En slik situasjon vil vi 
ha med et stereooppsett. Når vi er nær den ene høyttaleren vil nivået fra denne høyttaleren 
dominere og veiforskjellen er stor ut fra avstandsloven, se delkapittel 6.1. Dette gir et kamfilter som 
vist i figur 57 hvor avstanden til de to høyttalerne er 1 og 3 m. Det er antatt at begge høyttalere får 
det samme signalnivået på inngangen (sentrert panorering) og at begge høyttalerne er 
omnidireksjonelle (se delkapittel 5.6) hvor lydutstrålingen fra høyttalerne ikke bidrar til noen 
nivåforskjell («worst case» – maksimal interferens). På lang avstand fra høyttalerne blir 
nivåforskjellen mellom de to høyttalerne mindre, siden veilengdene for lydbølgene er så å si lik 
(relativt sett). Veiforskjellen blir også mindre slik at kamfilteret kun inntrer for høye frekvenser. I 
figur 58 er avstanden til de to høyttalerne 20 og 20,2 m. Kamfilteret vist i figur 57 vil ikke være så 
hørbart, både på grunn av mindre dramatiske nivåvariasjoner og dippene og toppene er tettere enn 
den kritiske båndbredden. Kamfilteret i figur 58 vil oftest være godt hørbart og har kraftig svekking i 
området som er viktig for taletydelighet (lyd i området 500–4000 Hz er mest viktig for 
taletydelighet). 
 
Vi ser fra figur 57 og 58 at det mest hørbare og betydelig kamfilteret kommer på lang avstand fra 
høyttalerne. Dette er uheldig siden lydnivået langt unna høyttalerne vil være svakt i 
utgangspunktet. Vi kan unngå at en slik situasjon oppstår ved å ha god direktivitet (de delkapittel 
5.6) for frekvenser over 1 kHz, og vinkle høyttalerne slik at de spiller mer vekk fra hverandre. Dette 
reduserer interferensen og vi unngår utslukning av direktelyden over 1 kHz. 
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2,8 m Veiforskjell 

 
Figur 56: Høyttaler- og lytter oppsett hvor veiforskjellen varierer på ulik avstand fra høyttalerne. 
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Figur 57: Kamfilter på 1 og 3 m avstand fra de to høyttalerne (logaritmisk frekvensakse). 

Nivået er relativt direktelydnivået til den nærmeste høyttaleren. 
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Figur 58: Kamfilter på 20 og 20,2 m avstand fra de to høyttalerne (logaritmisk frekvensakse). 

Nivået er relativt direktelydnivået til den nærmeste høyttaleren. 

Vi kan alternativt studere hvordan det totale nivået vil variere ved en bestemt frekvens ved ulike 
avstander fra høyttalerne. Figur 59 viser hvordan nivået ved 1 kHz vil variere når avstanden til den 
øverste høyttaleren gradvis økes fra 0 til 10 meter, basert på omnidireksjonelle høyttalere. Etter 
hvert som avstanden til høyttalerne økes vil veiforskjellen til de to lydbølgene reduseres – fra 2 m 
veiforskjell på 1 m avstand til 0,38 m veiforskjell på 10 m avstand. Etter hvert som veiforskjellen 
gradvis reduseres fører veiforskjellen vekselvis til konstruktiv og destruktiv interferens gjentatte 
ganger, mens nivåforskjellen blir gradvis mindre og mindre. Med redusert nivåforskjell blir 
interferensen mer betydelig – ved destruktiv interferens nærmer vi oss –∞ dB, men +6 dB ved 
konstruktiv interferens. Siste destruktive frekvens får vi ved ca. 22,7 m avstand etter hvert som 
avstanden øker. Ved denne avstanden er veiforskjellen lik en halv bølgelengde, det vil si 0,34/2 = 
0,17 m. 
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Totalt nivå  0–10 m

-24

-18

-12

-6

0

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avstand, d  (lineær)

N
iv

å 
re

 d
ire

kt
el

yd
 (d

B
)

 
Figur 59: Totalt nivå ved 1 kHz ved ulike avstander fra høyttalerne. 

Nivået er relativt direktelydnivået til den nærmeste høyttaleren. 

Nyttig å huske på om interferens/kamfiltre generelt: 
 

 

Tidsforsinkelse/avstandsforskjell påvirker ved hvilke frekvenser vi får utfasinger. 
Nivåforskjell mellom signaler/bølger påvirker hvor kraftig interferensen/kamfilteret blir. 
Avstandsforskjell mellom akustiske kilder påvirker både tidsforsinkelse og nivåforskjell. 
Når det er to kildere som interfererer blir kamfilteret kraftigst. 

 
Dersom vi ønsker å redusere effekten av et kamfilter kan vi endre tidsforsinkelsen slik at det blir 
mindre hørbart. Små tidsforsinkelser gir som regel de mest hørbare kamfiltrene. Vi kan endre 
nivåforskjell ren nivåjustering, ved å flytte på lydkildene eller endre direktivtet og orientering av 
lydkildene, evt. også mikrofonene (hvor de peker mot). Om vi har to høyttalere som interfererer vil 
vi få et situasjon om vi innfører en tredje kilde som har en annen tidsforskjell i forhold til de to første 
kildene. Dette skaper to kamfiltre med ulike utslukningsfrekvenser, og de to kamfiltrene vil delvis 
utfylle hverandre med nivåheving og –svekking (se også delkapittel 7.4.1). 

4.4.5.3 Maksimalt avvik i kamfilteret basert på nivåforskjell mellom kildene 

Ut fra nivåforskjellen til to interfererende kilder kan vi anslå hvor stor nivåvariasjonen til kamfilteret 
blir ved å summere og trekke fra kildene på amplitudenivå. Den sterkeste kilden er satt til å ha 
amplitude lik 1. Dersom den andre kilden har samme nivå vil denne også ha amplitude lik 1. 
Regnestykket for summering og subtraksjon av kildene blir da slik: 
 
Summering i fase: 1 + 1 = 2. Amplitudeverdi 2 tilsvarer en dobling i forhold til 1. Nivået blir + 6 dB. 
Summering i motfase: 1 – 1 = 0. Dette tilsvarer et nivå lik –∞ dB. 
 
Regnemetode dersom vi har nivåforskjell vises i form av et eksempel: Finn minimalt og maksimalt 
nivå til kamfilter dersom to interfererende kilder har nivåforskjell lik 3,5 dB. 
 
En nivåforskjell lik 3,5 dB betyr at den svakeste kilden har en amplitude som er delt på 1,5 i forhold 
til den sterkeste kilden (en faktor 1,5 tilsvarer 3,5 dB nivåendring). Om den sterkeste kilden har 
amplitude 1 må den svakeste kilden ha amplitude 1/1,5 ≈ 0,67. Regnestykket for summering og 
subtraksjon av amplitudene blir nå: 
 
Summering i fase: 1 + 0,67 = 1,67. Dette tilsvarer ca. faktorene 1,5 og 1,1 (1,5⋅1,1 = 1,65). Til 
sammen +3,5 + 1 = +4,5 dB. 
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Summering i motfase: 1 – 0,67 = 0,33. Dette tilsvarer forholdet 1 delt på 2, deretter delt på 1,5 
(1/2/1,5 ≈ 0,33). Å dele på disse to faktorene gir oss til sammen –6 – 3,5 = –9,5 dB. 
 
Dette gir oss et kamfilter med et maksimalt nivå lik ca. +4,5 dB for frekvenser hvor kildene er i fase 
og minimumnivå lik ca. –9,5 dB når de er i motfase. Totalt har vi en nivåvariasjon til kamfilteret lik 
4,5 – (–9,5) = 14 dB. Altså litt større variasjon kamfilteret vist i figur 56 (totalt 6 dB variasjon). 

4.4.5.4 Direktivitet basert på interferens 

Interferens mellom flere direktelydkomponenter vil føre til at direktiviteten (se delkapittel 5.6) til den 
totale lyden blir noe helt annet enn direktiviteten til de to lydkildene hver for seg. Dette kan vi bruke 
på en positiv måte til å skape den direktiviteten vi ønsker oss. Dersom vi ser på figur 56 har 
høyttalerne en avstand seg i mellom på 2,8 meter. Dersom bølgelengden er lik det dobbelte, det vil 
si 5,6 meter (tilsvarende frekvens lik 62 Hz), vil vi få destruktiv interferens i retning opp og ned på 
arket dersom begge høyttalerne i utgangspunktet er omnidireksjonelle. I retning rett framfor og rett 
bak høyttalerne (høyre og venstre på arket) vil vi derimot ha konstruktiv interferens. Vi vil dermed få 
en direktivitet lik en åttetalls-karakteristikk (se figur 135) ved 62 Hz ut fra å kombinere to 
omnidireksjonelle kilder. Men direktiviteten vi får på den totale lyden vil avhenge av 
frekvensen/bølgelengden til lyden. For svært lave frekvenser må vi ha stor avstand mellom kildene 
for å få betydelig faseforskjell med mindre vi har ulik polaritet mellom kildene. 

4.4.5.5 3:1-regelen for oppmik’ing 

For oppmik’ing av flere lydkilder (spesielt for nærmik’ing) har vi det som kalles 3:1-regelen. Denne 
sier at avstand mellom to mikrofoner bør være 3 ganger så stor som avstanden mellom 
mikrofonene og lydkildene de er ment å mik’e opp. Figur 60 illustrerer denne regelen. 
 

 
 

 
Figur 60: 3:1-regelen for oppmik’ing (nærmik’ing) av flere lydkilder. 

Regelen har sin bakgrunn fra interferens. Som vist i figur 60 vil begge mikrofonene fange opp 
lydbølgene fra den venstre lydkilden (og den høyre). Når lydsignalene fra de to mikrofonene mikses 
sammen får vi to versjoner av direktelyden fra lydkilden. Men for mikrofonen lengst fra lydkilden vil 
gi et lydsignal som er noe forsinket i forhold til lyden fra den nærmeste mikrofonen. Ved å ha den 
ene mikrofonen mye nærmere lydkilden enn den andre sikrer vi oss betydelig nivåforskjell mellom 
de to lydversjonene, og vi reduserer mulighetene for et sterkt kamfilter på den oppmik’ede totale 
lyden. Hvis vi følger 3:1-regelen vil direktelydnivåene ha en nivåforskjell på ca. 10 dB, ut fra 
veiforskjellen og avstandsloven. Dette er basert på at begge lydkildene er like sterke, mikrofonene 
har samme følsomhet og gain og er omnidireksjonelle. Dersom mikrofonen er direksjonelle (se 

3 

1 

3:1 regelen: Ha 3 ganger så lang avstand til nabomik’er, som avstand 
mellom mikrofonen og lydkilden mikrofonen er tenkt for. Dette 
reduserer lekkasje av lyd inn i nabomik’er som bidrar til udefinert lyd. 

64 



Elektroakustkk                  Jens Jørgen Dammerud 

delkapittel 5.6) vil nivåforskjellene bli enda større. For mikrofoner med nyrekarakteristikk blir 
nivåforskjellen ca. 13 dB. Avstandsforholdet 1:3 vil også i de fleste tilfeller bidra til at tidforskjellen 
mellom de to lydbølgene blir stor nok til å unngå de mest sjerende kamfiltrene. 

4.4.5.6 Påvirkning av temperatur og endring av lydhastigheten 

Ved romtemperatur (20 ºC) er lydhastighet rundt regnet lik 343 m/s. Ved å endre temperaturen 
endrer tettheten seg, og dermed også lydhastigheten. For hver grad vi øker temperaturen vil 
lydhastigheten øke med 0,6 m/s. Tilsvarende om vi senker temperaturen med én grad vil 
lydhastigheten reduseres med 0,6 m/s. 
 
Noen eksempler: 

• Lydhastighet ved 0 ºC: 331 m/s 

• Lydhastighet ved 20 ºC: 343 m/s 

• Lydhastighet ved 30 ºC: 349 m/s 
 
Formel for utregning av lydhastighet, avhengig av lufttemperaturen: 
 
c = 331,3 + 0,6·t, 
hvor t er temperatur i ºC. 
 
NB! Dette er en forenklet formel, lineær funksjon, som kun er gyldig innenfor «vanlige» 
lufttemperaturer på jordoverflaten. 
 
Interferensmønstre og kamfiltre vil endre seg dersom interferensen skyldes ulik veilengde. Dersom 
lydhastigheten endres vil forsinkelse på grunn av ulik veilengde og bølgelengden forandre seg. 
Derfor vil interferensmønstre og kamfiltre endre seg dersom temperaturen endrer seg. Relativt sett 
vil ikke lydhastigheten endre seg drastisk dersom temperaturen endrer seg fra 0 til 30 ºC. En slik 
temperaturøkning fører til ca. 5 % økning av lydhastigheten. For et kamfilter vil denne temperatur-
endringen føre til at frekvensene for destruktiv og konstruktiv interferens endrer seg med 5 %. 
Denne frekvensendring tilsvarer cirka en musikalsk halvtone. Dette vil i de fleste tilfeller ikke ha 
veldig stor betydning, men hvis vi for eksempel forsøke å dempe en lydkilde ved hjelp av motlyd og 
destruktiv interferens fra en annen lydkilde, er det ikke sikkert vi oppnår fullstendig kansellering 
dersom temperaturen er annerledes enn det vi har basert oss på. 
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5 LYD- OG SIGNALKILDER 
Lyd vi så på i kapittel 2 var bare rentoner (sinustoner), det vil si at de bare inneholder én frekvens. 
De fleste lydkilder vil generere svingninger på en slik måte at lyden fra de vil inneholde mer enn én 
frekvens. Dette kapitlet tar for seg hvordan lydkilder klarer å generere lyd og hvordan vi kan 
beskrive lyden som blir generert. Mye av beskrivelsene av en lydkilde vil også kunne gjelde for en 
signalkilde – det vil et elektrisk lydsignal som kan gjøres om til akustisk lyd ved hjelp av en 
høyttaler, for eksempel oscillator (signalgenerator) i en synthesizer. 

5.1 Vibrasjon og resonans 

Generering av lyd er ofte basert på noe som vibrerer/svinger og noe som «svinger med», det vil si 
sympatisk resonans. Det som svinger med er med på å forsterke lyden og gi den en spesiell 
karakter. Jo større areal/volum med luft som blir satt i bevegelse nær kilden (eller blir utsatt for et 
over- og undertrykk, som i en mikrofon) jo sterkere blir den genererte lyden. De fleste lydkilder vil 
ha en eller annen frekvens hvor det genereres sterkere amplitude sammenliknet med andre 
frekvenser. Dette kalles resonansfrekvensen eller egenfrekvensen til gjenstanden. Vi har ulike 
former for resonans, og de to vanligste typene er mekanisk og akustisk resonans. Både selve 
«generatoren» for svingningene og det som «svinger med» vil ha sin bestemte resonansfrekvens. 
Ved resonansfrekvens har generatoren veldig lett for å lage bevegelse og det som «svinger med» 
har veldig lett for å svinge med. 
 
Eksempler på par av generatorer og noe som svinger med (resonerer): 

• Gitar – strengene vibrerer og gitarkassa resonerer. 

• Trompet – leppene vibrerer og lydbølgene i metallrøret resonerer. 

• Stemme – stemmebåndene vibrerer, lydbølgene i strupe og gane skaper resonerer. 
 
Gitarkassa, metallrøret og strupe/gane er med på å forsterke opp og forme lyden. 

5.1.1 Mekanisk resonans 

Hvis vi for eksempel har et lodd hengt opp i en fjær, som vist i figur 61, kan vi sette loddet i 
bevegelse opp og ned med ulik hastighet. Om vi har høy hastighet vil frekvensen være høy, og 
motsatt. Ved én bestemt frekvens vil vi merke at loddet vil være med på bevegelsen og loddet går 
veldig høyt og lavt i sitt svingemønster (avviker mye fra stillingen det har når det henger i ro – 
hvileposisjonen). Et mer praktisk eksempel kan være en bil med støtdempere. Ved å presse 
forskjermen ned med en viss frekvens vil bilen «bli med» på gyngingen og du klarer å få til stor 
bevegelse opp og ned på bilen. Det er viktig å være klar over at mekanisk resonans gir kun én 
resonansfrekvens. 
 
Ved å endre massen (vekten) eller stivheten kan vi endre resonansfrekvensen. En tyngre bil kan 
gynges med lavere frekvens enn en lett bil, og en myk fjær gir lavere resonansfrekvens enn en stiv 
fjær. For eksempel ved å stramme stemmebåndene, så lager vi lysere toner. Hvor lenge 
resonansen vedvarer vil som nevnt være styrt av friksjon/demping: En gitarkasse som er limt dårlig 
sammen vil klinge kortere (og også svakere for vedvarende lyder) enn en kasse som er limt godt 
sammen. Dersom det ikke er noen indre motstand i fjæren kan loddet eller bilen i prinsippet 
fortsette sin svingning i resonans i det uendelige. På grunn av en viss motstand/friksjon vil 
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resonansen etter hvert bremse seg selv opp. Men så lenge vi tilfører ny energi ved å dytte opp eller 
ned kan vi holde et vedvarende stort utslag på bevegelsen uten å bruke mye energi/krefter. 
 

 
Figur 61: Lodd i fjær med høydeavvik h ut fra hvileposisjon. 

Et skrekkeksempel på slik mekanisk resonans er Tacoma Narrows Bridge som åpnet 1. juli 1940, 
se figur 62. Etter at brua åpnet var det sterk vind en dag. Vinden dyttet på broa og satte brua i 
bevegelse. Vinden traff blant annet bruas resonansfrekvens som førte til ekstrem bevegelse på 
brua mens vinden konstant holdt resonansen i gang. Det hele endte til slutt med at brua kollapset. 
Vi kan få til en liknende effekt med et vinglass ved å utsette vinglasset for sterk lyd som har en 
frekvens som er tunet inn på vinglassets resonansfrekvens. Søk på for eksempel på 
YouTube/Vimoe ol. etter «Tacoma Narrows Bridge collapse» og «wine glass resonance». Innen 
musikk og lyd har vi mange eksempler på slik resonans, men vi unngår som regel å utsette 
gjenstandene for så sterkt «pådrag» at de kollapser. En tilsvarende mekanisk resonans på broer 
kan vi få når mennesker går på en bro. Ved taktfast marsj (rent periodisk påkjenning, ikke mer 
uordnet belastning vi vil få med folk som følger sitt eget tempo og gange) vil vi kunne sette broen i 
kraftige svingninger som kan føre til at den kollapser. Det vil være viktig at resonansfrekvensen til 
broen er vesentlig over eller under frekvensen til eventuell belastning (som taktfast gange) for å 
unngå at broen starter å svinge kraftig. 
 

 
Figur 62: Tacoma Narrows Bridge. 

5.1.2 Akustisk resonans (stående bølger) og harmoniske overtoner 

I en del tilfeller vil en bølge nå enden av sitt medium (som den kan bre seg utover i). Når den treffer 
denne enden vil bølgen bli slått tilbake dit den kom fra. Dette kan du prøve med et tau holdt av to 
personer. Når bølgen på tauet når den ene personen vil bølgen i retur slå ut i motsatt vertikal 
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retning. At tauet slår ut i motsatt retning, for eksempel fra oppover til nedover, tilsvarer at utslaget 
skifter fortegn (polaritetsskifte). En oppadgående bølge utover, blir en nedadgående bølge på vei 
tilbake. Med en viss frekvens på svingningen på tauet vil vi få veldig store utslag på tauet. Vi får et 
svingemønster som blir stående, som ikke flytter seg langs tauet – vi har en stående bølge. Vi har 
det som kan kalles akustisk resonans. En akustisk resonans vil resonere ved mer enn én frekvens 
og gi opphav til det som kalles overtoner (mer om dette under). 
 
Akustisk resonans i et sylindrisk rør som er åpent i begge ender vil tilsvare situasjonen vi har med 
et tau. Vi får ikke bare refleksjoner når en bølge treffer noe hardt, men også hvis mediet bølgen 
forplanter seg i endres, i overgang fra kanal til fri luft. Slik resonans vil vi ha for eksempel på i en 
trompet eller på en gitarstreng. Figur 63 viser en trykkbølge som brer seg mot høyre i røret. 
Kurvene representerer over- og undertrykk med den tynne stiplete linjen lik normaltrykk uten 
lydkilden til stede. Tykk stiplet linje representerer reflektert bølge. Når bølgen blir reflektert i 
åpningene skifter trykkvariasjonen fortegn (positivt overtrykk blir til negativt undertrykk). 
 

 

Figur 63: Reflekterte bølger fra et sylindrisk rør åpent i begge ender. 

Øvre del av figur 63 viser en situasjon hvor bølgelengden/frekvensen er slik at vi oppnår akustisk 
resonans, i nedre del får vi ikke resonans. For situasjonen med resonans skifter bølgen fortegn to 
ganger og er tilbak hos kilden med én periode forsinkelse. Det reflekterte bølgen er i fase med kilde 
og bidrar til å løfte det totale lydnivået. Lengden på røret tilsvarer en halv bølgelengde og røret 
kalles derfor en halvbølge-resonator. For situasjonen i nedre del av figur 63 vil returbølgen komme i 
motfase (540° faseforskjell) og motarbeide kilden. Det samler seg ikke opp energi inne i røret som 
ved resonans. Jo lengre avstand vi har mellom de to reflekterende endene, jo lavere ned i frekvens 
får vi resonans. Dersom ikke all energien i bølgen blir kastet tilbake (reflektert) får vi en 
begrensning på hvor sterk oppsamlett energi blir. 
 
Figur 64 viser mønsteret til den stående bølgen som vil oppstå når lengden til røret er lik en halv 
bølgelengde, som tilsvarer at reflektert bølge er forsinket med én hel periode. Dette er grunntonen 
til resonansen. For et sylindrisk rør åpent i begge ender kan den reflektert bølgen også forsinkes to 
hele perioder og fortsatt være i fase med kilden når den returnerer til kilden. Her vil vi også få 
resonans. Denne resonansen kalles overharmonisk resonans, overtoner, og er felles for all 
akustisk resonans. For et sylindrisk rør åpent i begge ender vil overtonene komme ved frekvenser 
som er lik et heltall ganget med grunnresonansen (grunntonen). 
 
Figur 65 viser slike stående bølger på en streng (for eksempel gitarstreng) opp til 4. harmoniske 
overtone (N = 5), for eksempel for en gitarstreng, som tilsvarer et tau. Den laveste resonanstonen 
kalles grunntonen (fundamental på engelsk). Overtonen N = 5 har en frekvens lik 5 ganger 

1 bølgelengde/periode tur-retur. 
Returbølgen kommer 
i fase med kilden og vil bidra 
konstruktivt sammen med kilden. 

1,5 bølgelengder/perioder tur-retur. 
Returbølgen kommer  
i motfase med kilden og vil vil bidra 
destruktivt sammen med kilden. 
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grunntonen, og tilsvarende for andre verdier av N. Steder langs røret hvor trykkvariasjonen hele 
tiden er null kalles node, mens steder hvor trykkvariasjonen hele tiden er maksimal kalles antinode. 
Noder er indikert med sirkel i figur 65, mens antinoder er indikert med firkanter. 
 

 
Figur 64: Grunntone og 2. harmoniske overtone i sylindrisk rør åpent i begge ender. 

 

Grunntone / fundamental 

2. harmoniske overtone 

3. harmoniske overtone 

4. harmoniske overtone 

5. harmoniske overtone 

 
Figur 65: Harmoniske stående bølger på en streng. 

Dersom en akustisk lydbølge treffer en hard flate, og ikke en åpning vil ikke amplituden skifte 
fortegn (polaritet) i det bølgen blir reflektert (i motsetning til et tau, gitarstreng). Vi vil fortsatt kunne 
få resonans når kilden har en avstand lik en halv bølgelengde til reflekterende flate, men 
svingemønsteret for reflektert bølge blir annerledes, som forsøkt illustrert i figur 66. 
 

 

Figur 66: Reflekterte bølger fra en vegg i fase og motfase. 

Dersom vi setter en hard flate i enden av et sylindrisk rør vil vi unngå fortegnsskiftet ved den ene 
enden og røret vil nå være en kvartbølge-resonator, ikke en halvbølge-resonator, se figur 67. Figur 
67 inkluderer grunntone og 2. harmoniske overtone. Disse to resonansene vil inntreffe ved kvart 
bølgelengde og ved 3/4 bølgelengde. De harmoniske tonene vil for et slikt rør kun komme ved 
oddetalls-verdier av N. Dette fører til at grunntonen kommer en oktav lavere (halve frekvensen) for 
et slikt rør, sammenliknet med halvbølge-resonator (åpent i begge ender). Frekvensspekteret kun 

1 bølgelengde/periode tur-retur. 
Returbølgen kommer 
i fase med kilden og vil bidra 
konstruktivt sammen med kilden. 

1,5 bølgelengder/perioder tur-retur. 
Returbølgen kommer  
i motfase med kilden og vil bidra 
destruktivt sammen med kilden. 
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har halvparten av overtonene sammenliknet med et rør åpent i begge ender. Dette fører til at 2. 
harmoniske resonans ikke kommer ved den doble frekvensen, men ved den 3-doble frekvensen. 
 

 
Figur 67: Grunnfrekvens (1. harmoniske) og 2. harmoniske resonans, 

i sylindrisk rør åpent i begge ender. 

Blant treblåseinstrumenter finner vi eksempel på resonans i sylindrisk rør. Tverrfløyte (evt 
blokkfløyte) har et sylindrisk rør, men ikke noe munnstykke. Tverrfløyte vil derfor resonere som et 
sylindrisk rør åpent i begge ender. Klarinett har også sylindrisk rør, men har munnstykke (og flis). 
En munn rundt munnstykket gir oss en lukket ende, så vi får resonans ved grunnfrekvens og kun 
odde harmoniske. Dette bidrar til at klarinetten klinger ganske forskjellig sammenliknet med fløyte. 
Samtidig vil lik lengde på røret til klarinett gi én oktav dypere grunntone sammenliknet med 
tverrfløyten. Andre treblåsinstrumenter med munnstykke/flis (som obo, fagott og saxofon) har ikke 
et sylindrisk, men et konisk rør hvor diameter til røret blir gradvis større ut mot enden av røret. 
Disse instrumentene gir på grunn av sin koniske form resonans som et sylindrisk rør åpent i begge 
ender. De har derfor grunntone og overtoner som en tverrfløyte; både odde og like harmoniske 
overtoner. 
 
Vi kan lage en graf som viser hvilken grunntone (1. harmoniske tone) og overtoner vi har for en 
gjenstand som svinger. Alle overtonene til svingningen kalles gjerne overtonerekken. Et slikt plot 
har frekvens langs den horisontale aksen (x-aksen) og nivå (i dB) langs den vertikale aksen  
(y-aksen). Figur 68 viser et eksempel på en slik graf, som kunne være basert på resonansene til et 
sylindrisk rør åpent i begge ender. Med en lineær frekvensakse vil det være lik avstand mellom alle 
tonene. De overtonene som er et par-tall ganget med grunntonen (N = 2, N = 4 osv.) kalles like 
harmoniske («even harmonic»), mens de overtonene som er et oddetall ganget med grunntonen  
(N = 3, N = 5 osv.) kalles odde harmoniske («odd harmonic»). Vi ser at for akustisk resonans 
tilsvarer frekvenser for kamfilter, beskrevet i kapittel 4. I begge situasjonen vil vi ha resonans eller 
konstruktiv/destruktiv interferens som gjentar seg med jevn avstand i frekvens, sett på en lineær 
frekvensakse. Et rør lukket i den ene enden vil kun ha toner odde verdier av N og vil ikke likne på 
responsen til et kamfilter. 
 

L (dB) 

N = 1 

 
Figur 68: Grunntone og de fire første overtoner plottet i forhold til frekvens og nivå. 

Nivået til grunntonen og de ulike overtonene vil være styrt av ulike forhold, for eksempel på en gitar 
vil nivået på overtonene være avhengig av hvor vi plukker på strengen (setter den i bevegelse). Om 
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vi setter i gang en bevegelse på strengen midt på strengen vil vi grunntonen og 2., 4. og 6. 
harmoniske overtone osv. (overtoner med et partall ganger grunnfrekvensen) få sterkt utslag, i 
forhold til grunntonen, 3. og 5. overtone osv. (overtoner med et oddetall ganger grunnfrekvensen). 
Om vi derimot slår på strengen nær ett av strengefestene (stolen eller broen), vil vi få overvekt av 
de høyfrekvente overtonene, siden grunntonen og de laveste overtonene ikke kan ha så sterkt 
utslag ut mot festepunktene. Dette fører til at tonen på gitaren får en tynnere karakter (mindre fylde 
på grunn av fravær av en tydelig grunntone). 
 
Figur 69 viser hvordan lyden i en trompet blir sendt ut og reflektert tilbake ved åpningen til 
trompeten (sjallstykket). På grunn av sjallstykket vil få en glidende overgang fra tett kanal til fri luft, 
og dette begrenser hvor mye lyd som blir reflektert ved åpningen (sjallstykket). På denne måten 
kan vi balansere hvor sterk resonansen blir i forhold til hvor mye lyd som slipper ut til omgivelsene 
(som jo er målet med trompet). En veldig trang åpning gir sterk resonans, men et lite areal av luft 
som svinger og lager lyd mot omverdenen, det vil si at instrumentet blir lydsvakt. Om vi lager et stor 
sjallstykke blir det for lite lyd reflektert og det blir ikke noe særlig resonans. Dette vil også ende opp 
med et relativt lydsvakt instrument fordi det ikke blir noe resonans. 
 

Lyd ut 

Deler av lyden snur og går inn igjen 

Lyd treffer lepper – ut på nytt 
 

Figur 69: Akustisk resonans i en trompet. 

5.1.3 Frekvensforhold mellom harmoniske overtoner 

Som nevnt i kapittel 3 er vi bedre på å høre relative forskjeller mellom frekvenskomponenter enn å 
finne eksakt hvilken frekvens de ulike frekvenskomponentene har. Frekvensforskjellen mellom to 
ulike toner hører vi basert på forholdet (faktor) mellom frekvensene, ikke det absolutte 
frekvenstillegget. Dette tilsvarer hvordan vi oppfatter ulike lydtrykknivåer og igjen vil logaritmisk 
skala være den beste måten å studere opplevde forhold. 
 
Figur 70 viser den samme harmoniske rekken som vist i figur 68, men her med logaritmisk 
frekvensskala i stedet for lineær frekvensskala. Med logaritmisk frekvenskala blir det lik avstand 
mellom 100 og 200 Hz, som mellom 200 og 400 Hz, fordi begge deler tilsvarer en dobling av 
frekvensen. Av samme grunn finner vi samme avstand mellom 400 og 800 Hz. Avstanden mellom 
to toner kalles gjerne for frekvensintervallet. Fra 100 til 200 Hz er frekvensintervallet en dobling, 
eller en faktor 2. Dette intervallet kalles en oktav. Musikalsk sett oppfatter vi toner som har et 
intervall på hele oktaver som den samme tonen, bare at den er lysere eller mørkere. Mellom 
grunntonen (100 Hz) og 1. harmoniske overtone (200 Hz) vil vi altså ha en oktav. Mellom 
grunntonen og 3. overtone (400 Hz) har vi to oktaver, mens tre oktaver mellom 7. overtone  
(800 Hz) og grunntonen. 
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L (dB) 
G 

 
Figur 70: Frekvensspekter på logaritmisk frekvensakse og frekvensintervall. 

For de andre overtonene har vi andre intervaller. Mellom 2. og 3. harmoniske tone (200 og 300 Hz) 
har vi en faktor på 1,5 (forholdet 3/2). Dette er et intervall som kalles en ren kvint innen musikkteori. 
En kvint kan også stemmes med en faktor som er nær 1,5, men da er den ikke ren (mer om dette 
under). Mellom 3. og 4. harmoniske overtone finner vi en faktor 1,33 (4/3) og som tilsvarer en ren 
kvart musikalsk sett. Mellom 3. og 4. overtone finner et intervall med faktor 1,25 (5/4) som tilsvarer 
en ren dur-ters musikalsk sett (fra C til E på pianoet, se figur 71). En moll-ters med faktor 1,2 (6/5) 
ikke inkludert i figur 70) finner vi mellom 4. og 5. overtone (fra C til Eb). Intervallet mellom en moll- 
og durters gir oss intervallet en halvtone. Som vi ser kommer overtonene nærmere hverandre i 
frekvens for overtoner av høy orden. For eksempel for 10. og 11. overtone blir det et veldig lite 
frekvensintervall. 
 
Vi kan si at overtonerekken danner grunnlaget for det vi kaller harmonisk musikk. Mye av vestlig 
musikk er basert på den harmoniske rekken. Bakgrunnen for dette kan sies å være både kulturell 
og naturlig. Den greske filosofen og matematikeren Pythagoras så på frekvensintervaller som 
hadde fine og forhold (brøkene 3/2, 4/3 og så videre) som noe opphøyet (universelt vakkert). Under 
renessansen (fra begynnelse av 1400-tallet) fikk gresk tankesett en «revival» og disse 
frekvensintervallene ble ekstra vektlagt. Samtidig vil toner som følger en harmonisk rekke gjøre det 
lettere for hjernen å finne ut hvilken frekvens en tone har, slik at det bidrar til «orden» (lett å 
systematisere) og det vil dermed være lettere å oppfatte tonehøyde (pitch). Det musikalske 
intervallet kvint finner vi igjen i veldig mange kulturer og det er nok ikke helt tilfeldig. Hvis vi spiller 
to grunntoner med en kvint seg i mellom, og som har hver sin harmoniske rekke, vil de to 
grunntonene få mange overtoner felles og det blir lett for øret og oppfatte frekvensene i 
samklangen. Vi opplever det som konsonant. For eksempel grunntoner på 100 og 150 Hz vil ha 
300 Hz som felles grunntone (3. harmoniske til 100 Hz og 2. harmoniske til 150 Hz). Mange 
musikalske instrumenter har svakt nivå til overtonene av høy orden siden disse overtonene får små 
og umusikalske intervaller i forhold til grunntonen. Se også delkapittel 3.31 for hvordan ulike 
frekvensintervall oppleves som konsonant eller dissonant. 
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Faktorene for frekvensøkningen som har fine brøker (3/2, 4/3, 5/3 osv.) vil gi oss en stemming som 
kalles renstemt. En slik stemming vil som regel kun fungere i én bestem toneart. På grunn av dette 
problemet besluttet man på slutten av 1800-tallet heller å stemme slik at alle halvtoner har samme 
faktor. Dette kalles jevntemperert stemming og brukes i all vestlig populærmusikk i dag. Faktoren 
for én halvtone frekvensendring er lik 21/12 (≈1,06) med jevntemperert skala, det vil si 1/12 dobling 
av frekvensen. Tolv slike halvtoner blir eksakt lik faktor 2. Jevntemperering fører til at en del 
tonekombinasjoner ikke er helt harmoniske lenger, men dette har vi delvis vent oss til. Figur 71 
viser de første harmoniske intervallene på et tangentinstrument inklusive jevntempert frekvens til 
grunntonene. Overtonene er flyttet ned hele oktaver for å komme innenfor én oktav. Elektroniske 
tangentinstrumenter vil følge en slik stemming, mens akustiske piano i realtiteten er stemt litt 
annerledes (strekktemperert), fordi overtonene på tykke pianostrenger ikke er helt harmoniske. 
 

 
Figur 71: Forhold mellom grunntoner for et tangentinstrument (ikke akustisk piano). Angitte tall på 

toppen er frekvensen til grunntonen, ut fra en jevntemperert skala (equal temperament). 

Å beholde harmonisk relasjon mellom toner og samtidig beholde jevntemperert stemming for 
grunntonene kan være en utfordring på mange instrumenter, siden overtonene i prinsippet er 
renstemte. For eksempel vil flageolettoner på en gitar være renstemte, og å bruke slike 
flageolettoner når man stemmer gitar vil lett føre til at man stemmer opp gitar renstemt, ikke 
jevntemperert, og det låter lett en anelse surt når man spiller nedover på halsen av gitar (siden 
båndene på halsen er plassert jevntemperert). Stemmeforholdene kan man justere noe selv ved å 
strekke litt i strengene og hvor mye man spiller på åpne strenger (strengen svinger fritt). 
 
Hvis man ved samspill mellom ulike instrumenter spiller grunntoner som følger jevntemperert skala, 
mens overtonene til hvert enkelt instrument er rent harmonisk (ren intervaller) kan det høres surt ut 
(ikke riktig stemt). For blåse- og strykeinstrumenter kan musikerne selv lett justere frekvens til 
grunntonen og kompensere for dette for å få det til å høres renere ut (unntatt når det spilles på 
åpne strenger). For andre instrumenter som tangentinstrumenter er dette vanskeligere. I visse 
tilfeller velger man her å stemme etter andre stemmeprinsipper for å få en bedre og mer 
konsonant/harmonisk samklang. 

Oktav 

x2 

Oktav 

x2 

Kvint 
x1,5 

Dur-ters 

NB! Oppgitte faktorer gjelder kun 
for renstemte instrumenter. x1,25 
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Våre sanser søker som nevnt gjerne etter mønstre og orden for å kategorisere ting og dermed gjør 
det lettere å huske opplevelsen. Hva vi hører som musikalsk eller harmonisk har ofte en forholdsvis 
åpenbar orden i seg. Med harmonisk relaterte toner er det lett for vår hørsel å observere tonene / 
frekvensene – med andre ord lite usikkerhet og forvirring. Musikalske stilarter spiller en del på dette 
med orden og mønstre versus uorden og varierende grad av kaos/forvirring. For eksempel 
visemusikk (mye orden og harmoni) versus friimprovisert jazz (lite orden og harmoni). 

5.1.4 Harmoniske undertoner (subharmoniske toner) 

Subharmoniske undertoner er toner som har frekvens lik grunntone delt på heltall 2, 3, 4 osv. Disse 
tonene har vanskelig for å klinge sammen med grunntone og overtoner. Undertonene kan settes i 
gang ved spesielle spilleteknikker. For eksempel på en stemmegaffels kan man legge et ark 
forsiktig oppå stemmegaffelen og den generere lyd med halv tempo og generere en subharmonisk 
oktavtone (for eksempel klinge ved 220 Hz i stedet for 440 Hz). Tilsvarende kan man også få til at 
strengeinstrumenter spiller subharmonisk. Subharmonisk oktav oftest mest fremtredende. 

5.1.5 Disharmoniske overtoner 

Dersom overtonene har frekvenser langt fra et heltall ganger grunnfrekvensen sier vi at overtonene 
er disharmoniske i forhold til grunntonen. Et disharmonisk signal har frekvenskomponenter som 
ikke er et heltall ganger grunnfrekvensen (for eksempel 1,7 eller 5,1). Figur 72 viser en 
disharmonisk overtonerekke sammenliknet med en harmonisk overtonerekke. De fleste 
perkusjons-instrumenter har slike overtoner og fordelen med dette er at disse instrumentene kan 
avgi samme lyd uavhengig av toner som spilles av andre instrumenter (selv om perkusjon vil ha en 
ganske tydelig tonalitet i grunntonen). Lineær frekvensakse er praktisk for å se om overtonene er 
harmonisk relatert til grunntonen. Resonans basert på stående bølger i en eller tre dimensjoner (for 
eksempel langs en tynn streng eller utbredelse i konisk rør) gir som regel ganske harmoniske 
overtonerekker. Resonans basert på stående bølger i to dimensjoner (for eksempel et 
trommeskinn) gir oss derimot som regel disharmoniske overtonerekker. Dette forklarer hvordan 
mange rytmeinstrumenter er basert på slag mot en flate (som skinn), mens tonale instrumenter ofte 
er laget av rør (som blåseinstrumenter). En gitarkasse eller xylofon kan sies å være et unntak, men 
i slike tilfeller må instrumentmakeren ofte forme de 2-dimensjonale platene og plassere 
festepunkter slik at de disharmoniske overtonene blir tilstrekkelig svekket. 
 

Nivå (dB) 

 
Figur 72: Harmoniske og disharmoniske overtoner, med samme grunntone (100 Hz). 

5.2 Frekvensspektrum 

Alle lyder bortsett fra rentoner (sinustoner) svinger med mer enn én frekvens samtidig. På et 
mystisk vis, kan man kanskje si, har svingninger med ulike frekvenser mulighet til å svinge i samme 
gjenstand/medium samtidig uten å påvirke hverandre (i motsetning til interferens som inntreffer på 

Frekvens (Hz) 
100 200 300 400 500 

Harmonisk 
Disharmonisk 
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samme frekvens). Denne evnen kalles superposisjon. Plottene vi så i figur 68 og 72 kalles gjerne et 
frekvensspektrum. Et frekvensspektrum viser mer generelt hvilke frekvenskomponenter en lyd har 
og nivået til alle frekvenskomponentene. Et frekvensspektrum vil på mange måter avsløre noe av 
signaturen / ID’en til en lydkilde. For å få fram et slikt frekvensspektrum må vi gjøre det som gjerne 
kalles en frekvensanalyse. I frekvensanalysen blir nivåene til alle tilgjengelige frekvenser 
undersøkt. Figur 73 viser frekvensspekteret funnet for en fløyte og fiolin innen 0 til 5,5 kHz med 
lineær frekvensakse. Overtonen er ved de samme frekvensene, harmonisk plassert for både 
fløyten og fiolinen, men nivået på de ulike overtonene er forskjellige og er med på å fortelle oss 
hvilken type lyd vi hører. G4 tilsvarer tonen enstrøken G midt på pianoet. G5 er en oktav over G4. 
 

 

Figur 73: Resultatet av en frekvensanalyse (frekvensspekteret) for lyden fra en fløyte og fiolin. 

Avstanden mellom overtoner forteller vil også gi oss et «clue» om hva grunnfrekvensen er. For 
eksempel overtoner med 100 Hz seg i mellom indikerer at grunntonen er 100 Hz. Vi kan dermed 
synes at vi hører grunntonen uten at grunntonen faktisk er der! Det har man for eksempel tatt fordel 
av for telefonlyd. Gamle analoge telefonlinjer har dårlig bass, det vil si at lyder med frekvens under 
ca. 300 Hz slipper dårlig gjennom telefonlinjen. De fleste av oss snakker med en grunntone mellom 
150 og 250 Hz (avhengig av for eksempel om det en manns- eller kvinnestemme). At denne 
grunntonen ikke slipper godt gjennom telefonlinjen er ikke et stort problem. Vi hører alle overtonene 
godt, første overtone vil ha en frekvens på minst 300 Hz og vår hørsel «dikter» opp grunntonen 
basert på overtonene som høres. Denne effekten brukes blant annet for forsterking av opplevd 
bassnivå i små musikkspillere som mobiltelefoner. Ut fra dette kan vi si at noe fravær av bass ikke 
nødvendigvis er et veldig stort problem – for mye blir gjerne et større problem enn for lite bass, som 
nevnt i forbindelse med maskering i delkapittel 3.2.3. 

5.2.1 Støykilder 

Støy defineres gjerne som all uønsket lyd, men en støykilde kan også beskrives i form av 
frekvensspekteret og tidsforløpet til lyden. Støy har som regel veldig mange frekvenskomponenter 
uten noen som helst orden i forhold til frekvensen til de ulike komponentene. Tilsvarende vil 
tidsforløpet til et støysignal kunne være helt uforutsigbart. Et slikt signal vil sjelden kunne inneholde 
noe informasjon utover at støysignalet er til stede eller ikke til stede (som morsesignalisering). Noe 
som mangler mønster eller noe å kjenne igjen opplever vi ofte som støy – vi hører ingen bestemte 
toner. Mange rytmeinstrumenter har et frekvensspektrum som ligner mye på støy i tillegg til at de 
kan være ganske disharmoniske. Etter hvert som vi får veldig mange disharmoniske komponenter 
oppfattes det mer som støy. Lyden fra en skarptromme gir for eksempel veldig mange 
frekvenskomponenter uten noen orden seg i mellom. 
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Vi kan ha bestemte signalkilder som går under kategorien støykilder. En hvit støykilde vil ha alle 
frekvenskomponenter ved alle frekvenser og alle disse komponentene har samme nivå. En slik 
støykilde kalles hvit støy siden hvitt lys består av lys med alle ulike fargekomponentene blandet likt 
sammen (en TV-/LCD-skjerm utnytter blant annet dette). Hvit støy (og generelt støytype omtalt som 
1/f-støy) er veldig vanlige i naturen, for eksempel lyden fra et fossefall. Rosa støy har et 
frekvensspektrum som også inneholder alle frekvenskomponentene, men nivået til 
frekvenskomponentene går gradvis ned med 3 dB for hver gang frekvensen dobles. Figur 74 viser 
grafer for frekvensspekteret til hvit og rosa støy. Her har frekvensaksen en logaritmisk skala, som 
betyr at avstanden mellom ti ganger så høy frekvens er lik. Hvorfor vi bruker logaritmisk 
frekvensakse kommer vi til i neste delkapittel. 
 

HVIT ROSA

 
Figur 74: Frekvensspektrum til hvit og rosa støy. 

Rosa støy har mest bass i seg og høres dermed ikke like «hissig» ut, sammenliknet med hvit støy. 
Rosa støy brukes blant annet som signalkilde om vi skal måle lydnivåer. Brun støy likner på rosa 
støy, men har 6 dB fall per oktav i stedet for 3 dB. De fleste musikksignal har jevnt over et 
spektrum som er en mellomting mellom rosa og brun (hvor for eksempel bassdominert tekno heller 
mer mot brun støy). 

5.3 Resonans som forsterkning 

En lydkilde kan forsterke sin lydutstråling (heve lydtrykknivået) ved å overføre vibrasjoner til et 
større areal/volum. Å lage lyd handler om å overføre lydenergi fra kilde til mottaker. Å gjøre denne 
energioverføringen mest effektiv, vil gi høyest lydtrykknivå. 
 
To viktige prinsipper: 

• Få samlet mest mulig luft foran lydkilden, for eksempel at høyttalermembranen dytter på 
mye luft (luft er i utgangspunktet ganske «tyntflytende»). Ved at lydkilden har et stort 
overflateareal vil mye luft settes i svingninger av kilden og dermed resultere i et høyt 
lydnivå. 

• Lage myke overganger langs ruta lyden forplanter seg i. Det tilsvarer gradvis å endre 
motstanden (omtalt som impedans når den er frekvensavhengig) som kilden/bølgen 
støter på i mediet lydbølgen forplantes i. Dette hindrer at lyden bare plutselig slipper ut i 
«løse lufta» (og heller vil snu og bli reflektert). 
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Et horn koplet mot lydkilden vil samle lufta i en liten kanal og gi en glidende overgang med «friluft». 
Dette er dermed en effektiv måte å øke lydtrykknivået på, brukt både for høyttalere og 
musikkinstrumenter som vist i trompeteksemplet over. Figur 75 viser ulike hornkonstruksjoner med 
hensikt å øke hvor effektivt lydkilden klarer å stråle ut lyd til omgivelsene. 
 

 
Figur 75: Ulike hornløsninger for å øke lydutstrålinger. 

5.4 Stemmen vår 

Siden stemmen er en så sentral lydkilde for oss, kan det være nyttig å vite litt i detalj om hvordan 
stemmen vår fungerer. Vår stemme består i hovedsak av to elementer: Stemmebåndene som 
vibrerer og luftkanalen fra stemmebånd og ut gjennom munn og nese som skaper resonans. 
Stemmebåndene vibrerer og svingningene til stemmebåndene har en grunntone med en harmonisk 
overtonerekke (som en gitarstreng). Hulrommene i munn og nese tilsvarer på mange måter 
kanalen i en trompet som skaper akustisk resonans. Denne resonansen er med på å fremheve 
visse overtoner til stemmebåndene. Ved å endre hvordan vi former dette hulrommet og 
luftkanalene er med på å endre resonansene og dermed også frekvensspekteret/soundet til lyden 
som kommer ut i rommet. Ved å stramme stemmebåndene kan vi ikke bare endre frekvensen til 
grunntonen, men også endre frekvensspekteret til stemmebåndet i seg selv (som når vi 
synger/snakker i falsett). Figur 76 viser frekvensspekteret til stemmebåndene for en mørk 
(lavfrekvent grunntone, ikke så stramme stemmebånd) og for en lys tone (høyfrekvent grunntone, 
stramme stemmebånd). Resonansene til hulrommene i svelg/nese/munn er vist sammen med det 
resulterende frekvensspekteret til lyden som brer seg ut i rommet. For eksempel å lage vokallyden 
«A» i stedet for vokallyden «U» handler om å endre resonansene og dermed endre 
frekvensspekteret. 
 
Som nevnt i delkapittel 5.1.2 skjer det mye det samme for musikkinstrumenter. Ei flis, streng eller 
lepper bidrar med vibrasjoner/svingninger som har en grunntone og overtoner. Dette 
frekvensspekteret til kilden som svinger blir filtrert og forsterket av for eksempel en 1- eller 3-
dimensjonale stående bølger i et rør (som i blåseinstrumenter) eller 2-dimensjonale stående bølger 
(som gitarkasse eller trommeskinn). 
 
Resonansen i svelg, nese og munn forklarer hvorfor vi får lys stemme når vi puster i oss 
heliumgass. Lyd som forplanter seg i helium har en høyere hastighet enn luft. I helium er 
lydhastighet (c) lik ca. 927 m/s (20 ºC). Dette er ca. 2,7 ganger raskere enn for luft (343 m/s ved  
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20 ºC). Den akustiske resonansen blir da flyttet 2,7 ganger opp i frekvens og resonansen forsterker 
da overtoner som er 2,7 ganger høyere opp sammenliknet med om vi har fylt svelg, munn og nese 
med vanlig luft. Hvordan resonansen er i luft og helium er vist i figur 77. Frekvenskomponentene til 
stemmebåndene er de samme, men kurven som viser den totale akustiske resonansen er strukket 
2,7 ganger ut i frekvens med helium. NB! Om du skulle ha lyst til å puste inn helium, pass på at 
gassen du passer inn har tilstrekkelig med oksygen. Helium fordriver oksygen i kroppen og dette 
kan være dødelig. For eksempel heliumgassballonger solgt for eksempel på 17. mai har ofte for 
stor konsentrasjon av helium til å være egnet for inhalering. 
 

Frekvensspekter til stemmebånd 

Lys tone 
Mørk tone 

Resonanser i strupehodet 

Frekvensspektrum til stemme 
ut i rommet 

 
Figur 76: Frekvensspekter til stemmebånd, resonans i strupehodet og spektrum til stemme. 

 
Figur 77: Frekvensspekter til stemme i rommet basert på luft og helium i svelget. 

5.5 Sammenhenger mellom tidsform og frekvensspekter 

Når vi ser på signalet som funksjon av tiden, sier vi gjerne vi ser på signalet i tidsplanet. Når vi ser 
på signalet som funksjon av frekvens, sier vi gjerne at vi ser på signalet i frekvensplanet. Det er 
viktig å være klar over at egenskaper i frekvensplanet henger alltid sammen med egenskaper i 
tidsplanet: 

• Dersom vi endrer hvordan signalet ser ut i tid, vil signalet også frekvensspekteret til signalet 
endre seg. 

I luft I helium 
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• Sammenhengen virker også motsatt – om vi endrer på signalets innhold frekvensspekter, 
blir signalet nødt til å endre seg i forhold til tid. 

 
En impuls i tidsplanet vil gi hvit støy i frekvensplanet (horisontal og flat frekvenskurve). En flat 
signalform i tidsplanet vil gi en impuls i frekvensplanet – dette tidssignalet inneholder kun én 
frekvenskomponent lik 0 Hz. På denne måten har vi par i tids- og frekvensplanet, bare at ting blir 
motsatt når vi ser på frekvensinnholdet i stedet for tidsformen. Dette er forsøkt illustrert i figur 78. Et 
uendelig sinussignal tidsmessig gir et resultat i frekvensplanet som tilsvarer en likestrømsignal, 
bare flyttet opp fra 0 Hz. En uendelig sinusform i frekvensplanet fører til en signalform i tidsplanet 
som er kun teoretisk og vil ikke være praktisk relevant for lydteknikk. 
 

I FREKVENSPLANET 
Frekvenskomponenter 

I TIDSPLANET 
Signalform 

Likestrømsignal 
(DC) t (s) f (Hz) 

Vekselstrømsignal 
/ sinussignal (AC) t (s) f (Hz) 

Impuls 
t (s) f (Hz) 

 
Figur 78: Typiske tidssignaler og deres frekvensinnhold. 

Figur 79 viser hvordan klassiske signalformer i tid, det vil si i uendelig lange signaler med firkant-, 
trekant- og sagtannform har forskjellige nivå på sine overtoner. Et firkantsignal og trekantsignal har 
kun oddetalls-harmoniske komponenter (3, 5, 7, osv. ganger grunnfrekvensen). Alle disse 
signalene har symmetrisk amplitudeforløp, det vil si at forløpet til negativt utslag er lik forløp for 
positivt utslag (forløpene er speilet rundt tidsaksen). For usymmetriske forløp vil vi få mer overvekt 
av like harmoniske. 
 
Dersom vi har et tidssignal er det mulig å analysere dette tidssignal og finne frekvens-
komponentene i det basert på noe som heter FFT – Fast Fourier Transform. Denne metoden 
baserer seg på teoriene utviklet av franskmannen Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), og er 
grunnlaget for frekvensspektrene vist i figur 73 og 74. Med FFT kan vi også finne hvordan de ulike 
frekvenskomponentene forholder seg til hverandre fasemessig. Et slikt verktøy er svært nyttig 
innen lydteknikk. Om vi vet frekvensinnholdet, vil vi da være i stand til å lage et tilsvarende 
tidssignal? Ja, men vi må også vite hvordan vi skal sette sammen de ulike frekvenskomponentene 
fasemessig i forhold til hverandre. Ved å endre fasen vil signalformen i tid bli annerledes, men 
frekvenskomponentene er de samme. 
 
Hvorfor skulle for eksempel avhengigheten mellom signalform tidsmessig og frekvensinnhold 
vedgå lydteknikere? Vi kan si at denne forståelsen er veldig viktig når man prosesserer lyd. Ønsker 
du å gjøre forandring på nivåer ved noen frekvenser er dette nødt til å få konsekvenser for 
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tidsforløpet til lyden. For eksempel kan du ende opp med å ødelegge/forvrenge tidsformen til 
anslaget til for eksempel en tromme ved å prosessere for mye på nivåer ved ulike frekvenser. Dette 
viser fordelen ved å gjøre god oppmik’ing i utgangspunktet. Dersom det er for mye problemer med 
nivåene ved ulike frekvenser i opptaket du har gjort, blir du nødt til å «fikse det i miksen». Og 
denne fiksingen har ofte en pris ved at vi får innført problemer på en annen front hvor vi ikke hadde 
problemer i utgangspunktet (som tid og fase). 
 

Firkantform 

Trekantform

S
agtannform

 
Figur 79: Frekvenskomponenter til et tidssignal som har firkant, trekant og sagtann-form. 

Vi kan også få problemer motsatt vei ved at endring av tidsformen til signalet fører til endring av 
frekvensspekteret. Et veldig vanlig tilfelle er å overstyre et signal slik at det klipper. Når et signal på 
en inngang overstyres betyr det at signalet levert til inngangen får en høyere amplitude enn det 
inngangen klarer å håndtere. Dette er forsøkt illustrert i øvre del av figur 80. Et sinussignal med kun 
én frekvenskomponent blir sterkt klippet og mister toppene sine. Spenningsverdier U over en viss 
verdi blir ikke tatt med videre i signalkjeden. Vi ser i nedre del av figur 80 at klipping av tidsformen 
til signalet fører til introduksjon av overharmoniske komponenter som ikke var der i utgangpunktet. 
Dette fører til en forvrenging av signalet; signalet mister sin opprinnelig form tidsmessig. Siden det 
klipte signalet likner mye på et firkantsignal får vi innført odde harmoniske tilsvarende figur 80. Jo 
mer det klipper jo mer firkantformet blir det klippede signalet og overtonene blir sterkere og enda 
mer preget av odde harmoniske. De odde harmoniske inneholder ikke oktavtoner og vi får dermed 
innfør nye musikalske toner som ikke var der i utgangspunktet og som kan skape 
konflikt/dissonans med eksisterende toner i miksen. Vi får en forvrenging på lyden, som kan passe 
bra på enkelte lydkilder, som elgitar, men oftest ønsker vi å unngå at dette skjer. 
 
Tilsvarende problemer får vi med lysdimmere av typen triac-dimmer. En triac-dimmer reduserer 
lysstyrken ved å slå av spenningen under deler av perioden til spenningssignalet. Spenningen på 
strømnettet har vekselspenning med en tidsform som et sinussignal med frekvens lik 50 Hz. 
Spenningssignalet inn og ut av dimmeren er vist i øvre del av figur 81. Vi får en kraftig endring av 
tidsformen til spenningssignalet og vi får introdusert overharmoniske komponenter ved 100, 150, 
200, 250 Hz osv. Denne støyen på strømnettet kan bli fanget opp av lydutstyr som for eksempel 
mikrofonkabler som ligger nær strømkabler til scenelys. En slik støy knyttet til forstyrrelser fra 
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strømnettet kalles for brum. Ved å skille signalkabler og strømforsyning til lyd og lys mest mulig, 
kan vi i stor grad unngå denne støyen. 
 

U (V) U (V) 

 
Figur 80: Klipping av et sinussignal med tilhørende frekvensspekter. 

 

 
Figur 81: Endring av tidsform på grunn av triac-dimmer og tilhørende frekvenskomponenter. 

En forståelse for forvrenging og vår oppfattelse av frekvenskomponenter kan bidra til å forklare 
hvorfor rør-forsterkere ofte sies å låte mer musikalsk eller rundere enn en transistor-forsterker. En 
forsterker basert på elektron-rør (eldre teknologi) fører oftest til at et signal ikke klipper like drastisk 
som det vist i figur 80, i tillegg til at elektron-rør introduserer et ikke-symmetrisk amplitudeforløp. 
Klipping slik vi ser det i figur 80 er typisk for en transistor-forsterker. Figur 82 viser overharmoniske 
komponenter til forvrenging hos rør-forsterker sammenliknet med en transistor-forsterker, ut fra en 
sinustone på 100 Hz på inngangen til forsterkerne. Begge forsterkerne introduserer overtoner ved 
200, 300, 400 Hz osv. når de vrenger, men rør-forsterkeren har mye svakere nivå på overtonene 
som har et oddetall i forhold til opprinnelig tone på inngangen. Odde overtoner (300, 500, 700 Hz 
osv.) har et frekvensforhold til opprinnelig tone som er musikalske kvinter og terser med mer, mens 
de første like overtonene (200 og 400 Hz) er oktavtoner til opprinnelig tone. Oktavtoner låter som 
opprinnelig tone, bare lysere, så lyden forandre seg mindre musikalsk sett og vi oppfatter den totale 
lyden som mer musikalsk og rundere. 
 

Spenningsform ut fra dimmeren. 

t (s) 

U (V) Spenningsform inn til dimmeren 
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L (dB) L (dB) Transistor-forsterker Rør-forsterker 

 
Figur 82: Frekvensspekter til forvrenging hos transistor- og rør-forsterker. 

5.6 Direktivitet (retningskarakteristikk) 

Direktiviteten til en lydkilde handler om hvor mye lydnivået fra lydkilden varierer i ulike retninger ut 
fra lydkilden (i alle tre dimensjonene). Et annet ord for beskrivelse av direktivitet vil være 
retningskarakteristikk. Hvordan lydnivået varierer i ulike retninger ut fra kilden er målbart og oppgis 
som regel av produsenter til høyttalere og mikrofoner. Direktivitet er noe vi ofte ønsker for å styre 
lyden i visse retninger. Hvorfor vil vi ofte ha direktivitet? Ved å ha høyere lydnivå eller følsomhet i 
bestemte retninger får vi mer kontroll på lydens retning og vi kan unngå «søling» av lyd. For 
eksempel ved å peke en direktiv høyttaler mot publikum, vil det meste av lyden gå mot publikum og 
ikke også i alle andre retninger. Lyd som går i andre retninger vil i et lukket rom vende tilbake (som 
en boomerang), men ofte med uønsket forsinkelse. En tilsvarende effekt vil vi ha med en direktiv 
mikrofon rettet mot lydkilden. Vi vil ha mer om dette i kapittel 8. I visse sammenhenger kan lydkilder 
eller mikrofoner blir mer direktive enn vi ønsker oss. Det vil dermed være nyttig å ha en forståelse 
for hva som fører til at lydkilder blir direktive, og hvor stor direktivitet vi kan forvente oss ved ulike 
frekvenser. 
 

 
 
Når det gjelder direktivitet er det viktig å få med seg at de fleste lydkilder er mer direktive ved høye 
frekvenser, typisk over 500 Hz. Dette fører til at det lettere blir «søling med lyd» i bassen i forhold til 
mellomtone og diskant (for eksempel for live-lyd) fordi mye av lyden blir strålt ut i retninger hvor vi 
ikke har lyttere. Lyd i slike retninger blir i stedet til reflektert lyd og vil ofte bidra til at lyden blir 
mindre definert tidsmessig (se kapittel 7 for mer detaljer). Direktivitet fører også til at lyden fra for 
eksempel et musikkinstrument vil være veldig avhengig av hvor vi plasserer mik’en og også 
hvordan vi vinkler en direksjonell mikrofon i forhold til instrumentet. Å forstå årsaken til hvorfor 
lyden lett blir grumsete i bassen gjør det lettere å huske på dette under lydjobber, og du sparer deg 
for masse grøtete lyd og klager fra musikere/utøvere og publikum. 
 
Dersom lyd stråler ut fra et bittelite punkt vil lyden stråle ut så å si likt i alle retninger. At lydkilden 
kun er et bittelite punkt, vil si at størrelsen til lydkilden er mye mindre en bølgelengdene til lyden det 
stråler ut. I dette tilfellet vil lydkilden være omnidireksjonell. Omnidireksjonell kalles ofte 
kulekarakteristikk (et 3D polarplot for en slik direktivitet vil være et kuleskall – mer om polarplot 
under). Veldig små lydkilder vil gi et lavt lydnivå, spesielt i bassen (prøv å lage lavfrekvente bølger i 
oppvaskkummen med pekefingeren). Når vi øker størrelsen til lydkilden slik at størrelsen til 
lydkilden er betydelig i forhold til bølgelengden vil lydkilden ikke lenger være omnidireksjonell fordi 
lydkilden kaster betydelig lydskygger (se delkapittel 9.1). Direktiviteten blir dermed avhengig av 
frekvensen til lyden. For lave frekvenser vil bølgelengden være lenger enn størrelsen til lydkilden, 

Når vi skal ta opp et instrument med én mono mikrofon, kan det være nyttig å gå rundt og lytte
til lyden fra instrumentet i ulike steder/retninger rundt instrumentet. Da kan vi finne ut hvor vi vil 
plassere mikrofonen. Ved å holde for den ene øret vil du høre i mono, som mikrofonen. 

f (Hz) 
100 300 500 700 

f (Hz) 
100 300 500 700 
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og lydkilden blir ganske omnidireksjonell. Med økende frekvens blir kilden gradvis mindre og 
mindre omnidireksjonell. 
 
Som en tommelfingerregel kan vi si at en lydkilde ikke lenger er omnidireksjonell når bølgelengden 
til utstrålt lyd er mindre enn 4 ganger diameteren til lydkilden. Dette fører til at små lydkilder ofte har 
ubetydelig direktivitet i et større frekvensområde (lenger opp i mellomtone og diskant) 
sammenliknet med store lydkilder. At dimensjonen til lydkilden er lik λ/4 fører til at alle lydbidrag fra 
kilden vil være innenfor 90º faseforskjell. Alle lydbidragene fra kilden vil da være nær ved å være 
koherent uansett retning ut fra kilden og vi får ingen betydelig direktivitet. For eksempel dersom 
lydkilden har en diameter lik 10 cm kan ikke denne lydkilden regnes som omnidireksjonell for 
bølgelengder under 40 cm. Bølgelengde lik 40 cm tilsvarer en frekvens noe under 1000 Hz, eller 
mer nøyaktig 343/0,4 ≈ 858 Hz. Altså kan vi se på lydkilden som betydelig direksjonell (ikke 
tilnærmet omnidireksjonell lenger) for frekvenser over ca. 858 Hz. 
 
Figur 83 viser et forsøk på å lage en lydkilde som er omnidireksjonell også ved høyere frekvenser. 
En dodekahedron er et 12-kantet objekt og ved å sette høyttalerelementer (som i seg selv kan 
være betydelig direktive) på alle de 12 sidene blir total utstråling så å si omnidireksjonell under en 
viss frekvens (ofte fra og med oktavbåndet 1 kHz). Slike høyttalere brukes mest for å måle akustisk 
respons i for eksempel konsertsaler hvor vi ønsker en standardisert lydutstråling, men 
omnidireksjonelle høyttalere blir også benyttet for lytting, se delkapittel 9.3. 
 

 
Figur 83: Omnidireksjonell lydkilde, dodekahedron. 

Et horn er en effektiv måte å gjøre lydkilden direktiv på, i tillegg til at lydutstrålingen blir mer effektiv 
(som nevnt i delkapittel 5.3). Horn blir som vist i delkapittel 5.3 brukt både for musikkinstrumenter 
og høyttalere. Men horn vil være direktive kun ved høye frekvenser. Figur 84 illustrerer 
direktiviteten til en tuba. Den grå sektoren angir retningene hvor lydtrykknivået fra tubaen er 
innenfor 6 dB svakere sammenliknet med lydtrykknivået rett framfor sjallstykket til tubaen (on-axis, 
oppover). Dette tilsvarer spredningsvinkelen som brukes for å beskrive direktivitet til høyttalere. 

5.6.1 Polarplot 

Direktiviteten til en lydkilde (eller en mikrofon) kan beskrives på ulike måter, men en vanlig måte å 
illustrere direktiviteten på er ved hjelp av et polarplot. Andre alternative beskrivelser brukes for 
høyttalere. Vi vil gå mer inn på dette når vi skal ta for oss høyttalere i detalj. Figur 85 viser et 
polarplot for en høyttaler, sett i 2 dimensjoner, for eksempel sett fra siden (evt. sett ovenfra). 
Polarplottet vil da vise lydtrykknivået fra ulike betraktningsvinkler i forhold til høyttaleren i alle 
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mulige retninger vertikalt, 360º rundt lydkilden. Retningen langs y-aksen er rett framfor lydkilden og 
kalles on-axis. Lydtrykknivået i en bestemt retning er gitt av avstanden til origo, det vil si der hvor x- 
og y-aksen skjærer hverandre – hvor høyttaleren er plassert i figuren. Den svarte (uregelmessige) 
kurven viser lydtrykknivået målt i de forskjellige retningene ut fra den aktuelle høyttaleren. Vi ser at 
høyttaleren avgir sterkest lydtrykknivå i en retning omtrent 30º oppover, siden kurven her har størst 
avstand til origo. Svakest lydtrykknivå finner vi omtrent rett bak lydkilden. Om vi tenker oss at det er 
10 dB nivåforskjell mellom hver sirkel i polarplottet, stråler høyttaleren ut et lydtrykknivå omtrent 30º 
oppover som er litt over 20 dB sterkere enn lydtrykknivået i retning bak høyttaleren. Dette er en 
ganske betydelig direktivitet og den presenterte direktiviteten er mest sannsynlig målt ved frekvens 
over 500 Hz. 
 

 
Figur 84: Direktivitet til tuba sett vertikalt, grå sektor innenfor 0 til –6 dB. 

 

 
Figur 85: Polarplot for presentasjon av direktivitet, sett ovenfra eller fra siden (2D). 
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5.6.2 Spredningsvinkel 

Spredningsvinkel er et enklere mål for direktivitet. Spredningsvinkelen måles mellom de to 
retningene hvor direktelydnivået fra høyttaleren er 6 dB svakere sammenliknet med nivået rett 
framfor høyttaleren (on-axis). Spredningsvinkel oppgis for høyttaler horisontalt og vertikalt. 
Direktiviteten kan på denne måten beskrives kun i form av to tall og forteller ganske mye om 
direktiviteten til en høyttaler. Figur 86 viser hvordan spredningsvinkelen måles for en høyttaler som 
spiller symmetrisk ut til sidene. Denne høyttaleren vil ha en spredning på cirka 44º. At sprednings-
vinkelen måles ut fra retningen til 6 dB svekking er praktisk når vi ønsker å oppnå et jevnt lydnivå 
ved å sette flere høyttalere ved siden av hverandre som generer koherent lyd. 
 

-6 dB 
Akustisk senter 

Spredningsvinkel 

0 dB 
(on-axis) 

 -6 dB

Figur 86: Måling av spredningsvinkelen til en høyttaler. 

5.6.3 Q-verdi og DI-faktor 

For å beskrive hvor direksjonell en lydkilde i form av ett enkelt tall, har vi en egenskap kalt Q-
verdien til en lydkilde. Dette tallet sier noe om hvor høyt lydnivået er on-axis, rett framfor kilden, 
sammenliknet med gjennomsnittlig nivå i alle de andre retningene. Dette tallet kalles Q-verdien til 
høyttaleren (Directivity Factor). For en omnidireksjonell kilde/mikrofonen er Q-verdien lik 1. For 
direktive kilder blir Q-verdien over 1. Det er gunstig å ha høyttalere som «søler» minst mulig utenfor 
sitt dekningsområde – det vil si at lydkilden bør ha Q-verdi godt over 1. Veldig direktive (godt 
«kontrollerte») høyttalere kan ha en Q-verdi over 20 – vanligvis kun for frekvenser over 1 kHz. 
 
Det brukes også noe som kalles DI (Directivity Index). Dette er det samme som Q-verdien, bare at 
det oppgis i dB i stedet for. Dersom Q-verdien er 1 er DI-verdien lik 0 dB. Dersom Q-verdien er lik 
2, blir DI-verdien lik 3 dB (som for endring av effekt). Figur 87 viser målt DI-verdi for en høyttaler 
der høyttalerelementet har 10 cm i diameter. Som nevnt i starten av dette delkapitlet vil vi forvente 
at en lydkilde med diameter 10 cm blir betydelig direktiv for frekvenser over ca. 860 Hz. Vi ser at 
målt DI-verdi stemmer bra overens med hva vi vil forvente. Under 500 Hz er lydkilden så å si 
omnidireksjonell med DI-verdi nær 0 dB. 
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Figur 87: Målt DI-verdi for et høyttalerelement med 100 med mer diameter. 

5.7 Frekvensbånd 

Om vi skal måle direktivitet eller lydnivåer ved forskjellige frekvenser blir det ofte litt i overkant 
komplisert om vi skal studere hver enkelt frekvens. Vi ser ofte på nivåer innen for frekvensbånd, det 
vil si at vi finner totalt nivå innenfor/mellom to frekvenser. Dette reduserer detaljene om hva som 
skjer ved ulike frekvenser, men fører til en mer håndterbar informasjonsmengde. Men av og til kan 
det skje ting innenfor et frekvensbånd som vi ikke vil oppdage ut fra kun frekvensbåndverdier. Vil 
da være nyttig å se fullstendig frekvensrespons for eksempel. 
 
Ofte ser vi på totalt nivå innenfor én oktav. Én hel oktav tilsvarer en dobling av frekvens. Da har vi 
tre frekvensbånd innenfor én oktav. Båndbredden angir bredden til frekvensbåndet, og måles i 
antall oktaver i denne sammenhengen. Et oktavbånd vil ha en båndbredde lik 1 (oktav). En annen 
svært vanlig båndbredde er 1/3 oktav. Slike frekvensbånd brukes blant annet for måledata på 
høyttalere og mikrofoner og på grafiske EQ’er. 

5.7.1 Oktavbånd 

Standard oktavbånd har følgende senterfrekvenser: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 og 16.000 Hz. Vi vil i praksis ha litt overlapp mellom oktavbåndene, siden det er vanskelig å 
lage filtre som kutter nivået fullstendig over og under bestemte frekvenser. Figur 88 viser hvordan 
de ulike oktavbåndene fordeler seg langs en logaritmisk frekvensakse. 
 

 
Figur 88: Oktavbånd 31,5–16.000 Hz. 

Hvilke frekvenser definerer oktavbåndet 250 Hz? Vi må gå en halv oktav ned og en halv oktav opp. 
Hvordan gå en halv oktav ned? Jo, i stedet for å dele og gange på to (en hel oktav ned og opp), 
deler og ganger vi i stedet på 1,41 (eller 21/2 for å være mer eksakt). Nedre grensefrekvens blir da 
ca. lik 250/1,41 ≈ 177 Hz, mens øvre grensefrekvens blir ca. lik 250·1,41 ≈ 354 Hz. Figur 89 viser 
senter- og grensefrekvensen for dette oktavbåndet. 
 

Frekvens (Hz), 
logaritmisk 500 2000 4000 31,5 16000 63 125 250 1000 8000 
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Figur 89: Senterfrekvens, nedre og øvre grensefrekvens for oktavbåndet 250 Hz. 

Det vil være én hel oktav avstand mellom nedre og øvre frekvensgrense – 177·2 er lik ca. 354 Hz! 
Det vil også være et heltall oktaver mellom alle nedre og øvre grensefrekvenser. For eksempel vil 
den nedre grensefrekvensen for oktavbåndet 125 Hz være en oktav under nedre grensefrekvensen 
for oktavbåndet 250 Hz. Vi går en oktav ned i frekvens ved å dele frekvensen på 2. Det vil si at 
nedre grensefrekvens for oktavbåndet 125 Hz blir 177/2 ≈ 88,5 Hz. 
 
Under 100 Hz kan det være greit å ta med tidels Hz i svaret, siden små variasjoner i frekvens i 
bassområdet har relativt sett stor betydning. En økning fra 20 til 40 Hz er en hel oktav, mens en 
økning fra 1000 til 1020 er mindre enn en musikalsk halvtone! (En musikalsk halvtone på en 
jevntemperert skal tilsvare en økning av frekvens med en faktor på 1,059 – eller 21/12 for å være 
helt eksakt, en 1/12-dobling av frekvensen.) 

5.7.2 1/3 oktavbånd 

Oktavbånd med båndbredde 1/3 oktavbånd brukes på grafiske EQ’er og lydmålere. Noe av 
forklaringen på dette kan være at denne båndbredden tilsvarer rimelig bra den kritiske 
båndbredden til vår hørsel, i hvert fall i bassområdet. For 1/3 oktavbånd finnes grensefrekvensene 
på samme måte, men nå må vi dele og gange på 1,12 (21/6) i stedet for 1,41. 

250 

177 354 
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6 DIREKTELYD 
Direktelyd er den lydbølgen som går direkte fra lydkilden til mottakeren/lytteren/mikrofonen – i 
motsetning til for eksempel lydbølger reflektert fra vegger, gulv og tak i et rom. I det som kalles et 
frittfelt vil vi ha kun én lydbølge: direktelyden. Fritt henspiller på lyd i åpne og frie omgivelser uten 
gulv, bakke eller liknende. Dersom vi står midt på en fotballbane eller midt ute på en snødekt slette 
vil vi være nær ved å oppnå betingelsene for et frittfelt. Vi vil kun ha bakken dekt av gress eller snø 
som lydreflekterende flate. Et lag av ny, tørr snø reflekterer lite av lyden. I et rom vil vi ha mange 
refleksjoner av lyden (som vi kommer tilbake til i detalj i kapittel 7). 
 
Figur 90 viser de to lydbølgene vi vil ha med en lydkilde og lytter over et gulv. Direktelyden går 
korteste vei til lytteren og når lytteren først. Gulvet kaster lydbølgen tilbake, og denne lydbølgen når 
lytteren noe forsinket i forhold til direktelyden. Forsinkelse på refleksjonen avhenger av hvor mye 
lenger avstand denne lydbølgen må tilbakelegge sammenliknet med direktelyden (ca. 3ms tillegg i 
forsinkelse per tilbakelagte meter). Som vi kommer mer inn på i kapittel 7 er direktelyden noe 
verdifullt som vi som regel ikke ønsker å miste. Dette kapitlet handler om nivået til direktelyden og 
hvilke effekter som kan bidrar at direktelydnivået blir svekket eller hevet. 
 

Direktelyd 

Lydkilde 

 
Figur 90: Direktelyd og reflektert lyd mellom lydkilde og mottaker (lytter). 

Vi vil som regel ikke miste direktelyden vår, siden direktelyden blant annet inneholder informasjon 
om retningen til lyden. Dersom vi mister direktelyden vår, enten ved alle frekvenser eller kun ved 
visse frekvenser, vil som regel tydeligheten/definisjon for opplevd lyd gå merkbart ned. For lyd i 
rom vil frekvensområder med lavt direktelydnivå «fylles» opp med reflektert lyd fra rommet, som 
sjelden låter spesielt definert i seg selv. Lyd innenfor frekvensområdet 500 til 4000 Hz anses å 
være viktigst for opplevd taletydelighet (eventuelt tydeligheten til musikken). Dersom vi mister 
direktelyden i dette frekvensområdet kan opplevd taletydelighet bli kraftig redusert. Inne i rom vil 
det kun være til begrenset hjelp å korrigere et svakt direktelydnivå ved hjelp av EQ, dersom svakt 
direktelydnivå skyldes interferens (kamfilter). Forholdet mellom direktelyd og reflektert lyd blir ikke 
bedre av å endre EQ på lyd til høyttaler. Dette vil vi komme mer inn på i detalj i kapittel 7. 
 
Visse forhold fører til reduserte direktelydnivåer som teknikere ikke kan holdes ansvarlig for, som 
for eksempel vind og temperaturgradienter. Men interferens og kamfiltre på direktelyden kan i stor 
grad ofte unngå ved å forstå hvordan de oppstår. Å unngå kamfiltre har mye å gjøre med valg av 
type høyttaler og evt. også mikrofon, og hvordan vi plasserer høyttalere og mikrofoner i forhold til 
lydkilden og rommet. En av lydteknikerens viktigste oppgaver kan sies å sørge for at 
direktelydnivået ikke svekkes unødvendig. 

6.1 Avstandsloven for en omnidireksjonell punktkilde 

Figur 91 viser en lydkilde hvor vi kan se på lydkilden som et forholdsvis lite punkt og som stråler ut 
lyd i like sterkt lydtrykknivå i alle retninger. En slik ideell lydkilde kalles en punktkilde som er 

Refleksjon 

Gulv 
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omnidireksjonell. Mange 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) 
forteller avstandsloven oss hvor mye direktelydnivået i teorien vil falle når vi forandrer avstanden til 
lydkilden. Det viser seg at sammenhengen mellom lineær avstand til kilde og direktelydnivå er lik 
sammenhengen mellom lineær amplitude og nivå. Men fortegnet er forandret: Kortere avstand gir 
høyere nivå, mens lavere amplitude gir lavere nivå. Som eksempel, dersom avstanden til lydkilden 
halveres fra avstanden r2 til r1 (faktor 2) vil det bety at lydnivået vil øke 6 dB. 
 

r2 

Lydkilde 

r1 

 
Figur 91: Utbredelse av lydbølger fra en omnidireksjonell punktkilde. 

Sammenhengen gitt over skyldes at lydnivået fra kilden spres over et gradvis større kuleskall etter 
hvert som vi øker avstanden til lydkilden. Lyden stråler som nevnt ut i alle retninger i figur 91 
(omnidireksjonelt). For eksempel for r1 = 5 m fordeler all lydenergien fra kilden seg over et kuleskall 
der avstand til kilden er r1 på hele kuleskallet. Når avstanden øker til r2 = 10 m fordeler den samme 
lydenergien seg over et større kuleskall og lydtrykknivået på denne større avstanden blir nødt til å 
bli lavere enn ved avstanden r1. Overflatearealet til kuleskallet er styrt av kvadratet til avstanden – 
A = 4πr2 – så dersom avstanden dobles blir arealet fire ganger så stort. En fjerdedel av energien gir 
6 dB reduksjon. Det er viktig å merke seg at denne nivåreduksjonen er kun på grunn av at energien 
må fordele seg over et større areal når avstanden til kilden øker – akkurat som at fargemetningen 
for fargen til en oppblåsbar ballong blir svakere og svakere jo større ballongen blir blåst opp. 
 
Som nevnt er en av betingelse for å betrakte en lydkilde som en punktkilde at vi er på en viss 
avstand fra kilden. Et mer presist krav er at vi må være i fjernfeltet til lydkilden. Grensen mellom 
nærfeIt og fjernfelt vil være frekvensavhengig. I fjernfeltet vil små detaljer til høyttalerens 
konstruksjon ikke føre til vesentlig endring av lyden, når vi flytter oss rundt i forhold til lydkilden. I 
fjernfeltet gjør vi ikke så mye feil om vi ser på lydkilden som kun et lite punkt. Er vi i nærfeltet, vil 
lydnivået variere veldig om vi flytter oss litt i forhold til kilden, selv om den egentlig er 
omnidireksjonell i fjernfeltet. En tommelfingerregel for å finne grensen mellom nær- og fjernfeltet, er 
at avstanden til lydkilden skal være tre ganger så stor som den største dimensjonen til lydkilden. 
Dette er forsøkt illustrert i figur 92 med en høyttaler som har to elementer som spiller akkurat 
samme lyd. I punkt a vist i figur 92, som befinner seg i nærfeltet til lydkilden, er det betydelig 
kortere vei til nedre element sammenliknet med øvre element. I punkt b, som er i fjernfeltet til 
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lydkilden, er det tilnærmet lik avstand til høyttalerens to elementer. Veiforskjellen mellom de to 
elementene er ubetydelig i punkt b, mens betydelig i a, spesielt dersom bølgelengden er kort (i 
diskanten, det vil si høye frekvenser). Da vil avstandsforskjellen til de to elementene i a føre til en 
betydelig faseforskjell. Samtidig vil bølgen langt fra kilden ha en så å si plan bølgefront 
(planbølger), ikke sirkelkrummet. Nedre grense for nærfelt vil ofte være lavere i bassen 
sammenliknet med i diskanten fordi faseforskjellene mellom ulike lydbidrag fra kilden blir mindre. 
En vil høyttalere derfor også lettere oppføre seg som en ideell punktkilde i bassen, sammenliknet 
med mellomtone og diskant. 
 

NÆRFELT FJERNFELT 

Avstandslov for punktkilde gyldig 

 
Figur 92: Anslått nærfelt og fjernfelt for en høyttaler og gyldighet til avstandsloven. 

Nyttig/viktig å huske når det gjelder avstandsloven for en ideell punktkilde: 
 

 
 
Eksempel: Om vi er i fjernfeltet til lydkilden og flytter oss fra 4 til 16 m avstand er vi på en avstand 
som er fire ganger så stor som utgangspunktet. Fire ganger så stor avstand er det samme som en 
dobling to ganger. Det vil si at vi kan forvente oss at direktelydnivået vil falle med 6 + 6 = 12 dB fra 
4 til 16 m avstand. 

6.2 Akustisk senter 

Alle virkelige høyttalere har en viss størrelse, men akustisk sett vil direktelydbølgene fra 
høyttaleren ha sitt utspring fra et mer eller mindre definert punkt i rommet. 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. For en mer nøyaktig bestemmelse av akustisk senter er det mulig å måle 
det rent akustisk, ved hjelp av målesystemer innen akustikk (ikke beskrevet i detalj i dette emnet). 
For en høyttaler med mer enn ett vibrerende element, kan vært enkelt element ha forskjellige 
akustiske sentre. Figur 93 viser akustiske sentre for basselementet og diskantelementet (hornet) 
for en toveis høyttaler. Dette fører til at vi kan få faseforskjeller mellom lyd fra de ulike elementene. 
Konsekvensene av dette skal vi se nærmere på i delkapittel 9.6.1.2. 

Avstandsloven er gyldig kun i fjernfeltet til en punktkilde. Fjernfeltet starter cirka der hvor avstanden 
til lydkilden er tre ganger største dimensjon til lydkilden. 
Endring av avstanden påvirker direktelydnivået på samme måte som amplitude påvirker nivå, men 
med motsatt fortegn (dobling av avstand gir 6 dB svekking av direktelyden) 

1 m 

3 m 

Nivå på en dB-skala 

ba 6 dB 

Dobling av avstand 
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diskantelementet 

Akustisk senter til 
basselementet 

 
Figur 93: Akustiske sentre for en toveis høyttaler. 

6.3 Luftabsorpsjon 

Luftabsorpsjon bidrar til å redusere energien til en lydbølge etter hvert som bølgen forplanter seg 
gjennom lufta. At lyden blir absorbert vil si at lydenergien blir omgjort til varmeenergi på grunn av 
friksjon/motstand. Ikke bare direktelyden, men også reflektert lyd vil bli absorbert av lufta. 
Luftabsorpsjon fører at lydtrykknivåene blir lavere enn hva vi vil forvente ut fra avstandsloven selv 
om vi er i fjernfeltet til lydkilden. Luftabsorpsjonen vil være mest gjeldende for lydbølger som har 
tilbakelagt en lang distanse, som lyd fra lydkilder langt fra oss eller sene refleksjoner fra rom. 
 
Luftabsorpsjonen er avhengig av lufttemperatur og luftfuktighet og øker med økende frekvens. 
Dersom den relative fuktigheten er 100 % har lufta tatt opp i seg så mye vann den klarer uten at 
den begynner å kondensere (bli skilt ut som regndråper). 0 % luftfuktighet tilsvarer «knusktørr» luft. 
For frekvenser over 1 kHz blir ofte luftabsorpsjonen betydelig. Jo lenger lydbølgen forplanter seg, jo 
mer betydelig blir den totale nivåreduksjonen på grunn av luftabsorpsjon. Ganske tørr luft (15–30 % 
luftfuktighet) absorberer mest ved romtemperatur (20 ºC). Veldig fuktig luft (100 % luftfuktighet) 
absorberer minst ved 20–30 ºC. Figur 94 viser målt luftabsorpsjon ved 20 ºC på 100 m avstand 
under ulike verdier for relativ luftfuktighet innenfor frekvensområdet 125–16.000 Hz. Vi ser at totalt 
nivåtap ved 100 m avstand er mellom 20 og 45 dB ved 16 kHz og innenfor cirka 1 dB ved 1 kHz. 
 

Relativ 
luftfuktighet 

0 dB: 
Ingen 

absorpsjon 

 
Figur 94: Målt luftabsorpsjon avhengig av relativ luftfuktighet. Målt på 100 m avstand, 20 ºC. 

6.4 Refraksjon 

Refraksjon er et bølgefenomen som inntreffer når en bølge forplantes fra en type medium til en 
annen type medium, for eksempel fra vann til luft. Refraksjon krever at forplantningshastigheten 
(bølgehastigheten) i de to forskjellige mediene er forskjellig. Endring av forplantningshastighet fører 
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til at retningen til bølgen endres i grenseovergangen mellom de to mediene. Dette er forsøkt 
illustrert i figur 95 hvor en bølge forplantes fra medium 1 til 2. Vi sier at bølgen bryter – den endrer 
retning. Refraksjon har vi også for lys og kan vises med lys gjennom et prisme, men for lys vil 
brytningsvinkelen også avhenge av frekvensen/fargen til lyset (coveret til «Dark Side of the Moon» 
av Pink Floyd). Vi kan også lett oppnå refraksjon med en gruppe marsjerende mennesker som går 
over fra asfalt til gjørme. Om de marsjerer på skrått inn mot gjørma vil de av seg selv endre 
marsjretning, dersom ikke de som går seinere inn i gjørma passer på å senke sitt tempo før de går 
inn i gjørma (slik at linja på tvers i gruppen beholdes). 
 

Medium 1 

Medium 2 
 

Figur 95: Refraksjon for en bølge ved overgang mellom to ulike forplantningsmedier. 

Hvis luften har ulik temperatur ulike steder i rommet vil dette føre til at lydhastigheten er forskjellig 
ulike steder i rommet. Vi vil dermed få en refraksjonseffekt på lydbølgen. Temperaturgradienten 
sier noe om temperaturvariasjonene, vanligvis ved ulike høyder over bakken. Dersom lufta er 
kaldere høyere opp vil lydbølgene bryte oppover siden lydhastigheten er størst i den varme lufta. 
En slik temperaturgradient er den vanligste når vi beveger oss høyt over bakken. Venstre side av 
figur 96 illustrerer hvordan lydbølgen vil bøye oppover i dette tilfellet. I et punkt A nede ved bakken 
et stykke unna lydkilden vil få en slags lydskygge. Direktelydnivået i punktet A vil være lavere enn 
det vi vil forvente ut fra avstandsloven. Dersom lufta er varmere høyere opp vil lydbølgene bryte 
nedover, siden lydhastigheten vil være størst øverst. Et slikt tilfelle er vist i høyre del av figur 96. At 
temperaturen er høyere for høyere luftlag kalles inversjon innen meteorologi (invertert 
temperaturgradient). For samme punkt A vil vi nå få oppsamling av lyd og et høyere direktelydnivå 
enn det vi vil forvente ut fra avstandsloven. 
 

 
Figur 96: Bøying av lydbølger på grunn av ulik temperatur vertikalt over bakken. 

I tilfeller hvor bakken er varmere enn lufta høyere opp vil lyden altså bøye vekk fra bakken. Dette 
kan skje på utendørskonserter på sommerkvelder. Sola varmer opp bakken på dagtid og holder 
lufta like over bakken varmere enn lufta høyere opp. I slike tilfeller blir lydnivået lavere enn 
forventet på lang avstand fra høyttalerne. 
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Om sommeren er det gjerne kaldere vann enn luft på dagtid eller i skumringen. Da vil lufta nær 
vannet være kaldere enn lufta høyere opp. Dette, i tillegg til at vannet er svært lydreflekterende og 
at det ofte er stille ved tjern i skogen, fører til at det blir veldig lytt på eller ved vannet. 
 
Refraksjon sammen med luftabsorpsjon kan i enkelte tilfeller gi overraskende lave lydnivåer 
utendørs. Direktelydnivået på lang avstand fra lydkilden kan ende opp med å bli langt lavere enn 
hva vi vil forvente ut fra avstandsloven. 

6.5 Vind 

Vind har en effekt på lydbølgene som likner på refraksjon/temperaturgradient. Dersom lydbølgen 
forplanter seg i luft i medvind vil lydhastigheten øke for oss som står stille på bakken. 
Vindhastigheten er som regel lavest nær bakken og dermed blir lydhastigheten minst endret nær 
bakken. Dette fører til ulik lydhastighet for ulike høyder, akkurat som ved refraksjon. I motsetning til 
temperaturgradienter er vindeffekter mye mer tidsvarierende fordi vinden lett endrer retning og 
styrke. I motvind blir lydhastigheten bremset mest opp for høyere luftlag. Dette er fordi motvinden 
er sterkest høyt opp hvor vinden ikke blir bremset ned av vegetasjon, publikum med mer. 
Lydbølgene bryter dermed oppover. I medvind blir lydhastigheten størst for høyere luftlag på grunn 
av sterkest medvind høyt opp. Lydbølgene bryter dermed nedover. Dette er forsøkt illustrert i figur 
97. Vi kan også få sidevind og vindkast generelt som fører til at lyden forandrer seg tidsmessig. 
Dette er som regel mest merkbart i diskanten (høye frekvenser) hvor høyttalerne (lydkildene) som 
er regel er ganske direktive. Om man tenker seg at lydkilden er som en direktiv lysstråle fra en 
lommelykt forsvinner lyden merkbart når lysstrålen ikke lenger treffer oss. 
 

 
Figur 97: Bøying av lydbølger på grunn av vind. 

6.6 Lydskygging – diffraksjon 

Som vi var inne på i delkapittel 3.3.3 (om vår evne til å retningsbedømme lyd) vil hodet vårt kaste 
en betydelig lydskygge, men kun for høyfrekvent lyd. At hodet ikke kaster en betydelig lydskygge 
ved lave frekvenser er på grunn av en bølgeeffekt kalt diffraksjon. Som en tommelfingerregel vil vi 
få diffraksjon når en bølge treffer et objekt som har dimensjon lik bølgelengden eller mindre. 
Lydbølgene vil i dette tilfellet bøye rundt objektet som om objektet var «usynlig» for bølgen – 
objektet kaster ingen betydelig lydskygge. Figur 98 viser en bølge som treffer et objekt som er lite i 
forhold til bølgelengden. Slik bølgen i figuren kommer inn mot objektet, ser bølgen hele den 
vertikale høyde til objektet. Diffraksjonsfenomenet stammer mye fra refleksjonsbidrag som kommer 
fra kantene av objektet. Slike refleksjoner kan vi blant annet få fra hjørner på høyttalerkasser (se 
delkapittel 9.5). Polariteten til disse refleksjonene er forskjellig med eller mot lydretning. Med 
lydretningen får vi fikk noe polaritetsskifte og refleksjonsbidragene er i fase med direktelyden. Med 
stor bølgelengde i forhold til dimensjonen til objektet vil avstandene føre til lite faseforskjell i seg 

A A 

Motvind Medvind 
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selv og objektet kaster ingen betydelig skygge. Den horisontale bredden til objektet («opp av arket» 
i figur 98) vil i dette tilfelle ha mindre å si, så lenge denne bredden er mye større en bølgelengde. 
Når bølgelengden er tre ganger dimensjonen til objektet, slik bølgen ser objektet på sin ferd, kan vi 
si den er tilnærmet usynlig. Derimot hvis bølgelengden er 1/3 av dimensjonen til objektet vil vi få en 
kraftig lydskygge. Vi får også diffraksjon av lys, men da må objektet som lyset treffer være veldig 
lite, i størrelsesorden 400–700 nm. (400–700 nm er bølgelengde til synlig lys. 1 nm er 1/milliard 
meter.) 
 

 
Figur 98: En lydbølge som uforhindret bøyer rundt et lite objekt på grunn av diffraksjonseffekten. 

Lyd vil også kunne gå rundt hjørner på grunn av diffraksjonsfenomenet. Dette er forsøkt illustrert i 
figur 99, hvor diffraksjon bidrar til at vi får en refleksjon fra hushjørnet som er i fase med 
direktelyden (med lydretningen), spesielt i bassen. Dersom vi står i punktet A i figur 99 er lydkilden 
ikke visuelt synlig. Lavfrekvent lyd diffrakterer rundt hushjørnet og når punktet A, mens hushjørnet 
skygger for høyfrekvent lyd. Lydbølgene som når punkt A blir derfor dominert av lavfrekvent lyd. 
Med en lyskilde ville vi ikke kunne se noe av kilden i det hele tatt i punkt A. 
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Figur 99: Lyd som diffrakterer rundt et hushjørne. 

6.7 Interferens 

Interferens mellom direktelydbølger fra ulike høyttaler kan ofte være et betydelig problem for live-
lyd når flere høyttaler brukes til å generere lyd fra en signalkanal (for eksempel venstre kanal i 
stereomiks), og når ulike høyttalere skal dekke ulike soner av publikumsområdet. Effekten av 
interferens er omtalt i detalj i delkapittel 4.6.5. Vi vil helst unngå betydelig faseforskjell mellom 
direktelydbidragene i disse tilfellene. Riktig fysisk plassering og oppsett av høyttalere som skal stå 
ved siden av hverandre, samt godt valg av direktivitet til høyttalerne er viktig for å minimere 
interferens og utslukning av direktelyd. 
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6.8 Bakgrunnsstøy 

Som nevnt i kapittel 3 vil maskeringseffekten (overdøvingseffekten) føre til at direktelyden ikke vil 
være hørbar dersom det er mye støy fra omgivelsene ellers. Så hørbarheten til direktelyden er ikke 
bare avhengig av lydtrykknivået til direktelyden, men nivåforskjellen mellom direktelydnivået og 
lydtrykknivået til andre bakgrunnslyder. Å redusere bakgrunnsstøyen kan i mange tilfeller være 
enklere eller mer effektivt enn å øke direktelydnivået dersom lydkilden ikke er tilstrekkelig hørbar 
eller tydelig. Som en tommelfingerregel bør nivået til lyden du ønsker å formilde være 25 dB over 
lydtrykknivået til bakgrunnsstøyen, for å oppnå god tydelighet. 

95 



Elektroakustikk                  Jens Jørgen Dammerud 

7 REFLEKTERT LYD 
Reflektert lyd er lyd som ikke kommer direkte fra kilden (direktelyd), men lydbølger kastet tilbake fra 
omgivelsene. På grunn av lydhastigheten vil den reflekterte lyden alltid komme noe forsinket i 
forhold til direktelyden. Å forstå reflektert lyd er svært viktig når vi jobber med lydopptak eller 
avspilling av lyd i ulik omgivelser, som utendørs eller inne i lukkede rom. Utendørs kan vi ofte ha 
noen få refleksjoner som preger lydbildet, mens inne i et rom vil vi få ekstremt mange refleksjoner 
og det som kalles etterklang. Vi skal først se på refleksjon av lyd ved én enkelt flate og deretter se 
på refleksjoner av lyd inne i et lukket rom. 
 
Det er nyttig å forstå den akustiske responsen vi kan forvente fra ulike rom og situasjoner for å vite 
hvordan vi kan «spille på lag» med den. Naturlig romrespons låter ofte bedre enn reverb lagt på i 
etterkant! Er vi på kort avstand fra lydkilden får vi stort sett inn direktelyd og tydeligheten er god, 
men vi blir ofte nødt til å legge til reflektert lyd (reverb) på lydopptaket i etterkant. Dette går under 
det som kalles nærmik’ing og vil ofte «garantere» god tydelighet. På kort avstand fra lydkilden vil 
små variasjoner i avstand mellom instrument og mikrofon føre til store variasjoner i nivå. Dette kan 
ofte kureres med bruk av kompressor, men betydelige variasjoner i avstand til lydkildene vil også gi 
variasjoner i frekvensresponsen (nærtaleeffekt, se delkapittel 8.1.2.2). Med dominans av direktelyd 
er vi avhengig av en gunstig retning å ta opp instrumentet fra. På grunn av instrumenters 
varierende direktivitet ved ulike frekvenser kan det være vanskelig å finne denne retningen. Ofte 
har vi ikke noe annet reelt alternativ enn nærmik’ing, men dersom vi kan holde oss på litt lenger 
avstand kan vi få inn litt refleksjoner. Dette gir oss lyden fra lydkilden hørt fra andre retninger 
samlet samme i det ene punktet hvor mikrofonen er plassert. 
 
For stereo-oppmik’ing vil et betydelig bidrag av reflektert lyd gi større bredde på lyden – kun 
direktelyd gir et veldig smalt stereobilde. Ved å balansere avstanden fra kilden ut fra instrument og 
rom kan vi få til en fin balanse mellom tydelighet (nok direktelyd) og bredde og fyldighet (noen 
refleksjoner). Ugunstig plassering av mikrofon under opptak kan være vanskelig å rette opp i 
etterkant. Spesielt sterk destruktiv interferens (kamfiltre) og for høyt nivå av reflektert lyd er svært 
vanskelig å bli kvitt ved hjelp av verktøy i postprosessering. Den reflekterte lyden infiltrerer 
direktelyden under opptak og det er så å si umulig å finne igjen direktelyden inne i all den reflektert 
lyden i etterkant! 
 
Vi vil ofte ikke være i stand til å oppfatte tidlige refleksjoner. Dette kan føre til at dersom lyden ikke 
oppleves som god, legger vi feilaktig skylden på høyttaleren. I virkeligheten er det rommet som kan 
gi den dårlige lyden – ikke høyttaleren. For å gi en fullverdig vurdering av en høyttaler må vi høre 
den i et refleksjonsfritt (ekkofritt) rom fra ulike retninger. Dette er vanskelig å få til i praksis, men 
sørg for å være i et rom som ikke har sterke tidlige refleksjoner eller rommoder før du avgir en dom 
over en høyttaler eller en mikrofon. 

7.1 Refleksjon, absorpsjon og transmisjon 

Dersom den reflekterende flaten er stor og fullstendig hard, vil all energi reflekteres. Ved bruk av 
elastiske og porøse materialer, vil ikke all lydenergien bli reflektert. Noe vil bli absorbert. Den 
absorberte lydenergien blir omdannet til varmeenergi. Noe av lyden kan også gå gjennom flaten 
(for eksempel til rommet ved siden av) og dette kalles transmisjon. For oss som er inne i rommet vil 
det som transmitterer også kunne betraktes som absorbert / «sugd opp». Men ikke for de som 
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befinner seg utenfor rommet (for eksempel naboen). Dette er forsøkt illustrert i figur 100. 
Transmisjon gjennom for eksempel en vegg inntreffer lettest dersom veggen er lett og tynn. Å skille 
konstruksjoner fra hverandre fysisk og øke tyngden til for eksempel veggkonstruksjoner (betong, 
gips) er effektivt for å redusere hvor mye som transmitteres (øke lydisolasjonen). 
 

Flate Lydbølge 

Utenfor rom 

Inne i rom 

Transmisjon 

Refleksjon 

 
Figur 100: Refleksjon, absorpsjon og transmisjon av en lydbølge. 

7.2 Refleksjon fra én flate 

En bølge som treffer noe fast vil bli kastet tilbake. Dette gjelder generelt for alle mulige bølger. En 
refleksjon bidrar som regel til at det totale nivået fra lydkilden øker, så sant vi unngår destruktiv 
interferens som nevnt i delkapittel 4.4.5. Dersom refleksjoner kommer tidsnok vil den øke opplevd 
lydstyrke, men kamfilter kan være et problem. Med mer enn 30 ms (typisk) forsinkelse på 
refleksjonen vil vi høre refleksjonen som et ekko. 
 
Dersom det bølgen treffer er stort, vil lydbølgen bli reflekter uansett frekvenser. Dette kalles en 
spekulær refleksjon. Begrepet spekulær stammer fra det latinske ordet speculum (speil). En slik 
refleksjon er lik det vi får når lys som treffer et flatt speil, eller en biljardkule som treffer vantet. 
Dette betyr at i de tilfeller hvor vi har spekulær refleksjon kan vi bruke lover som er funnet for 
lys/optikk. 

7.2.1 Snells lov for en spekulær refleksjon 

En av lovene fra optisk teori kalles Snell lov, vist i figur 101. Denne loven gjelder ved spekulær 
refleksjon og sier noe om retningen til det reflekterte lyset avhengig av retningen til lysstrålen som 
kommer inn mot den reflekterende flaten. Snells lov sier at vinkelen til reflektert bølge (β) er lik 
vinkelen til innkommende bølge (α), sett i forhold til den reflekterende flaten. Dette forkortes gjerne 
til at utfallsvinkelen er lik innfallsvinkelen (α = β). 
 

 
Figur 101: Snells lov ved spekulær refleksjon. 

Stor reflekterende flate 

α = β

Innfallende 
lysstråle 

Reflektert 
lysstråle 

β α 
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7.2.2 Spekulær refleksjon, diffraksjon og diffusjon 

Kravet til spekulær refleksjon er som nevnt at den reflekterende flaten er stor i forhold til 
bølgelengden. Relevant størrelsen på det reflekterende objektet er størrelsen slik den framstår for 
bølgen som kommer mot objektet. Dersom lydbølgen har en frekvens lik 1 kHz er bølgelengden lik 
ca. 0,34 m. For å ha spekulær refleksjon må den reflekterende flaten være mye større enn 0,34 m 
(i alle utstrekninger «sett» av bølgen). Som en tommelfingerregel må dimensjonene til den 
reflekterende flaten være minst tre ganger større enn bølgelengden, i dette tilfellet ca. 1 m for å få 
en spekulær refleksjon. For frekvenser under 1 kHz vil bølgelengden øke og dermed vil den 
reflekterende flaten bli mindre i forhold til bølgelengden. Når den reflekterende flaten blir liten i 
forhold til bølgelengden får vi diffraksjon (som beskrevet i delkapittel 6.6) i stedet for refleksjon. 
Dette fører til at små reflekterende flater kun reflekterer høyfrekvent lyd og vi kan si at størrelsen på 
flaten fører til at vi får et basskutt (høypassfilter) på reflektert lyd. Når bølgelengden er lik tre ganger 
større enn dimensjonene til det reflekterende objektet (slik lydbølgen ser objektet), kan vi som 
tommelfingerregel si at så å si all lyden vil diffraktere (bøye) rundt den reflekterende flaten. Når 
bølgelengden er lik minste «synlige» dimensjonen til objektet vil vi være i grenseland mellom 
refleksjon og diffraksjon. I dette frekvensområdet vil den reflekterende flaten i stedet bidra til å spre 
opp lydbølgen og gi diffusjon (se delkapittel 7.2.3). Frekvensen hvor vi har grensetilfellet mellom 
diffraksjon og refleksjon er omtalt som f0. Figur 102 illustrerer tommelfingerreglene for refleksjon, 
diffusjon eller diffraksjon avhengig av forholdet mellom bølgelengde og største synlige dimensjon til 
objektet/flaten som lydbølgen støter på (sett fra lydbølgen sin synsvinkel). 
 

λ >> B B = λ (f0) λ << B 

Lite blir reflektert tilbake, Ingenting blir reflektert 
tilbake, platen er så å si 

usynlig for lydbølgen (diffraksjon) 

Alt blir reflektert spekulært.
På andre siden av platen 

får vi lydskygge 
det som går gjennom 
spres i ulike retninger 

 
Figur 102: Forenklet framstilling av diffraksjon, diffusjon og refleksjon av en lydbølge 

basert på forholdet mellom bølgelengde og bredde B til reflekterende flate/objekt. 

Tommelfingerreglene over er en ganske grov forenkling av virkeligheten. Avstanden mellom kilde, 
reflekterende objekt og mottaker vil spille inn. Den enkle tommelfingerregelen er mest gyldig rundt 
2 m avstand. Er vi nærmere kilden enn 2 meter vil f0 flytte seg nedover i frekvens, som betyr at 
bass kan reflekteres av små flater dersom lydkilde og lytter er nær reflekterende flate/objekt. Er 
derimot et reflekterende objekt svært langt fra kilden og mottaker vil det i hovedsak reflekteres 
høyfrekvent lyd (så sant ikke objektet er veldig stort, som for eksempel en stor vegg). 
 
Figur 103 viser frekvensresponsen til reflektert lyd fra en plate med begrenset størrelse (sett av 
lydbølgen). Vi ser at responsen likner et høypassfilter. I området nær f0 er vi en overgangssone 
hvor flaten er i grenseland mellom å reflektere og ikke reflektere lydbølgen. Ved f0 er nivået lik  
–3 dB relativt nivå til spekulær refleksjon (som er referansenivået). 0 dB vil tilsvare det nivået vil vi 
forvente ut fra lydnivået ut fra kilden og avstandsloven. Litt over f0 svinger nivået litt opp og ned før 
det flater ut mot 0 dB. Dette er på grunn av diffraksjonsbidrag fra hjørnene til platen (se delkapittel 
9.5). Under f0 faller nivået 6 dB for hver oktav og vil ofte nå ubetydelige nivåer ved lave frekvenser. 

B 
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Figur 103: Frekvensresponsen til reflektert lyd fra en plate med begrenset størrelse. 

Figur 104 viser en illustrasjon av en bølge som treffer en kule, der diameteren til kula er ca. det 
dobbelte av bølgelengden. I dette tilfellet er bølgelengden halvparten av dimensjonen til kula slik 
bølgen ser det. Vi kan dermed forvente en viss lydskygge på baksiden av kule, men også tydelig 
diffraksjon. Dette ser vi i figur 104. Effekten av diffraksjonen ses i form av tilsynelatende to nye 
lydkilder på topp og bunn av kula. Diffraksjonseffekten bidrar til å spre lydbølgen til viss grad 
vertikalt. En slik spredning er vanlig å få når bølgelengden er cirka like stor dimensjonen til objektet 
som bølgen treffer (sett fra lydkilden sin «synsvinkel»). Se også delkapittel 9.5. 
 

 
Figur 104: Effekten av en bølge som treffer en kule. 

At en reflekterende flate sprer lyden er blitt anvendt kreativt av blant annet gitarister. Bluesgitaristen 
Stevie Ray Vaughan pleide å sette et kryss av Gaffa-tape i gitteret til gitarforsterkeren sin rett foran 
høyttalerelementet. Gaffa-tapen er ca. 5 cm bred og vil gi spredning av lydbølger i frekvensområdet 
6700 Hz, så sant man ikke taper flere strimler ved siden av hverandre for å øke bredden. Dette 
førte til at litt diskantlyd fra forsterkeren ble spredt opp til der han sto, slik at han fikk et bedre 
inntrykk av lyden i forhold til slik publikum hørte det. Uten Gaffa-teipen gikk all diskanten rett mot 
publikum (gitarforsterkeren hadde for stor direktivitet sammenliknet med behovet), slik at lyden han 
hørte ble veldig misvisende i forhold til det publikum hørte. 

7.2.3 Diffuse refleksjoner 

Diffusjon av lyd vil ikke bety at noe av lydenergi blir absorbert, men at lydbølgen blir spredt opp til å 
bre seg ut i mange forskjellige retninger. Dette fører til at vi får flere lydbølger som brer seg ut i 
ulike retninger som hver for seg har et lavere nivå enn opprinnelig lydbølge. Diffusjon vil ofte føre til 
at lyd blir sendt mot absorberende flater, som ellers ville bli reflektert fram og tilbake mellom 
parallelle fullreflekterende flater. På denne måten kan diffusjon ofte bidra til at alle lydbølgene blir 
fortere absorbert. Diffusjon kan også bidra til å redusere kamfiltre, se delkapittel 7.3. 
 

«Usynlig» 

Diffuserende 

Spekulært reflekterende 

L (dB) 

0 
-3 

Høyere nivå enn direktelyden pga 
diffraksjonsbidrag fra hjørnene av flaten 

6 dB/oktav 

Frekvens log (Hz) 
f0 
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Med mye diffusjon er det ofte mindre problematisk å innføre reflektert lyd, siden korrelasjonen 
mellom lydkomponentene er lavere og vi får inn lyd fra veldig mange forskjellige retninger (lite 
interferens/kamfilter, men økt bredden i lyden). Men diffusjon og absorpsjon av lyd vil bidra til at 
frekvens- og faseresponsen til reflektert lyd blir forskjellig fra direktelyden. Dette kan være en 
ulempe dersom direktelydnivået er lavt og vi trenger reflektert lyd til å forsterke opp lydkilden. Visse 
funn indikerer at refleksjoner som er lik direktelyden i forhold til frekvensspektrum og fase er mest 
effektive til å øke opplevd lydnivå, så sant de ikke fører til ugunstig kamfiltrering. Her er det fortsatt 
en del vi ikke vet helt sikkert mellom fysiske forhold og opplevde effekter. 
 
Vi kan i hovedsak oppnå diffusjon på fire ulike måter: 

• Vinkle flater hvor hver flate hver for seg gir spekulære refleksjoner i ulike retninger. 

• Krumme/bøye flaten 

• Ha objekter med begrenset størrelse, som beskrevet i delkapitlet over. 

• Ha betydelig faseforskjell mellom ulike reflekterte bølger. 
 
Figur 105 viser en flate som er brutt opp i seksjoner som har ulike vinkler. Selv om disse flatene gir 
spekulær refleksjon vil de føre til reflektert lyd i ulike retninger i forhold til retningen til innfallende 
lyd. Figur 106 viser diffus refleksjon fra et sirkulært (konvekst) objekt. For eksempel en vertikal 
søyle i et rom vil spre lyden, men i hovedsak kun når søylen er bred i forhold til bølgelengden. 
Flaten vist i figur 105 vil også kunne føre til diffusjon på grunn av betydelig faseforskjell mellom de 
ulike reflekterte bølgene. Med mer enn 90º faseforskjell vil ikke lenger alle refleksjonene være nær 
ved å være koherente og vi kan få destruktiv interferens mellom de reflekterte bølgene. Da vil flaten 
ikke lenger reflektere rent spekulært med all energien i en bestemt retning. Dette betyr at 
dybdevariasjoner D som er er større enn λ/4 (90° faseskift) bidrar til slik type diffusjon. 
 

 
Figur 105: Diffusering på grunn av små elementer som gir spekulær refleksjon i ulike retninger. 

 

 

D 

Figur 106: Diffusjon på grunn av konveks krumming. 

100 



Elektroakustkk                  Jens Jørgen Dammerud 

7.2.4 Fokusering 

Når overflater er krummet i en konkav form vil vi også kunne spre lyden, med ved spesielle 
posisjoner i rommet får vi fokusering. Dette fører oftest (men ikke alltid) til uheldig effekter, fordi vi 
som regel ikke ønsker opphoping av lydenergi ved spesielle plasser i rommet. En slik fokusering er 
illustrert i figur 107. Dersom alle refleksjonene fra den konkave flaten går tilbakelegger en like lang 
avstand fra kilde til mottaker(mikrofon), så vil alle refleksjonene være koherente. Dette fører til en 
drastisk nivåheving der hvor fokuseringen inntreffer. En parabolmikrofon er eksempel på 
konstruktiv bruk av fokusering (se delkapittel 8.8.2). Vi har fokuseringseffekter i «whispering 
galleries», for eksempel St. Pauls Cathedral i London. Her kan en sitte på lang avstand fra 
hverandre og høre hva den andre sier uten problemer. Små konkave flater vil kun fokusere lyd med 
kort bølgelengde, det vil si i det frekvensområdet hvor den konkave reflekterende flaten er stor nok 
til å gi spekulær refleksjon. Vi kan også få fokusering dersom to konvekse flater dersom de blir satt 
ved siden av hverandre, som vist i figur 108. Fokuserende flater kan være diffuserende så sant vi 
klarer å unngå fokuspunktet. 
 

 
Figur 107: Fokusering av lyd i et bestemt punkt på grunn av refleksjoner fra en konkav flate. 

 

 
Figur 108: Fokusering fra to konvekse flater. 

7.2.5 Stående bølger 

Som beskrevet i kapittel 5 kan vi få akustisk resonans på grunn av refleksjoner fra flater. Når lyd 
reflekteres mellom to (mer eller mindre) parallelle flater får vi stående bølger, på samme måte som 
på strengen på en gitar. De stående bølgene mellom reflekterende flater vil ha antinoder ved de 
reflekterende flatene, i motsetning til strengene på en gitar (se figur 64). Ved visse bølgelengder vil 
de reflekterte bølgene ha et heltall antall perioder i forsinkelse i forhold til kilden og dermed komme 
i fase med kilden. Figur 109 viser stående bølger mellom to parallelle vegger. Slike stående bølger 
får vi i alle rom, men de er oftest et større problem i små rom. 
 
Siden de stående bølgene kun kan inntreffe for visse bølgelengder, får vi resonans ved visse 
frekvenser i rommet – som regel under 200 Hz for små rom. Ved disse frekvensene henger lyden 
lenge igjen i rommet etter at vi slått av lyden og nivået varierer veldig når vi flytter oss rundt i 
rommet. Dette er sjelden ønskelig, for eksempel når vi skal mikse og mastre bass, nedre 
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mellomtone. For gitarer og blåseinstrumenter derimot fører disse resonansene til akkurat det vi 
ønsker oss – det gir en vedvarende tone med én bestemt grunntone og harmoniske overtoner. 
 

 
Figur 109: Stående trykkbølger (halvbølgeresonans) mellom to parallelle vegger. F = frekvens. 

7.3 Absorpsjon 

For å absorbere lyd er den vanligste og billigste metoden å bremse ned luftmolekylenes bevegelse 
i lydbølgen. Dette gjøres ved hjelp av friksjon og porøse materialer. Når lydbølgene går gjennom 
det porøse materialet blir luftmolekylenes bevegelse bremset opp. Vanlige porøse materialer er 
tekstiler og mineralull/steinull (Glava-plater, Rockwool). Disse absorberer mest effektivt ved høye 
frekvenser, så sant materialene ikke er veldig tykke og er montert i god avstand fra 
vegg/reflekterende flate. Det porøse materiale må ha en avstand lik λ/4 for å være mest effektiv, 
dette kravet oppfylles lettest ved høye frekvenser. Scenetepper (Molton) absorberer lyd stort sett 
over 200 Hz. Nyere type lydabsorbenter er mikroperforerte plater hvor perforeringen skaper friksjon 
og absorpsjon. En fordel med slike plater er at materialet i seg selv kan være hardt, for eksempel 
plexiglass, som vil tillatte gjennomsiktige absorbenter. 
 
For bassabsorpsjon finnes det andre typer konstruksjoner («bassfeller») som er basert på 
resonant, som panelabsorbenter og Helmholtz-absorbenter. Disse konstruksjonene bygger på 
mekanisk resonans og har én bestemt resonansfrekvens. De må derfor «tunes» til det 
frekvensområdet vil helst vil absorbere lyden. Denne type resonans gjør at de ofte ikke blir så 
effektive innenfor et bredt frekvensområde. For bredbåndet absorpsjon fra nedre mellomtone opp til 
diskant vil det derfor ofte være billig og enkelt og benytte porøse absorbenter (som tekstil, 
mineralull). 

7.4 Interferens 

På samme måte som vi kan ha interferens mellom to kilder (delkapittel 4.4.5) kan vi ha interferens 
mellom direktelyd og en refleksjon som vist i figur 110. Kamfilteret blir mest utpreget dersom det er 
kun én refleksjon som interferer med direktelyden og når det er liten nivåforskjell mellom 
direktelyden og refleksjonen. Det er ofte lurt å unngå store reflekterende flater nær lydkilde og 
mikrofon/lytter – spesielt om vi er langt unna lydkilden (for da blir nivået til refleksjonen så å si likt 
nivået til direktelyden). Dersom mikrofonen har lav følsomhet i den retningen refleksjonen kommer 
fra vil vi unngå et sterkt kamfilter. At lydkilden stråler ut lyd med et svakere nivå i retning veggen i 
stedet for rett mot mikrofonen vil også bidra til å redusere kamfilteret. Den store veggen kan 
erstattes med en speilkilde. 
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Direktelyd 

 
Figur 110: Direktelyd og refleksjon fra en vegg. 

7.4.1 Kamfilter og diffusjon 

Diffuserende flater vil redusere kamfiltre. Figur 111 viser refleksjoner fra en diffus og en helt jevn 
flate. Refleksjonen har et nivå som er tilnærmet lik direktelydnivå, slik at vi har tilnærmet lik en 
dobling av antall kilder når refleksjonen summeres med direktelyden. Figur 112 viser skissert 
kamfilter for refleksjon(er) fra de to ulike flatene. Ved å ha mange refleksjoner med et lavere nivå i 
stedet for én sterk refleksjon går koherensen ned og kamfilteret blir mindre dramatisk; direktelyden 
blir mye mindre faset ut. Dersom vi får den totale reflekterte lyden til å bli helt ikke-koherent vil 
nivået øke med ca. 3 dB ved alle frekvenser i stedet for å resultere i et kamfilter. Ofte klarer vi ikke 
å få til betydelig diffusjon i bassen, fordi ujevnhetene til flaten må være minst en kvart bølgelengde 
for å gi betydelig diffusjon. Derfor er det lettere å oppnå ukorrelert situasjon ved høye frekvenser. I 
figur 111 ser vi hvordan kamfilteret fortsatt har en viss effekt ved lave frekvenser og nivåøkningen 
er over 3 dB (opp mot 6 dB i stedet). Som tidligere nevnt er det veldig vanskelig å kompensere for 
tapt direktelyd i miksen/postprosessering i etterkant. Opptakssituasjonen med én sterk refleksjon 
kan dermed lett gi dårligkvalitet som det er vanskelig å «skru seg ut av». 
 

 
Figur 111: Refleksjoner fra en diffuserende og flate overflate. 

 
Figur 112: Skissert kamfilter med og uten diffusjon for den reflekterende flaten. 

Diffuserende flater vil også reflektere en lydkilde fra flere retninger. Lyden blir dermed mindre 
påvirket av den ene bestemte retning vi betrakter/mikker opp lydkilden fra. Vi får dermed gjerne et 
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mer komplett inntrykk av lydkilden ved at vi ikke får inn lyd fra mer enn én retning fra lydkilden og vi 
får mindre vanskeligheter med å lokalisere lyden siden direktelyden vil dominere i nivå. 

7.5 Refleksjoner i rom 

7.5.1 Ekkogram (reflektogram) 

Et ekkogram (reflektogram eller rommets impulsrespons) viser en oversikt over direktelyden og 
refleksjoner (akustiske «kopier») av lydkilden som funksjon av tida eller veilengde. Reflektogram er 
kanskje mest dekkende betegnelse, siden refleksjoner ikke nødvendigvis er ekko, men en slik 
oversikt inkluderer altså også direktelyden. I et lukket rom får vi refleksjoner fra vegger, gulv, tak og 
så videre. Et ekkogram har avstand eller tid langs x-aksen og nivå (dB) langs y-aksen. Et ekkogram 
beskrives fra én bestemt kildeposisjon til én bestemt mottakerposisjon. Reverb-plugins bruker ofte 
et slikt ekkogram til å presentere resulterende romrespons basert på ulike parametere du kan stille 
på. En forståelse for reflektert lyd i rom gjør det lettere å skjønne reverb-plugins! Ekkogrammet er 
det samme som den akustiske impulsresponsen til rommet – hva som blir resulterende lyd dersom 
man lager en impulsiv lyd, for eksempel et klapp eller et ballong- eller et startpistolsmell. Å lage en 
impulsiv lyd er som regel mest effektiv for å avdekke et roms akustiske respons. 
 
Figur 113 viser ulike situasjoner med tilhørende ekkogram. Disse fire forskjellige situasjonene vil 
låte vidt forskjellig med tanke farging av lydkildens frekvensspekter, totalt lydnivå, lokalisering av 
lyden med mer. Sterke enkeltrefleksjon er generelt mer «skumle» for opplevde forhold (som 
tydelighet) enn mange svake. Når overflaten er lydabsorberende blir nivået til refleksjonen lavere 
enn det avstandsloven tilsier. Når vi har fokusering blir det motsatt. 

7.5.2 Effekten av tidlige refleksjoner 

Tidlige refleksjoner beskriver i hovedsak refleksjoner som vi ikke er i stand til å oppfatte isolert sett 
– refleksjonen flyter sammen med direktelyden (som beskrevet i delkapittel 3.2.4). Grensen for hva 
som er tidlig avhenger av frekvens, retning og varighet til lyden. Ofte setter vi grensen på ca.  
80 ms. Grensen kan lett bli lavere for høyfrekvent lyd, kortvarig lyd og dersom retning til 
refleksjonen er ulik fra direktelyden. Vi kan si at the precedence effect er mye med på å styre om 
en refleksjon blir oppfattet isolert sett. Dersom den reflekterte lyden likner mest mulig på 
direktelyden i form av frekvensrespons og faserespons sies det at refleksjonen lettere flyter 
sammen med direktelyden opplevelsesmessig. 
 
Én enkelt tidlig refleksjon kan ha følgende konsekvenser: 

• Lyden oppfattes sterkere (høyere opplevd lydnivå) sammenliknet med kun direktelyd. 

• Det oppleves som om lydkilden er bredere/større enn den i realiteten er, spesielt med 
tidlige refleksjoner horisontalt fra sidene. 

• Farging av frekvensspekteret og utslukning av direktelyd på grunn av kamfilter/interferens 
mellom direktelyd og refleksjon. Refleksjoner med samme forsinkelse i forhold til 
direktelyden ved begge ørene eller stereo mikrofoner, vil føre til det mest merkbare 
kamfilteret. Dette vil være refleksjoner i det såkalte sagittale/mediane planet, det vil si rett 
forfra/ovenfra/bakfra/nedenfra. 

• Forvirring av vår evne til å lokalisere lyden, for refleksjoner som er forsinket mindre enn  
1 ms. 
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• Siden vi ikke klarer å isolere refleksjon kan vi ha lett for å klandre lydkilden for dårlig lyd, 
mens lydkilden i realiteten er «uskyldig». Det er refleksjonen i kombinasjon med 
direktelyden som fører til det vi opplever som dårlig lyd. 

 
SITUASJON EKKOGRAM 

Stor, hard flate 
Direktelyd Nivå (dB) 

Refleksjon 

 
Figur 113: Ulike reflekterende flater og tilsvarende ekkogram. 

Et sett av tidlige refleksjoner kan ha følgende konsekvenser: 

• Opplevd lydnivå og romlig omfang til lydkilden øker ytterligere. Denne positive effekten 
virker til å fungere best når refleksjonene kommer fra sidene og ikke fra det sagittale planet, 
som for en enkeltrefleksjon nevnt over, og at refleksjonene har samme frekvens- og 
faserespons som direktelyden (som nevnt i forbindelse med precedence-effekten, se 
delkapittel 3.3.5). 

• De tidlige refleksjonene gir lytteren informasjon om hva slags rom lydkilden befinner seg i, 
for eksempel et lite eller stort rom. 

• Faren for kamfilter blir ofte redusert med flere refleksjoner fordi mange kamfiltre i stor grad 
utfyller hverandre. 

• Lyden kan oppleves som mindre definert, fordi mange kopier av direktelyden introduseres 
til forskjellige tidspunkt. Opplevelse ofte som «grøtete» lyd. Denne effekten kan virke til å 
være mest utpreget når refleksjonene dominerer over direktelyden i nivå og når 
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refleksjonene har veldig varierende frekvens- og faserespons. Da vil precedence-effekten 
kollapse og det blir mange forvirrende refleksjoner i stedet for én tydelig helhet. 

 
Disse sammenhengene nevnt over er fortsatt ikke godt dokumentert, så må tas med en liten klype 
salt, som mye annet innen psykoakustikk. Det står mer om forholdet mellom direktelyd og reflektert 
lyd i delkapittel 7.7. Tidlige refleksjoner som ikke kommer fra sidene – for eksempel rett forfra eller 
ovenfra rett framfor oss – har lettere for å gi uheldige farging (likt kamfilter ved begge ørene) og 
reduserer tydeligheten fordi begge ørene mottar den samme lyden. Når lydforholdene varierer 
mellom ørene våre har vi lettere for ikke å bli så påvirket av effektene av de tidlige refleksjonene 
(som kamfiltre). 
 
At direktelyden blir gitt prioritet av vår hørsel («the precedence effect») vil være mest aktuelt for 
anslag av lyd etter en stille periode. Med musikk som ruller og går vil direktelyden kjempe om 
oppmerksomheten mot oppsamlede tidlige refleksjoner og etterklang fra musikken som nettopp 
var. En anbefaling er at totalt nivå til tidlige refleksjoner minst 4 dB under direktelydnivå for å unngå 
at direktelyden blir overdøvet og oppnå gå definisjon/tydelighet og romlig separasjon til lydkilder (i 
henhold til David Griesinger). 

7.5.2.1 Ekko – sene refleksjoner 

Et ekko kan sies å være en refleksjon som er så mye forsinket at vi klarer å isolere den fra 
direktelyden. Dette skjer når refleksjonen er forsinket så mye at den ikke lenger kan ses på som en 
tidlig refleksjon (se over). En refleksjon som kan føre til ekko beskrives derfor ofte som en sen 
refleksjon. Vi hører lettere et ekko i diskanten sammenliknet med i bassen (se over). Én sterk og 
sen refleksjon gir lettere hørbart ekko, sammenliknet med mange svake, på grunn av høyere grad 
av diffusjon. Fra fokuserende overflater får vi lett en total refleksjon med høyt nivå som lett fører til 
et godt hørbart ekko. Ekko vil i de fleste sammenhenger oppleves som sjenerende, men brukes 
også kreativt (delay plugin). 

7.5.2.2 Flutter echo (klapreekko, flagreekko) 

Et flutter echo (klapreekko eller flagreekko på norsk) kommer som regel av høyfrekvent lyd som 
reflekteres fram og tilbake mellom to parallelle flater. Dette tilsvarer stående bølger, men ved høye 
frekvenser klarer vi til en viss grad å høre alle de reflekterte bølgene hver for seg. Når lyd 
reflekteres igjen og igjen kommer et helt «tog» av ekko/refleksjoner og høres ut som 
«maskingevær-lyd» («ratata») om vi lager en impuls lyd i utgangspunktet. Hvis avstanden mellom 
de to parallelle flatene er liten oppfatter vi ikke hver enkelt refleksjon, men de flyter sammen på 
grunn av Haas-effekten. Et flutter echo høres da ut som en syngende tone med et «zzæng» over 
seg. Tonehøyden vi oppfatter til dette «zænget» er avhengig av tidsforsinkelsen mellom hver 
refleksjon og dermed avstanden mellom de reflekterende flatene. Vår hørsel oppfatter tonehøyde 
blant annet ut fra frekvensen til nivåvariasjonen. Pulstoget av refleksjoner skaper også 
nivåvariasjoner og vi blir lurt til å tro at nivåvariasjonene skyldes nivåvariasjonene til en sinustone. 
Dette er forsøkt illustrert i figur 114. Når forsinkelsen mellom hver refleksjon øker på grunn av økt 
avstand mellom de parallelle flatene hører vi etter hvert hver enkelt refleksjon adskilt. 
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Direktelyd 

 
Figur 114: Flutter echo med ∆t mellom hver enkelt refleksjon. 

Stiplet sinuskurve vil gi samme intensitetsvariasjoner langs basilarmembranen. 

7.6 Etterklang 

Med mange reflekterende flater, spesielt i et lukket rom, blir alle lydbølgene «fanget» eller «stengt 
inne». Dersom vi tenker at vi lager en impulsiv lyd i rommet vil lydbølgen forplantes i rommet, treffe 
en reflekterende flate og fortsetter deretter sin ferd i rommet. Refleksjoner som dukker opp sent har 
gått en lang vei rundt i rommet før de når oss, og på grunn av avstandsloven vil nivået til 
refleksjonene bli lavere jo lenger vei de har tilbakelagt. Ved et gitt tidspunkt etter at impulsen ble 
laget vil vi motta veldig mange refleksjoner som dukker opp fra alle mulige retninger. Et slikt lydfelt 
blir betegnet som et diffust lydfelt, i og med all den reflekterte lyden totalt sett ikke har noen 
bestemt retning. Alle refleksjonene blander seg sammen til en «suppe» av lyd med ufattelig mange 
kopier av direktelyden som ankommer til nesten alle mulige tidspunkt. Etter at lydkilden har sluttet å 
lage sin impuls vil vi høre alle refleksjonene fra rommet, som kalles rommets etterklang. Etterklang 
(evt. gjenklang) beskrives som summen av alle sene refleksjoner. I ekstreme tilfeller i svært store 
rom med harde reflekterende flater, som en stor katedral eller lagerhall, kan det oppstå en 
etterklang som er hørbar opp til 12 sekunder etter at lydkilden er slått av. I vanlige rom kan vi høre 
rommets etterklang i ca. 0,5 sekunder. Figur 115 viser et ekkogram hvor direktelyd, tidlige 
refleksjoner og etterklang er inkludert. 
 

 
Figur 115: Ekkogram som indikerer god opplevd tydelighet. 

«Mer klang eller dårlig klang?» På norsk kan klang bety to ting: Enten etterklang eller karakteren til 
en lydkilde («soundet»). Dette kan skape litt forvirring… På engelsk er dette to forskjellige ord: 
«reverberation» og «timbre» («sound»). 

7.6.1 Effekten av etterklang 

Etterklang «gir liv» til lyden. Mye musikk og mange musikkinstrumenter er avhengig av (og 
designet for) at rommet kaster tilbake masse forsinkede refleksjoner av lyden – eventuelt generert 
gunstig ved hjelp av plugins i studio. Vi kan si at etterklang ofte har to vesentlig effekter: Det totale 
nivået øker og alle refleksjonene i etterklangen fører til at lyder sendt ut ved litt ulike tidspunkt flyter 
sammen til én samlet lyd. Mange refleksjoner som ankommer etter ca. 100 ms er også regnet for å 
gi en effekt av at vi er omsluttet av lyden, men for å få til dette må vi være til stede i rommet som gir 
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etterklangen slik at vi blir eksponert for refleksjoner som kommer fra så å si alle mulige retninger – 
ikke kun etterklang fra for eksempel to høyttalere. 
 
Etterklang ved ulike frekvenser har ulik effekt. Etterklang i bassen sies å gi opplevelse av «fylde», 
mens etterklang i diskanten sies å gi «briljans» til lyden. En sammenflyting av lyder tidsmessig gir 
en positiv effekt for en del musikalske stilarter, spesielt orkestermusikk, kirkemusikk og 
orgelmusikk. Ved for eksempel å spille av tre enkelttoner etter hverandre, vil etterklangen «smøre» 
disse tre tonen til én lyd hvor alle tre tonene klinger samtidig som en akkord. Denne effekten har 
mange komponister basert seg på når de har skrevet musikk for orkester og orgel. 
Sammenflytingen er også til hjelp for musikerne ved at man kan ta pustepauser/spillepauser uten 
at musikken stopper opp. For pop/rock og tale er denne sammenflytingen mindre ønskelig fordi det 
reduserer definisjonen og tydeligheten. Etterklang vil også bidra til å redusere dynamikken til lyden 
siden øyeblikk med stillhet fra kilden vil bli erstattet med reflektert lyd. For pop/rock trenger vi ofte 
ikke noe etterklang i bassen i det hele tatt. 
 
Opplevelsen av etterklang vil være ulik for akustisk lyd sammenliknet med etterklang lagt til et 
lydsignal. For akustisk lyd i rom kommer den reflekterte lyden fra ulike retninger i forhold til oss og 
gir en opplevelse av å være omsluttet av lyd («envelopment»). Dette gjør at etterklang lagt til ved 
hjelp av plugins ikke fullt ut kan erstatte etterklang føyd til av rommet vi lytter i. Ved å ha veldig 
dempede rom og kunstig etterklang på lyd ut fra høyttalerne kan opplevelsen av å være omsluttet 
av lyden bli for liten. Men med et surroundsystem kan dette delvis kompenseres for ved å legge til 
etterklangslyden i alle kanalene. 

7.6.2 Etterklangstid 

Etterklangstid er et begrep som ble innført av Wallace Clement Sabine på 1890-tallet. 
Etterklangstid (reverberation time) har betegnelsen T eller RT. Sabine brukte en stoppeklokke og 
tok tiden på hvor lenge han kunne høre etterklangen i et rom etter å ha laget et smell (impulsiv lyd) 
med en ballong. Denne tiden kalte han etterklangstid. Etterklangstiden er definert som tiden det tar 
før lydnivået er redusert med 60 dB – etter at lydkilden er slått av. Med moderat nivå på 
bakgrunnsstøyen vil dette tilnærmet lik være så lenge vi er i stand til å høre etterklangen i rommet. 
For eksempel for et rom med mye etterklang vil etterklangstiden være 2 sekunder. Da tar det 2 
sekunder før den totale akustiske responsen fra rommet har dempet seg 60 dB etter at lydkilden er 
slått av. 
 
Figur 116 viser det totalet lydnivået som funksjon av tiden i et rom i det lydkilden slås av. Dersom vi 
er veldig nær lydkilden vil direktelyden forsvinne i det vi slår av lydkilden og det totale nivået faller 
umiddelbart litt ned. Hvor mye det faller ned vil avhenge av forholdet mellom nivået til direktelyden 
og det totale nivået til den reflekterte lyden. Dersom direktelyden relativt sett er svak, vil det totale 
nivået falle lite akkurat i det vi slår av lydkilden. Dersom rommet er veldig diffust vil det totale 
lydnivået falle langs en rett linje etter at direktelyden er forsvunnet når vi ser nivåfallet langs en dB-
skala. Rommet tømmer seg nå gradvis for all reflektert lyd. Jo lengre etterklangstiden er, jo mindre 
bratt blir linjen som viser fallet av det totale lydnivået som funksjon av tiden. Figur 116 er basert på 
et rom med høy grad av diffusjon, som betyr at lydnivået stiger og faller jevn når lydkilde slås av og 
på, fordi det kommer refleksjoner veldig tett i tid. Nivået til bakgrunnsstøyen i rommet er med på å 
bestemme hvor mye av etterklangen vi er i stand til å høre. Med et høyt bakgrunnsstøynivå vil vi 
høre etterklangen i kun et kort tidsrom før bakgrunnsstøyen overdøver etterklangstiden. Men 
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musikken spiller vil også ny direktelyd og tidlige refleksjoner som dukker opp bidra til å maskere 
etterklangslyden. Hvor hørbar etterklangen er, vil dermed avhenge av både tidsmessig utstrekning 
på etterklangen og nivået på etterklangen. 
 

Nivå (dB) 
Lydkilde slås av hos lytter 

 
Figur 116: Hørbarheten av etterklang ut fra nivået til bakgrunnsstøy i rommet. 

 

7.6.2.1 Ulik etterklangstid for ulik bruk 

Forskjellig bruksområder og stilarter setter ulike krav til etterklangen i rommet. Det er forsøkt laget 
noen grenseverdier for etterklangstid ut fra bruk av et rom. Etterklangstid er med på å styre graden 
av tidsmessig sammenflyting av lyder og totalt lydnivå i rommet. For orkestermusikk ønsker vi ofte 
høyere etterklangstid i bassen. Dette er som regel ikke nødvendig for pop/rock. Figur 117 viser 
noen eksempler på hva som er regnet som gunstig etterklangstid ved 1 kHz ut fra bruken av 
rommet. Vi ser fra figur 117 at det som er regel et ganske stort slingringsmonn for hva som regnes 
som gunstig etterklangstid. Dette er fordi etterklangstid er et veldig enkelt mål på den komplekse 
akustiske responsen fra et rom, og fordi volumet til rommet sammen med etterklangstiden vil være 
med på å styre det totale lydnivået inne i rommet mens lyden står på. Ofte vil dette totale lydnivået 
være minst like styrende for om rommet fungerer bra, som i hvilken grad lyder flyter tidsmessig 
sammen. Med en reverb-plugin kan vi lett styre nivå på etterklangen ved å trekke faderen for denne 
pluginen opp eller ned. For akustisk etterklang i rom er det ikke så enkelt. Her må volumet endres 
for å endre nivået til etterklangen. 
 

 
Figur 117: Antydning av gunstig etterklangstid ut fra noen eksempler på bruk av rommet. 
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I et akustisk fullstendig diffust rom faller nivået til etterklangen lineært som 
funksjon av tida på en dB-skala, etter at lydkilden er slått av. I et fullstendig 
diffust lydfelt er lydnivået det samme uansett hvor vi står i rommet. 
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7.6.3 Effekten av absorpsjon, volum og diffusjon på etterklang 

Hvor lenge de reflekterte lydbølgene i etterklangen forplantes rundt i rommet med et hørbart nivå vil 
i stor grad være påvirket av: 

• I hvor stor grad flatene/objektene som lydbølgen treffer er i stand til å absorbere energien i 
lydbølgen. Med høy grad av absorpsjon tar det ikke lang tid før lydbølgen ikke lenger er 
hørbar. Over 1 kHz vil også kunne få betydelig absorpsjon av reflektert lyd på grunn av 
luftabsorpsjon (se delkapittel 6.3). 

• Rommets volum eller avstand mellom reflekterende flater. Med stort volum blir det lang 
avstand mellom reflekterende flater, og da tar det lengre tid mellom hver gang bølgen 
treffer noe som kan absorbere bølgen (om vi ser bort fra luftabsorpsjon). 

• Overflater med grad av høy diffusjon vil føre til at lydbølgene blir spredt i ulike retninger og 
sendt mot både flater som har lav og høy grad av absorpsjon. Sjansen for at lydbølger blir 
stående «å slå» mellom to reflekterende med lav absorpsjon blir lav dersom graden av 
diffusjon er høy. Et diffust lydfelt kan ofte sette et mindre negativt preg på lyden 
sammenliknet med ikke-diffuse forhold og vi kan derfor også akseptere høyere nivå til 
etterklangen eller lengre etterklangstid. Diffusert lyd vil være i stor grad være ukorrelert og 
vil i liten grad klare å fase ut for eksempel direktelyden. Høy grad av diffusjon reduserer 
også faren for sterke sene enkeltrefleksjoner som vil oppfattes som ekko. 

 
Rommets form, fordelingen av absorpsjonen på ulike steder i rommet og luftabsorpsjon vil også 
påvirke etterklangen. I figur 118 er det forsøkt illustrert hvilke parametere vi kan stille på for en 
etterklang (akustisk eller via effekter/plugin) og hvordan absorpsjon, volum og diffusjon er med på å 
påvirke mengden etterklang. 
 

Lite absorpsjon Lite diffusjon Stort volum 
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Figur 118: Parameter for styring av etterklangstid og karakteren til etterklangen. 

For en reverb-enhet (analogt/digitalt) kan vi lett kontrollere nivåbalansen mellom direktelyd (input til 
reverb-enhet) og etterklang ved hjelp av to ulike fadere. I et rom akustisk kan vi ikke styre nivået på 
direktelyden uavhengig reflektert lyd. For akustisk lyd i rom vil rommets volum være eneste 
mulighet til å styre nivået til etterklangen, dersom vi ønsker oss en gitt etterklangstid. Dette blir ofte 
en utfordrende begrensning i praksis! 
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7.6.4 Lyd på og av i et rom med ulik mengde absorpsjon og volum til rommet 

Etterklangstiden vil påvirke hvor raskt lydnivået stiger og synker når en lydkilde slås på og deretter 
av. Etterklangstiden vil også påvirke det totale, stabile lydnivået mens lydkilden står på. Dette kan 
maskere direktelyden, spesielt dersom direktelydnivået i retningen mot mikrofonen/lytter er lavt! 
Figur 119 viser hvordan det totale lydnivået vil avhenge av mengden lydabsorpsjon i rommet, idet 
direktelyden fra lydkilden når lytteren til etter den har slått seg av. Når lydkilden slås på vil ikke 
nivået overgå direktelydnivå før den første tidlige refleksjon ankommer. Tiden før den første 
betydelige refleksjonen dukker opp betegnes ITDG (Initial Time Delay Gap). Vi ser fra figur 119 at 
mye absorpsjon bidrar til lavt totalt lydnivået mens lydkilden står på og etterklangstiden blir kortere. 
I tillegg faller det totale lydnivået mer i det direktelyden forsvinner. 
 

Totalt nivå (dB) 

 
Figur 119: Lyd av og på i et rom med lite og mye absorpsjon. 

Volumet til rommet vil også påvirke hvordan lydnivået bygger seg opp i rommet. Dette er vist i figur 
120. Vi ser at økt volum øker ITDG og reduserer det totale lydnivået mens lydkilden står på. Men 
økt volum øker nivåfallet i det direktelyden forsvinner og øker etterklangstiden. Ofte vil situasjonen 
med stort volum gi tydeligere lyd på grunn av økt ITDG og større andel direktelyd i totallyden. I 
spesielle situasjoner kan vi få problemer med at etterklangen ikke er hørbar med stort volum (eller 
et veldig dempet lokale). 
 

 
Figur 120: Lyd av og på i et rom med lite og stort volum. 

Ikke-hørbar etterklang vil ofte være et stort problem for akustiske ensembler, for eksempel 
symfoniorkester, men også for forsterket musikk. I rom som gir lav etterklang eller veldig kort 
etterklangstid vil vi som regel kompensere for dette ved hjelp av etterklang generert kunstig via 
reverb-enheter som spilles ut i rommet fra noen få høyttalere i rommet. Denne etterklangen vil ikke 
være det samme som diffus etterklang fra rommet selv som kan nå oss fra alle retninger (om 
rommet har mange objekter som bidrar til å diffusere lyden). Diffus etterklang fra ulike retninger 
(spesielt fra sidene) er regnet for å bidra til at vi føler oss omsluttet av rommets akustiske respons 

Tid (s) 

Lite absorpsjon 
Direktelyd forsvinner hos lytter Direktelyd når lytter Mye absorpsjon 

Etterklang 

ITDG 

Totalt nivå (dB) 
Lite volum 

Tid (s) 

Etterklang 

Stort volum Direktelyd forsvinner hos lytter Direktelyd når lytter 

ITDG 
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(«envelopment») og er regnet som en viktig opplevelse for live-lyd, spesielt rene akustiske 
konserter. 

7.7 Balansering av direktelyd og reflektert lyd 

Reflektert lyd kan ha gunstige effekter – som å øke det totale lydnivået, øke bredden til lydbildet og 
gjøre at musikalske lyder flyter bedre sammen. Uten reflekter lyd har vi kun direktelyd. Dersom vi 
kun har direktelyd fører det ofte til en gunstig lytteropplevelse. Men reflektert lyd kan føre til 
uønsket farging, forvirring av oppfattet retning til lyden og ikke minst redusert tydelighet. Reflektert 
lyd vil lett bidra til å redusere den tidsmessige tydeligheten i lyden fordi den reflekterte lyden vil 
ankomme lytteren/mikrofonen noe forsinket i forhold til direktelyden. Å oppnå lydsystemer og 
lydopptak med god klarhet/«punch» vil ofte dreie seg om forholdet mellom nivået på direktelyden 
og den reflekterte lyden fra rommet/omgivelsene i tillegg til oppbyggingen av refleksjoner og 
etterklangstid. 
 
Skillet mellom «gode» og «dårlige» refleksjoner er flytende og vil være avhengig av situasjonen, 
lytteforhold og hvilke opplevelser vi ønsker å skape. Ofte er veldig tidlige forsinkelser, 0–5 ms, og 
forsinkelser innenfor 50–250 ms mest problematiske for tale og musikk. Nivå, retning, frekvens- og 
faserespons til refleksjonene i tillegg til grad av diffusjon påvirker om refleksjoner bidrar positivt 
eller negativt. Enkeltrefleksjoner er for eksempel ofte mer sjenerende sammenliknet med et sett av 
refleksjoner som ankommer til litt forskjellige tidspunkt (mer diffusjon). Nivåbalansen mellom 
direktelyd og refleksjonene er ofte svært viktig: Det er sjelden gunstig at refleksjonene tar dominans 
over direktelyden – de skal kun «krydre» lyden. 
 
I små rom blir nivået lett høyt for de tidlige refleksjonene og vi må ofte innføre absorpsjon og 
diffusjon for å få ned nivået på refleksjonene og dermed hindre at lang og sterk etterklang bygger 
seg opp. I store rom er det lettere å tillate seg store reflekterende flater fordi nivået går ned på 
grunn av avstandsloven. Slike store, jevne reflekterende flater på sidene og ikke ovenfra (som blir i 
det ugunstige sagittale planet) kan ha den positive effekten at frekvens- og faserespons til reflektert 
lyd blir forandret minst mulig. Det vil kunne bidra til forsterket opplevd lydnivå uten negative effekter 
i forhold til definisjon/tydelighet. 
 
Vi kan forsøke å sikre oss et godt forhold mellom direktelyd og reflektert lyd på ulike måter: 

• Unngå destruktiv interferens mellom direktelyden til flere lydkilder, mellom direktelyd-
versjoner fra flere ulike mikrofoner eller interferens mellom direktelyd og en tidlig refleksjon 
fra en reflekterende flate nær lydkilden eller mikrofonen. Forsøk heller å ha mest mulig 
konstruktiv interferens mellom lydkildene, unngå mye lekkasje mellom mikrofonene og 
unngå å ha reflekterende flater nær høyttalerne og lytteposisjonen/mikrofonen. 

• Unngå at objekter blokkerer direktelyden, spesielt ved frekvens over 500 Hz. 

• Orienter lydkilden, eventuelt også mikrofonen, slik at direktelydnivået blir maksimert og 
reflektert nivå minimert mest mulig (for alle innenfor hele publikumsområdet ved 
SR/forsterket lyd). 

• Unngå at lydkilden stråler mye lyd i andre retninger enn on-axis mot publikum/mikrofon. 
Tilsvarende under opptak: Pass på at mikrofonen har høy følsomhet i retning lydkilden og 
lav følsomhet i de retningene den reflekterte lyden kommer fra. 
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• Dempe rommets akustisk respons ved å øke mengde lydabsorberende materialer i rommet. 
Økt diffusjon vil også bidra til at all reflektert lyd blir absorbert raskest mulig og at nivået til 
hver enkelt refleksjon blir redusert (mindre fare for forstyrrende ekko). 

• Nivået på den reflekterte lyden varierer ikke så mye rundt i rommet (det er kun noe lavere 
for økt avstand til lydkilden), mens nivået på direktelyden avtar kraftig med økt avstand 
(avstandsloven), spesielt for en punktkilde (6 dB reduksjon per avstandsdobling). Om vi er 
nær lydkilden maksimerer vi forholdet mellom direktelyd og reflektert lyd. 

 
Akustisk respons vist i figur 115 er et eksempel på akustisk respons hvor vi kan forvente god 
tydelighet, så sant direktelyden i seg selv har god tydelighet. De tidlige refleksjonene er rimelig 
jevnt fordelt i tid, alle har et lavt nivå i forhold til direktelyden og ingen refleksjoner stikker seg ut 
nivåmessig. At ingen refleksjoner har avvikende høyt nivå er et tegn på god akustisk diffusjon i 
rommet. Vi kan ende opp med utydelig lyd for responsen i figur 115 dersom direktelyden er 
svekket. Da kan vi sitte igjen med mange refleksjoner som dominerer og har frekvens- og 
faserespons ulik direktelyden (precedence effect bryter fortere sammen). Diffusjon og absorpsjon 
endrer frekvens- og faseresponsen. I slike tilfeller kan det være at et sett av spekulære refleksjoner 
er bedre enn diffuse/absorberte. 
 
Figur 121 er et eksempel på det motsatte. Her er direktelyden lav og det er sterke 
enkeltrefleksjoner spesielt ca. 80 ms etter ankomst av direktelyden som kan oppfattes som 
forstyrrende ekko. Dette er typisk tegn på lite diffusjon (stort sett helt flate overflater i rommet) 
og/eller fokusering. I tillegg er etterklangstiden lang. Grunnen til at direktelydnivået er lavt kan 
skyldes feil orientering av høyttaler eller destruktiv interferens mellom høyttalere eller mellom 
høyttaler og for eksempel vegg nær høyttaler. Feil orientering av høyttaler eller dårlig direktivitet til 
høyttaler og/eller mikrofon vil føre til at direktelyden blir svak i forhold til reflektert lyd. Med et 
ekkogram som vist i figur 121 kan vi få problemer med å lokalisere direktelyd som vil føre til at for 
eksempel cocktail-party-effekten (delkapittel 3.3.6) bryter sammen. Med svakt direktelydnivå får vi 
liten nivåforskjell mellom ørene og faseforskjellene mellom direktelyd til hvert øre drukner i 
faseforskjeller for den reflekterte lyden. Sjansen er stor for at opplevde lydforhold blir beskrevet 
som «utydelig» eller «uengasjerende». Men i et akustisk rom kan forholdene være akseptable 
dersom de tidlige refleksjonene er fra sidene og den sterke refleksjon ved ca. 80 ms blir svekket. 
Den lange etterklangstiden trenger ikke å resultere i dårlige lydforhold så lenge forholdet mellom 
direktelyd og tidlige refleksjoner er tilstrekkelig slik at precedence- og cocktail-party-effekten er 
fungerende. 
 

Nivå (dB) 

Direktelyd 
Tidlige refleksjoner 

 
Figur 121: Ekkogram som indikerer dårlig opplevd tydelighet. 
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I de siste årene er det bygget mange kulturhus i Norge. Disse er i de fleste tilfeller bygget slik at 
rom/saler skal passe inn til ulik bruk og formål (av økonomiske grunner). For eksempel skal en og 
samme sal ofte brukes til teaterforestillinger og akustisk musikk. Dette kan by på utfordringer i 
forhold til reflektert lyd. Teater/tale i forhold til for eksempel akustisk orkestermusikk krever vidt 
forskjellige optimale etterklangstider (under 1 s versus ca. 2 s). For å løse dette har man ofte 
variabel akustikk slik at salen kan gjøres mer akustisk dempet når salen brukes til 
teaterforestillinger. Men sammenhengen mellom volum og etterklang fører til at det kan være 
vanskelig å ha lang etterklangstid i en liten sal fordi totallyden i rommet da blir ofte for sterk. 
Samtidig vil antall tidlige refleksjoner fort blir for høyt når en skal ha forsterket musikk på samme 
scene (se figur 124). I en liten sal lar det seg ofte ikke gjøre å ha etterklangstid på ca. 2 sekunder 
på grunn av lydnivåene. Med bakgrunn i dette er det flere som vurderer kunstige elektroakustiske 
etterklangsanlegg slik at man kan ha kontroll på nivået på etterklangen uavhengig av 
etterklangstiden. Men dette byr gjerne på nye utfordringer. For eksempel vil en liten sal ha en del 
tidlige refleksjoner som man ikke vil ha i en stor sal, og det er vanskelig å simulere en akustisk 
etterklangsrespons ved alle frekvenser og i alle retninger uten bruk av mange høyttalere (enkelte 
systemer har opp i 100 høyttalere for generering av kunstig etterklang). Det kan lett ende med at 
den betydelige investeringen brukt på kunstig genererte reflektert lyd fører til at det ikke låter like 
naturlig ute i salen sammenliknet med en ren akustisk respons, og man får på langt nær følelse av 
å sitte i en stor konsertsal. Men kunstige etterklangsanlegg er i utvikling slik at både pris og 
naturlighet kan bli vesentlig bedre. 

7.7.1 Kritisk avstand (romradius) 

En annen måte å beskrive forholdet mellom direktelyd og total reflektert lyd er det som heter kritisk 
avstand, eventuelt romradius. På kort avstand fra lydkilden vil direktelydnivået være høyt, men det 
avtar med 6 dB for hver gang vi dobler avstanden til lydkilden, dersom vi har med en punktkilde å 
gjøre (se delkapittel 6.1). På lang avstand fra lydkilden vil direktelydnivået dermed være svært lavt 
(sammenliknet med kort avstand). Nivået på den totale reflekterte lyden vil variere mye mindre i 
forhold til avstanden til lydkilden – den avtar kun noe når vi øker avstanden til lydkilden. Dette betyr 
at på kort avstand til lydkilden vil direktelyden dominere, og vi er ikke langt unna et frittfelt (det vil si 
kun direktelyd) svært nær lydkilden. På lang avstand vil den reflekterte lyden dominere og vi vil 
være i et diffust lydfelt (diffusfelt, etterklangsfelt) med mange refleksjoner som kommer fra så å si 
alle mulige retninger avhengig av hvor diffuserende rommet er. 
 
På en viss avstand fra lydkilden vil nivået til direktelyden være likt det totale nivået på reflektert lyd. 
Denne avstanden kalles kritisk avstand og betegnes Dc (critical distance). Den kritiske avstanden 
er styrt både av nivået til direktelyden og det totale nivået til reflektert lyd. Figur 122 viser nivået til 
direktelyd og total reflektert lyd på ulike avstander fra lydkilden og hvordan kritisk avstand er styrt 
av forholdet mellom direktelyd og total reflektert lyd. Med et klangfullt rom og omnidireksjonell kilde 
kan kritisk avstand være så kort som 1 m. Direktivitet hos lydkilde og mikrofon vil sammen med 
demping av rommets respons bidra til økt kritisk avstand. Jo flere publikummere som befinner seg 
godt innenfor kritisk avstand, jo bedre, fordi her vil direktelyden dominere og sjansene for å oppnå 
god tydelighet er god. 
 
Dersom vi er på kritisk avstand fra lydkilden vil det totale lydnivået reduseres 3 dB i det 
direktelyden forsvinner, fordi direktelyd og reflektert lyd er å regne som ukorrelerte, se delkapittel 
også 7.7.2. 
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Figur 122: Kritisk avstand. 

7.7.2 Korrelasjon og koherens mellom direktelyd og reflektert lyd 

Tenk deg følgende situasjon: Du spiller av lyd i et lite klangfullt rom ved hjelp av en høyttaler. På 
grunn av lite lydabsorberende overflater i rommet er etterklangstiden lang og nivået på etterklangen 
er høy. Vi vil mest sannsynlig være på en avstand fra høyttalerne som er langt over den kritiske 
avstanden. Tenk deg så at du sender ut det samme lydsignal til en annen høyttaler plassert et 
annet sted i rommet. Hvor mye vil det totale lydnivået øke for noen som står ute i rommet foran 
begge høyttalerne? Dette tilfellet er forsøkt illustrert i figur 123. Direktelyden vil i denne situasjonen 
ikke dominere. Vi får mange sterke refleksjoner – gjerne mange hundre tusen som har et betydelig 
nivå – som dukker opp til forskjellig tidspunkt med ulik faseforskyvning i forhold til direktelyden på 
grunn av ulik tilbakelagt veilengde. Dette fører til at lyden fra de to høyttalerne ikke lenger er 
koherente! Interferens mellom direktelydbølgene får i dette tilfelle minimal effekt. Vi får svak 
interferens og lite kansellering av lyd (kamfilter), men lyden blir tidsmessig mindre definert på grunn 
av alle refleksjonene. Fordi lydbidragene fra de to høyttalerne er så å si ukorrelerte der vi står ute i 
rommet, klarer vi ikke å øke nivået mer enn 3 dB når vi slår på den andre høyttaleren i tillegg til den 
første. Koherensen mellom høyttalerne vil avta med avstand og mengde refleksjoner. Er vi på 
avstand under kritisk avstand vil koherensen bli betydelig og vi kan oppnå 6 dB økning ved å slå på 
den andre høyttaleren, dersom vi klarer å oppnå konstruktiv interferens for de to direktelyd-
komponentene. 
 

 
Figur 123: To høyttalere i et lukket rom. 

Koherent reflektert lyd kan ofte føre til feedback. Feedback er et resultat av at lyd fra høyttalere går 
tilbake inn i mikrofonen. Denne lyden vil ta en ny runde ut til høyttaler og tilbake til mikrofon igjen 
og det totale nivået spilt av fra høyttaler vil vokse til ekstreme nivåer. Ofte skjer dette kun ved én 
frekvens og vi hører en hyletone. Dersom bidragene inn i mikrofonen, enten direktelyd fra høyttaler 
eller også høyttalerlyd reflektert fra rommet, er koherent med original lyd inn i mikrofonen vil det 
totale nivå øke mest. Dette vil lett skje ved lave frekvenser hvor vi kan få små faseskift for lyd fra 
høyttaler. Ved lave frekvenser har vi ofte også lite diffusjon og absorpsjon til å redusere nivået til 
reflektert lyd inn i mikrofonen. 

Avstand (m) 

Nivå (dB) 
Lavt nivå til direktelyd / høyt nivå total reflektert 

Dc Dc 

Høyt nivå til direktelyd / lavt nivå total reflektert Direktelyd 

Total reflektert lyd 
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7.8 Scenelyd 

Med flere «åpne» mikrofoner på en scene er det lett å plukke opp reflektert lyd fra andre 
instrumenter som en mikrofonen egentlig ikke var ment for. På små og reflekterende scene får vi 
lett opphoping av reflektert lyd inn i de ulike mik’ene og det blir udefinert lyd som mikrofonene 
sender til mikseren. Dette skjer lettest i bass og nedre mellomtone siden mikrofonene er minst 
direktive i dette frekvensområdet! Om man framfører lyden rent akustisk slipper vi den reflekterte 
lyden samlet opp av alle mikrofonene. Dette er med på å forklare hvorfor vi ofte vil ha mer 
dempede lokaler for forsterket musikk og hvorfor akustisk musikk fungerer flott i et bestemt lokale, 
mens forsterket musikk låter dårlig i dette lokalet. Figur 124 forsøker å illustrere antall refleksjoner 
fra en lydkilde med oppmik’ing via tre mikrofoner og forsterket og spilt av fra en høyttaler, 
sammenliknet med lyd rent akustisk. Et akustisk soloinstrument kan fungere veldig flott i ganske 
reflekterende rom, mens forsterket musikk blir helt krise. 
 

FORSTERKET AKUSTISK 

 
Figur 124: Antall refleksjon i forsterket lyd sammenliknet med rent akustisk lyd fra én lydkilde. 

Med sterk lyd på scenen blir den reflekterte lyden mer hørbar, ikke bare via mik’ene men også 
direkte/akustisk ut mot publikum. Så dersom musikerne kan akseptere lave scenenivåer hjelper 
også dette. Bruk av høypassfilter (basskutt) på mikrofonene eller mik’preampen og gating vil være 
lurt, samt nærmik’ing vil være lurt for å unngå at mikrofoner på lang avstand fra lydkilde plukker 
forsinket direktelyd og refleksjoner fra scenen. 
 
Å være bevisst valg av mikrofon, høyttalere og avstand, orientering av høyttalere og mikrofoner. 
Det vil være strategisk å begrense antall åpne mikrofoner. Under 500 Hz vil det lett samle seg opp 
mye reflektert lyd siden høyttalere og mikrofoner ofte omnidireksjonelle er 500 Hz. Å introdusere 
mer lydabsorberende materialer vil ha størst effekt dersom rommet er veldig hardt og reflekterende 
i utgangspunktet. Scenetepper (Molton) absorberer lyd stort sett over 200 Hz. Tepper vil derfor 
være nyttig for å rydde opp i nedre mellomtone og oppover i frekvens og vil øke tydeligheten. Men 
rumling nede i bassen vil begrense tydeligheten og er vanskelig å bedre på kun ved hjelp av 
tepper. 

7.9 Lyd versus lys 

Destruktiv interferens innenfor det hørbare frekvensområdet og etterklang skyldes i stor grad 
lydens begrensede hastighet (ca. 343 m/s). For en lyskilde får vi sjelden betydelig kamfiltre og 
rommet blir umiddelbart mørkt når vi slår av lyset! For lys er forplantningshastigheten lik ca. 30.000 
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mil per sekund. Forskjellene i forplantningshastighet og frekvens for hørbar lyd og synlig lys fører til 
at lengste bølgelengde for lyd er 17 m, men kun 700 nm for lys (700 milliarddels meter). Dette 
tilsvarer at den største bølgelengden for lyd er ca. 24 millioner ganger større enn lengste 
bølgelengden for lys. Nesten alle objekter som lys støter på er veldig stort i forhold til bølgelengde, 
mens for lavfrekvent lyd er de fleste objekter, for eksempel i et rom, små i forhold til bølgelengde. 
Dette fører til at lys nesten alltid reflekteres spekulært og i tillegg er det langt lettere å få til betydelig 
diffusjon med lys. En flate trenger kun å ha ujevnheter på ca. 150 nm før den begynner å gi 
betydelig diffusjon! Det betyr at det ikke var så lett å lage gode speil for mange hundre år siden, 
men det blir en mager trøst i forhold til hvilke problemer vi må bale med innen lydteknikk med lange 
bølgelengder og langsom forplantningshastighet: kamfiltre, diffraksjon, reflektert lyd, etterklang, 
mangel på diffusjon med mer. Vi kan ikke slutte å bekymre oss for disse effektene før 
lydhastighetene går drastisk opp, noen det er svært lite sannsynlig at den vil gjøre i løpet av vår 
levetid. (Global oppvarming kommer neppe til unnsetning for oss: Dersom den globale 
gjennomsnittemperaturen øker med 2 grader, vil lydhastigheten utendørs i gjennomsnitt øke med 
ca. 1,2 m/s…) 
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8 MIKROFONER 
Mikrofoner omdanner akustisk energi til elektrisk energi. På engelsk omtales en mikrofon mer 
generelt som en «transducer». Både en mikrofon og en høyttaler kan omtales som en transducer – 
begge konvertere mellom akustisk og elektrisk energi. Vi kan si at en mikrofon i stor grad etteraper 
øret. Et elastisk materiale vi lager fungerer som trommehinne. Dette blir ofte laget som en 
membran – akkurat som trommehinnen, men laget for eksempel i metall i stedet. I første del av 
dette kapitlet skal vi ta for oss hvordan membranen settes i bevegelse av en akustisk lydbølge og 
hvordan ulike omgivelser rundt membranen påvirker blant annet mikrofonens direktivitet. Deretter 
ser vi på teknologiene for å omgjøre membranbevegelse til et elektrisk signal. Til slutt vil vi se på 
ulike målbare egenskaper til en mikrofon, balansering og jording, og spesielle mikrofontyper. 
 
Ved å kjenne hovedprinsipper for egenskaper til mikrofoner og mikrofonen i lydfeltet kan vi unngå 
de store tabbene under opptak. Både med tanke på valg av mikrofon og plassering av mikrofonen i 
forhold til lydkilden og rommet (eller reflekterende flater) ut fra egenskapene til mikrofonen. Ofte er 
det vanskelig å rette opp et dårlig opptak i etterkant (GIGO – «Garbage In = Garbage Out»). I 
mange innspillingssituasjoner kan vi ha lite tid på oss til å finne den beste plasseringen av 
mikrofonen og valg av mikrofoner. Da vil det være veldig nyttig å ha «akustiske øyne» slik at vi 
innser under opptaket hvilke lydproblemer vi er i ferd med å få for lydopptaket, og dermed klarer å 
unngå disse der og da. God lyd under opptak er en kombinasjon av god erfaring med ulike 
mikrofontyper og opptakssituasjoner. Men ved å forstå hvilke forhold som fører til dårlige lydforhold 
kan du sørge for å unngå disse – selv uten mye erfaring. 

8.1 Fra akustiske bølge til mekanisk membranbevegelse 

Det er i hovedsak to ulike hovedtyper av mikrofoner: Trykkmikrofon og trykkgradientmikrofon. Det 
som skiller disse to mikrofontypene er omgivelsene rundt mikrofonmembranen. Påvirkning av 
størrelse, tyngde og stivhet til membranen er beskrevet kun for en trykkmikrofon, men vil være like 
gyldig for en trykkgradientmikrofon. 

8.1.1 Trykkmikrofon 

En trykkmikrofon er basert på en membran («capsule») med en lukket kasse rundt membranen. 
Kun den ene siden av membranen vil da være synlig for omgivelsene rundt. Figur 125 viser en slik 
konstruksjon med en membran satt inn i et trykktett kammer. Dette likner veldig på vår hørsel ved 
at membranen er trommehinnen og hulrommet inne i kammeret tilsvarer mellomøret (se delkapittel 
3.1). For å utlikne endring av atmosfærisk trykk må vi ha en liten åpning (ventil) i kammeret 
(akkurat som vårt øre – øretrompeten ned til svelget), slik at membranen kun fraviker fra sin 
«hvileposisjon» når membranen utsettes for en lydbølge (trykkvariasjoner i forhold til det 
atmosfæriske trykket). 
 
Dersom vi sammenlikner med vår hørsel har vår hørsel tilnærmet omnidireksjonell 
retningskarakteristikk opp til den frekvensen hvor tilhørende bølgelengde er mindre enn størrelsen 
på vårt hode (se delkapittel 3.1.5). En trykkmikrofon vil tilsvare vår trommehinne uten hode. De 
fleste mikrofoner har en «kropp» rundt membranen som bare er litt større enn membranen. En 
trykkmikrofon vil være tilnærmet omnidireksjonell opp til den frekvensen hvor tilhørende 
bølgelengde er mindre enn tykkelsen på mikrofonkroppen. Neste delkapittel tar for seg dette i 
detalj. 
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Kammer 

Membran 

Liten åpning 

Figur 125: Konstruksjon av trykkmikrofon. 

8.1.1.1 Trykkmikrofonen i lydfeltet 

Frekvensresponsen til en trykkmikrofon vil som regel være rimelig flat for bass og mellomtone og 
mikrofonen vil her være så å si omnidireksjonell. På grunn av trykkmikrofonens enkle konstruksjon 
kan vi oppnå en rimelig flat frekvensrespons. Mikrofonen vil her være svært nøytral fordi en flat 
frekvensrespons tilsvarer at følsomheten er lik ved alle frekvenser. Om vi ønsker en nøytral 
mikrofon vil avhenge av situasjonen mikrofonen brukes i. Ved måling på høyttalere og rom er 
trykkmikrofoner mye brukt på grunn av sin nøytrale respons, og ønsker vi å beholde et instruments 
naturlige frekvensrespons mest mulig kan en trykkmikrofon være et godt valg. Ved at en 
trykkmikrofon er omnidireksjonell innenfor et stort frekvensområde vil frekvensresponsen være lik 
uavhengig av hvordan vi orienterer mikrofonen i forhold til lydkilden. Varierende frekvensrespons 
med lyd fra ulike retninger vil farge lyden på reflektert lyd eller gi veldig forskjellig lyd ut fra hvordan 
mikrofonen peker i forhold til lydkilden, se delkapittel 8.1.3.1. 
 
Men på grunn av refleksjons- og skyggeeffektene som oppstår ved høye frekvenser, vil 
frekvensresponsen avhenge av hvilken retning lydbølgen kommer fra – typisk over 5 kHz avhengig 
av størrelse til membran. Når bølgelengden er cirka på størrelse på diameteren til membranen eller 
mindre vil vi få en refleksjon av lydbølgen ved membranen som ikke lenger er ubetydelig. For 
lavere frekvenser vil lydbølgen ikke bli betydelig reflektert ved membranen på grunn av diffraksjon 
(se delkapittel 6.6). Øvre del av figur 126 viser en bølge som kommer inn rett mot membranen (on-
axis) og resulterende reflektert bølge ved høye frekvenser. Med en betydelig refleksjon ved 
membranen øker lydtrykket framfor membranen og følsomheten til mikrofonen øker. Ved fullstendig 
refleksjon dobles lydtrykket og dette fører til at nivået ut fra mikrofonen øker med 6 dB. 
Refleksjonen vil bli sterkest for lyd som kommer rett framfor mikrofonen (on-axis). For lyd som 
kommer fra sidene eller bakfra vil vi ikke få noen særlig refleksjon ved membranen. I stedet kan vi 
få en lydskygge og svakt lydtrykknivå framfor membranene. Nedre del av figur 126 viser en bølge 
som kommer rett bakfra og hvordan dette kaster en lydskygge framfor membranen. NB! 
Tilsvarende refleksjon og skygge kan vi også få med en trykkgradientmikrofon.  
 
Vi kan ha to ulike lydfelt som mikrofonen befinner seg: frittfelt eller diffusfelt, som omtalt i starten av 
kapittel 6 og delkapittel 7.5. I frittfelt er det kun direktelyd fra én retning, gjerne rett forfra (on-axis). I 
et diffust lydfelt vil ha mange lydbølger med likt nivå fra alle mulige retninger. For frittfelt on-axis vil 
refleksjonen i figur 126 gi heving av responsen. Skal vi ta opp kun direktelyd on-axis er det en del 
trykkmikrofoner som har en bryter som slår på en EQ som kompenserer for denne hevingen før det 
elektriske signalet sendes ut av mikrofonen. I et diffusfelt vil refleksjons- og skyggeeffekten oppveie 
hverandre og frekvensresponsen blir noenlunde flat også i diskanten. Dersom vi har slått på frittfelt-
kompensasjon med mikrofonen i et diffusfelt, vil nivået bli unødvendig lavt i diskanten. Dette er 
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forsøkt illustrert i figur 127. Fra figur 127 ser vi at frekvensresponsen uansett faller ved veldig høye 
frekvenser fordi membranen har en viss tyngde, se mer om dette i delkapitlet under. 
 

Bølgeretning 

 
 

Bølgeretning 

 

Figur 126: Refleksjon og lydskygge framfor membran ut retning til lydbølgen i forhold til membranen. 

L (dB) 
+6 

0 

Fritt-felt 

 
Figur 127: Frekvensrespons til membran i trykkmikrofon i frittfelt og diffusfelt. 

Figur 128 viser polarplot for en trykkmikrofon i et diffusfelt, for frekvenser over 1 kHz (Earthworks 
M30), beskrevet av produsenten som omnidireksjonell. Vi ser fra figur 128 at den er så å si 
omnidireksjonell kun for frekvenser under 5 kHz. Direktiviteten under 1 kHz er ikke oppgitt for 
denne mikrofonen fordi den i realiteten er omnidireksjonell under 1 kHz. 
 

 
Figur 128: Polarplot for trykkmikrofon ved 1, 5, 10 og 20 kHz, Earthworks M30. 
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8.1.1.2 Følsomhet – liten versus stor membran 

En liten membran gir liten følsomhet fordi bare et lite areal av lufta får innflytelse på bevegelsen til 
membranen. Vi vil derfor alltid ønske å ha en viss størrelse på membranen, sjelden under 10 mm. 
Noen membraner er på ca. 2–3 mm for å gjøre mikrofonen mest mulig omnidireksjonell ved å 
unngå refleksjon ved høyere frekvenser, men dette blir da på bekostning av følsomheten til 
mikrofonen. Følsomheten får betydning for hvor sterkt elektrisk signal vi får ut fra mikrofonen og vil 
kreve mer elektrisk forsterking av signalet (enten i mikrofonen dersom mulig eller på 
mikrofoninngangen/preamp). Se delkapittel 8.4.4 for mer detaljer. 
 
En stor membran øker følsomheten til mikrofonen, men det fører også til en betydelig refleksjon 
ved membranen i et større frekvensområde (lavere ned i frekvens). Mikrofonen blir da mindre 
omnidireksjonell. En stor membran blir lett som et trommeskinn med sine egne resonanser 
(stående bølger). Dette fører til en forsterking ved visse frekvenser som gir en mindre nøytral 
frekvensrespons. I tillegg vil direktiviteten bli ujevn rundt resonansfrekvensene til membranen. Men 
de forsterkningene vi får kan være gunstige for å forsterke frekvenskomponenter vi ønsker å 
fremheve for eksempel overtoner til vokal. Ujevn frekvensrespons vil også gi et eget preg/signatur 
på lyden fra mikrofonen. Slike mikrofoner blir da mest egnet for den type lydkilde de var designet 
for, for eksempel en vokalmikrofon og ikke like egnet til andre lydkilder. (Småmembran 
trykkmikrofon vil være mest nøytral.) 

8.1.1.3 Påvirkning av vekten og stivheten til membranen 

Vi ønsker som regel å ha en lett og stiv membran. En lett membran vil ikke motsette seg hurtige 
svingninger og frekvensresponsen vil dermed ikke falle for svært høye frekvenser. Som nevnt i 
delkapittel 5.5 vil frekvens og tid alltid henge sammen. En lett membran vil ikke bare føre til en 
flatere frekvensrespons, men vil også gi en raskere tidsrespons slik at vi unngår å «grøte til» lyden 
tidsmessig. En lett membran vil derfor gi oss både en flatere frekvensrespons og en mer 
transparent respons som ikke endrer særlig på for eksempel transiente lyder. Se også delkapittel 
8.3.2.2. En stiv membran vil også være gunstig for å unngå stående bølger på membranen nevnt i 
delkapitlet over. I tillegg vil lette og stive membraner også være mindre følsomme for vibrasjoner, 
for eksempel fra gulvet. 

8.1.2 Trykkgradientmikrofonen 

En trykkgradientmikrofon har membranen fritt opphengt uten noe kammer rundt membranen. Med 
en membran fritt opphengt i lydfeltet vil membranen kun bevege seg når det er forskjell i trykk foran 
og bak membranen. Membranen vil dermed være følsom for trykkforskjellen, ikke trykket direkte. 
En forskjell i trykk foran og bak membran betyr at det er en betydelig faseforskjell til lydbølgen foran 
og bak membranen. Nivåforskjell foran og bak membranen kan også få membranen til å bevege 
seg, se delkapittel 8.1.2.2. Bølgen som når baksiden på membranen må gå en litt lenger vei, D, og 
vi får dermed en faseforskjell mellom bølge forfra og bakfra. Dersom lydkilden er langt unna vil 
lydbølgen på forsiden og baksiden ha samme nivå, slik at det er kun faseforskjellene som bidrar til 
membranens bevegelse. Den ekstra veilengden for å komme til bak membranen gir liten 
faseforskjell ved lave frekvenser og stor forskjell ved høye frekvenser (forbi bølgelengde er så mye 
lengre ved lave frekvenser). Dette fører til at trykkforskjellen vil øke for økende frekvens. Dette er 
forsøkt vist i figur 129. 
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Figur 129: Trykkgradient mikrofon. 

For lyd rett forfra/bakfra vil faseforskjellene bli størst. For lyd rett fra sidene blir det ingen fase-
/trykkforskjell foran og bak på membranen. En trykkgradientmikrofon har derfor en åttetalls-
karakteristikk (figure-of-eight). Lyd som kommer fra venstre side vil gi en positiv trykkforskjell, mens 
lyd fra høyre vil gi en negativ trykkforskjell. Dette betyr at lyd rett fra høyre vil gi et signal med 
motsatt polaritet sammenliknet med lyd rett fra venstre. Et polarplot for omnidireksjonell 
(kulekarakteristikk) og åttetallskarakterstikk med tilhørende polaritet er vist i figur 130. For 
mikrofoner er vertikal direktivitet lik den horisontale direktiviteten. I tre dimensjoner vil  
8-tallskarakteristikken gi oss to kuler ved siden av hverandre. 
 

 
Figur 130: Polarplot for direktiviteten til en trykkmikrofon og trykkgradientmikrofon. 

8.1.2.1 Frekvensrespons til en trykkgradientmikrofon 

Membranbevegelse som følge av faseforskjell vil øke lineært med frekvens (som nevnt i delkapittel 
4.6.1), opp til en viss frekvens kalt fc – den kritiske frekvensen. Vi ønsker å konstruere mikrofonen 
slik at lyd vi skal ta opp har frekvens under fc. Når veiforskjellen er lik en halv bølgelengde vil 
overtrykket på den ene siden kanselleres av undertrykket på den andre siden. Følsomheten til 
mikrofonen vil i dette tilfellet falle drastisk, i prinsippet til –∞ dB. Dette vil skje for en frekvens hvor  
λ = 2⋅D. Frekvensresponsen til en trykkgradientmikrofon er vist i figur 131. Denne frekvens-
responsen tilsvarer et kamfilter (delkapittel 4.6.5) ved at vi har to forskjellig lydtrykkbidrag (foran og 
bak mikrofonen) som er litt forsinket i forhold til hverandre på grunn av en veiforskjell. Men for 
følsomheten til en trykkgradient mikrofonen har vi snudd polariteten mellom de to 
lydtrykkbidragene. Så i stedet for å få dobling av trykket ved lave frekvenser får vi fullstendig 
kansellering for følsomheten til en trykkgradientmikrofon. Som i et kamfilter får vi overtoner av den 
destruktive interferensen. Det vil skje ved frekvenser hvor λ = D, λ = D/2 osv. som vist i figur 131. 
 
Frekvensresponsen vist i figur 131 er lineær opp til frekvensen fc, men ikke horisontal (som vi oftest 
ønsker oss noe i nærheten av). Responsen stiger med 6 dB per oktav opp i frekvens under fc. Ved 
å gjøre en elektrisk filtrering i mikrofonen med et enkelt filter hvor nivået faller 6 dB per oktav kan vi 
oppnå flat frekvensrespons. Alternativt lages membranen slik at dens mekaniske respons 

Membran 

Veilengdeforskjell D 

Lav frekvens 

Høy frekvens 

Åttetall / figure-of-eight: Kule/omni: 

– ++ 
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fremhever lavfrekvent lyd. I et slikt tilfelle trenger vi ikke elektrisk filtrering. Dette er forsøkt illustrert i 
figur 132. 
 

L (dB) 

λ = 2/3·D 

λ = 2·D
fc

λ = D λ = D/2 
 

Figur 131: Frekvensrespons til membran i en trykkgradientmikrofon. 
f (Hz) 

 
Frekvensrespons til membranen: Elektrisk/mekanisk filtrering: 

 
Figur 132: Elektrisk eller mekanisk filtrering av respons fra membran for en trykkgradient mikrofon. 

8.1.2.2 Nærtaleeffekten (proximity effect) 

Når membranen er veldig nær lydkilden, vil avstandsloven føre til at lydtrykknivået er litt høyere ved 
den siden av membranen som er nærmest lydkilden. Dersom membranen er 1 cm fra lydkilden og 
avstanden D i membranen er 1 cm, så vil lydtrykknivået på baksiden være 6 dB svakere enn på 
forsiden! Dette skaper trykkforskjell på samme måte som faseforskjellen, men trykkforskjellen på 
grunn av avstandsloven vil være lik ved alle frekvenser i motsetning til faseforskjellen. Siden vi har 
koplet inn et elektrisk filter eller mekanisk respons til membranen som fremhever bass og demper 
diskant (figur 132), vil bevegelsen til membranen som skyldes avstandsloven få dominans av bass. 
Den elektriske filtrering som i utgangspunktet ga oss flat frekvensrespons gir oss nå en 
bassdominert respons. Dette er forsøk illustrert i figur 133. At bassnivået hever seg når mikrofonen 
er nær lydkilden kalles nærtaleeffekten (eller «proximity effect» på engelsk). Denne effekten er 
også kjent som «the crooner effect» – en syngestil fra 50-tallet som brukte nærtaleeffekten til fulle. 
For økt taletydelighet kan vi i de fleste tilfeller passe på å dempe bassnivåene når mikrofonen 
holdes på kort avstand fra taler/vokalist (siden høye bassnivåer maskerer lyd ved høyere 
frekvenser og dermed reduserer tydeligheten). 

Elektrisk frekvensrespons ut av mikrofonen: 

fc L L 

+

= 

fc 

+6 dB/oktav -6 dB/oktav 

f f 

L 

f 
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Trykksignal på forside av membran Trykksignal på bakside av membran 

Trykkforskjell – bevegelse til membran: 

 
Frekvensrespons til membran 
(på grunn av avstandsloven): 

Elektrisk/mekanisk filtrering: 

+

Elektrisk frekvensrespons ut av mikrofonen: 

= 
 

Figur 133: Nærtaleeffekt (proximity effect). 

Alle mikrofoner som ikke er fullverdige trykkmikrofoner vil ha bassheving nær lydkilden. Alle 
mikrofoner med retningskarakteristikk vil dermed ha nærtaleeffekt i større eller mindre grad. 
Åttetallsmikrofoner (ren trykkgradient) har sterkest nærtaleeffekt. For å gjøre basshevingen mindre 
dramatisk med mikrofonen på kort avstand fra lydkilden, kan den elektriske filtreringen være noe 
redusert i styrke ved produksjon av mikrofoner som ofte er på kort avstand fra lydkilden – for 
eksempel vokalmikrofoner. Dette fører til at mange direktive mikrofoner er noe bassfattige dersom 
lydkilden er langt unna mikrofonen. 
 
NB! Mikrofoner som har variabel retningskarakteristikk (direktivitet) vil ha nærtaleeffekt selv om 
mikrofonen er stilt på kulekarakteristikk (omni). Dette er fordi slike mikrofoner skaper 
kulekarakteristikk ved å kombinere responsen fra to membraner som hver for seg gir 
nyrekarakterstikk i hver sin retning (se delkapittel 8.1.4). 

8.1.3 Kombinasjon av trykk- og trykkgradientmikrofon 

Dersom vi summerer responsen fra en trykkmikrofon og en trykkgradientmikrofon med like bidrag 
fra begge membranene vil vi oppnå en nyrekarakteristikk på direktiviteten til mik’en. Dette er 
forsøkt illustrert i figur 134. Ved å variere styrkeforholdet mellom trykk- og trykkgradient-responsen 
(omni og åttetall) kan vi også lage oss for eksempel supernyre-karakteristikk. Vi ser at 
nyrekarakteristikk likner på interferens mellom to kilder med ulik faseforskjell, se figur 51. Omni og 
åttetall er i fase foran og i motfase bak, akkurat som i figur 51. Men til sidene (90°) i figur 134 har vi 
kun trykkresponsen (omni) og dermed ingen interferens. Dette tilsvarer 120° i figur 51 hvor vi har 
kun én kilde totalt. 
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Figur 134: Nyrekarakteristikk (cardiodekarakteristikk) ved å kombinere 

trykk- og trykkgradientmikrofon (kule- og åttetallskarakteristikk). 

De ulike ideelle retningskarakteristikkene vi kan oppnå ved å kombinere trykk og trykkgradient med 
ulike styrkeforhold er vist i figur 135. Super-, hypernyre og åttetall har motsatt polaritet for lyd 
bakfra. Å bruke to ulike membraner for å oppnå nyrekarakteristikk er mindre vanlig. Den mest 
vanlige metoden er bruker kun én membran, men kammeret åpnes delvis opp for å oppnå en 
akustisk mellomting mellom trykk og trykkgradient. Radius i figur 135 tilsvarer lineær amplitude 
(maksimalt lik 1). Ringen for amplitude lik 0,5 er lagt til i plottene og amplitudeverdien tilsvarer et 
nivå lik –6 dB sammenliknet med nivået ved 0⁰ (on-axis, rett til høyre). 
 

 
Figur 135: Standard retningskarakteristikker ved å kombinere 

trykk og trykkgradient med ulike styrkeforhold. 

8.1.3.1 Mikrofon med nyrekarakteristikk ved hjelp av lydåpninger i mikrofonhuset 

Mange mikrofoner har en eller flere lydåpninger i kammeret eller mikrofonhuset som det ofte blir 
kalt. Dette gir en mellomting mellom lukket mikrofonkammer (trykkmikrofon) og fritt opphengt 
membran (trykkgradientmikrofon). Slike mikrofoner har en retningskarakteristikk som en er 
mellomting mellom omni/kule og åttetall, det vil si nyre, supernyre og hypernyre (semi-nyre er ikke 
så vanlig). Åpningen(e) skaper en akustisk forsinket lydbølge, fordi denne bølgen må gå en ekstra 

+ =

+

–

De to responsene 
summeres til dobbel
følsomt for lyd forfra. 

De to responsene 
utfaser hverandre til null
følsomt for lyd bakfra. +

Omni/kule: Semi-cardioide/semi-nyre: Cardioide/nyre: 

  

Supercardioide/supernyre: Hypercardioide/hypernyre: Åttetall/figure-of-eight: 
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veilengde. Dersom vi tetter igjen åpningen(e) på mikrofonen vil vi i stedet få en trykkmikrofon med 
kulekarakteristikk. Dette kan skje for eksempel ved at vokalisten holder tett rundt mik’en! 
 
Figur 136 viser de to lydbølgene som kommer inn mot begge sider av membranen med en 
lydbølge forfra og en lydbølge bakfra i forhold til mikrofonen. Med lydbølgen forfra får vi betydelig 
vei- og faseforskjell som gir stor bevegelse til membranen og dermed høyt nivå ut fra mikrofonen. 
Med lydbølge bakfra får vi liten vei- og faseforskjell, som gir liten membranbevegelse og dermed 
lavt nivå ut fra mikrofonen. Vi får en mikrofon som har nyrekarakteristikk. 
 

Lydbølge som kommer forfra: 

Mikrofonhus 

Åpning 

Lydbølge som kommer forfra: 

 

Mikrofonhus 

Åpning 

Figur 136: Mikrofon med nyrekarakteristikk ved hjelp av lydåpning. 

Ved å endre størrelsen på åpningen kan vi få supernyre- og hypernyrekarakteristikk osv. Med en 
liten åpning, vist i øvre del av figur 137, blir vi nær ved å få kulekarakteristikk. Med en stor åpning, 
vist i nedre del av figur 137, blir vi nær ved å ha 8-talls-karakteristikk. 
 

 

Liten åpning: 
Mikrofonhus 

Åpning 

Stor åpning: 
Mikrofonhus 

Åpning 

Figur 137: Mikrofon med semi-nyre- og hypernyrekarakteristikk. 

Selv om retningskarakteristikken er oppgitt som nyre, vil dette som regel kun gjelde for deler av 
frekvensområdet til mikrofonen. Ofte er de fleste mikrofoner nærmere å være omnidireksjonelle ved 
lave frekvenser på grunn av små faseforskjeller for lyd forfra eller bakfra på membranen (på grunn 
av stor bølgelengde). I praksis blir ofte nyremikrofoner også følsomme for lyd rett bakfra ved høye 
frekvenser, typisk over 4000 Hz. Figur 138 viser målt retningskarakteristikk for en av de vanligste 
nyremikrofonene på markedet, nemlig Shure SM58. Vi ser at mikrofonen har en direktivitet som er 
nær en ideell nyrekarakteristikk kun i frekvensområdet 500 til 2000 Hz. Ulik form på direktiviteten 
innenfor ulike frekvensområder fører til at frekvensresponsen til mikrofonen vil varierer ut fra 
hvilken orientering mikrofonen har i forhold til lydkilden. For eksempel lyd rett bakfra vil ha mer 
overvekt av bass og diskant enn lyd rett forfra. Dette fører til at mikrofonen orientering er veldig 
viktig, ikke bare for totalt nivå, men for mikrofonens farging av lyden. Som nevnt i delkapittel 8.1.1.1 
vil en ren trykkmikrofon gi minst farging av lyden. Men noen spesielle direksjonelle mikrofoner er 
laget slik av farging av lyd avhengig av retning er redusert, se neste side. 
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Figur 138: Polarplot som viser målt direktivitet for Shure SM58,  

for oktavbåndene 125, 500, 1000, 2000, 4000 og 8000 Hz. 

NB! Presenterte polarplot i figur 138 gjelder innen for oktavbåndene 125, 500, 1000, 2000, 4000 og 
8000 Hz, ikke kun ved de opplistede frekvensene! Se delkapittel 5.7 for mer detaljer. 

8.1.3.2 Eksempler på mikrofoner på markedet med ulik antall lydåpninger 

Det finnes mikrofoner på markedet som har mer enn én lydåpning. Ved å ha mer enn én lydåpning 
kan nærtaleeffekten bli redusert og frekvensresponsen off-axis kan bli mer konsistent og mer lik 
frekvensresponsen on-axis. Ofte vil det være praktisk med en mikrofon som har mindre utpreget 
nærtaleeffekt og at lyden fra mikrofonen låter bra selv om mikrofonen ikke peker rett mot lydkilden 
(on-axis), og som gir samme farging på reflektert lyd som direktelyd. For mange vokal- og 
instrumentmik’er med nyrekarakteristikk er det derimot vanlig med kun én lydåpning, blant annet 
fordi dette kan bidra til en enklere, billigere og mer robust konstruksjon. Et eksempel på en slik type 
mikrofon er Shure SM57, vist i figur 139. 
 

Mange spalter som 
til sammen danner 
én lydåpning (med 
samme avstand D). 

Membran 

 
Figur 139: Shure SM57. 

Et eksempel på mikrofon med tre lydåpninger er Sennheiser MD441, vist i figur 140. De tre 
åpningen åpner opp for lyd med ulik frekvens. Åpningen for bass sitter lengst fra fronten. Dette gir 
mindre nærtaleeffekt, fordi trykkgradient-bidraget da får større betydning sammenliknet med 
avstandslov-bidraget. Tre åpninger gjør den også mer robust mot at en av åpningene kan dekkes til 
uten store konsekvenser (unngår at den blir omni!). 
 
Et eksempel på en mikrofon med en hel rekke av åpninger er Electro-Voice RE20, vist i figur 141. 
Dette prinsippet kalles Variable D – veiforskjellen for lyden via åpningene varierer. Den har åpning 
for diskant nærmest membran og bassåpning lengst fra front og gir mindre nærtaleeffekt (som 
MD441). Dette prinsippet gir også mindre farging av lyd som ikke kommer on-axis. 
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Membran 

Tre lydåpninger skjult bak grillen 

 
Figur 140: Sennheiser MD441. 

 

Membran 

Mange spalter med
ulik avstand til 

membran 
(varierende D). 

 
Figur 141: Electro-Voice RE20. 

Med en serie lydåpninger FRAMFOR membranen, pluss noen lydåpninger bak membran vil vi 
oppnå mer ekstrem nyrekarakteristikk. Dette kalles en shot-gun-mikrofon og er vist i figur 142 med 
tilhørende polarplot. Vi klarer å oppnå ekstrem nyrekarakteristikk, i størst grad over 1 kHz. En slik 
mikrofon kalles også Interference Tube Microphone, fordi interferensen av lyd fra alle åpningene. 
 

Membran 

Mange spalter foran
membran med 
ulik avstand til 

membran. 

Spalte bak membran 
(som vanlig nyremikrofon) 

 
Figur 142: Shot-gun-mikrofon (produsent ukjent). 

8.1.4 Bruk av to nyrekomponenter for å lage variabel direktivitet 

Noen mikrofoner har to membraner som begge har nyrekarakteristikk. Ved å variere styrken på 
responsen fra den ene membranen kan vi skape både omni, nyre, supernyre, hypernyre og 
åttetalls-karakteristikk. Denne metoden kalles Braunmühl-Weber. På mikrofonen er det en bryter 
for å endre retningskarakteristikken. Eksempler på mikrofoner basert på dette prinsippet, AKG  
C 414 og Neumann U-89, er vist i figur 143. NB! Siden mikrofonen er basert på to membraner med 

128 



Elektroakustkk                  Jens Jørgen Dammerud 

nyrekarakteristikk, vil mikrofonen ha nærtaleeffekt selv om den er satt i omni-/kulekarakteristikk! 
Figur 144 viser hvordan man oppnår kulekarakteristikk med slike mikrofoner. 
 

 
Figur 143: AKG C 414 og Neumann U-89. 

 
Figur 144: Kulekarakteristikk basert på to nyrekarakteristikker. 

8.2 Mikrofonen i lydfeltet 

Et lydfelt vil som bestå av direktelyd, tidlige refleksjoner og etterklangslyd, som beskrevet i 
delkapittel 7.5. For å oppsummere kort fra kapittel 7: Direktelyden er lyden direkte fra kilden. Tidlige 
refleksjoner vil være med på å farge lyden inn til mikrofonen – det vil si at nivået ved ulike 
frekvenser til lyden endrer seg betraktelig. Noen få sterke tidlige refleksjoner vil gi mest farging av 
lyden ved at vi får sterke kamfiltre, eventuelt ekko som blir sjenerende. Dette vil vi ofte unngå! 
Etterklangslyden vil være mer diffus lyd, det vil si at lyden kommer fra alle mulige retninger til 
mange forskjellige tidspunkt. Etterklangslyd kan gi «liv» til lyden uten at vi får en kraftig endring av 
frekvensinnholdet til lyden. Balansen mellom direktelyd og reflektert lyd er avhengig av 
retningskarakteristikken til mikrofonen. En nyremikrofon rettet mot lydkilden vil fange opp mer 
direktelyd enn reflektert lyd sammenliknet med en omnimikrofon. Høyere andel direktelyd i forhold 
til reflektert lyd vil gi oss blant annet bedre klarhet/tydelighet i lyden og det kan bli lettere å få til et 
tydeligere stereoperspektiv ved stereo-mik’ing. 

8.2.1 Avstandsfaktor 

For mikrofoner med retningskarakteristikk kan mikrofonen være på større avstand, men med lik 
andel direktelyd og reflektert lyd i forhold til en omnimikrofon. For eksempel kan en mikrofon med 
ideell nyrekarakteristikk ha avstandsfaktor lik 1,7, det vil si på 1,7 ganger så høy avstand, og fange 
opp et likt forhold av direktelyd og reflektert lyd som en omnimikrofon. En ideell åttetalls-
karakteristikk har også en avstandsfaktor lik 1,7. En supernyre har en avstandsfaktor på 1,9, mens 
en hypernyre har en avstandsfaktor på 2. Det vil si at en hypernyremikrofon i prinsippet kan være 
på dobbel avstand fra lydkilden sammenliknet av en omnimikrofon, men ha like høy andel 

+ =
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direktelyd i forhold til reflektert lyd. Men det krever at mikrofonens direktivitet oppfyller en perfekt 
supernyrekarakteristikk. Som vi så i figur 138 er dette tilfellet kun innenfor et visst frekvensområde. 
 
Sett i forhold til nivåbalanse mellom direktelyd og reflektert lyd som vi tok for oss i kapittel 7 kan vi 
si at en mikrofons direktivitet vil bidra til å øke kritisk avstand og avgjøre i hvilken grad rommet får 
lov til å være med å sette preg på lyden. For de mest direktive mikrofonene, som shotgun, har vi 
mest lyst på kun direktelyden. 

8.3 Fra fysisk membranbevegelse til elektrisk signal 

Enheter som omformer eller konverter et signal fra fysisk/akustisk bevegelse til et elektrisk signal 
kalles gjerne en omvandler eller transducer (på engelsk). Mer populært blir de kalt mikrofoner, og 
enheter som omvandler motsatt vei (fra elektrisk til akustisk) kalles oftest høyttalere... Ulike typer 
teknologier og prinsipper finnes for denne konverteringen, og disse hovedtypene for konvertering 
har gitt navn til hovedtyper av mikrofoner og høyttalere. 
 
Eksempler på omvandlerteknologier for mikrofoner: 

• Dynamisk (svingspole/coil) 

• Kondensator (condenser/capacitor) 

• Elektret (electret) – beslektet med kondensator 

• Bånd (ribbon) – et spesialtilfelle av dynamisk 

• Karbon (kanskje kun i telefoner og intercom nå til dags) 

• Kontaktmikrofon (piezoelektrisk, elektret og svingspole pickup) 

8.3.1 Dynamisk svingspolemikrofon 

Hvis vi har en magnet som beveger seg nær en elektrisk spole vil det dannes, eller induseres, en 
strøm i den elektriske spolen. Dette prinsippet brukes for generering av strøm i dynamoer og 
aggregat. Det kan også brukes til å omdanne en membranbevegelse til elektrisk signal. Dersom vi 
reverserer prosessen får vi en dynamisk høyttaler. Figur 145 viser hvordan en roterende magnet 
nær en elektrisk spole induserer en vekselstrøm i spolen. Variasjonen til vekselstrømmen vil ha 
sinusform når vi observer strømmen over tid. Frekvensen til sinussignalet vil avhenge av 
rotasjonshastigheten til magneten. (Strømnettet består av slik vekselstrøm med frekvens lik 50 Hz, 
spenningsverdi lik 230 V RMS.) 
 

Strøm (A) / Spenning (U) 

Tid (s) 

 
Figur 145: Indusering av strøm i elektrisk spole ved hjelp av roterende magnet. 

I en dynamisk mikrofon har vi spolen (coil) festet til membranen, som vist i venstre del av figur 146. 
Med magneten festet til membranen vil membranen bli svært tung, noe som vil være veldig 
ugunstig for frekvens- og transientresponsen til mikrofonen (se delkapittel 8.3.2.2). For en 
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elektrodynamisk svingspolemikrofon vil membranen uansett få en viss vekt på grunn av spolen. 
Med membranen elastisk opphengt vil vi få et system som tilsvarer et lodd hengt opp i en fjær. 
Dette vil gi mekanisk resonans, som beskrevet i delkapittel 5.1.1. Vanligvis justeres total vekt og 
stivhet til membranen slik at resonansfrekvensen havner midt i frekvensområdet. Dette vil gi en 
frekvensrespons som vist i øvre del på høyre side i figur 146. Ved å dempe ned bevegelsen til 
membranen noe oppnår vi en rimelig flat frekvensrespons, som vist i figur 146. 
 

Frekvensrespons med flat og udempet membran: 
L (dB) 

 
Figur 146: Dynamisk mikrofon. Konstruksjon og frekvensrespons. 

I tillegg til å dempe ned membranen vil de fleste mikrofoner ha andre designelementer som bidrar 
til en flatere og mer bredbåndet frekvensrespons. Eksempler på dette er å forme membranen som 
et kuleskall (dome) i stedet for å ha en helt flat membran, et gitter foran membranen som gir 
akustisk resonans og dermed heving av nivået ved høyde frekvenser og en liten ekstra åpning i 
mikronhuset som gir en bassresonans (en Helmholtz-resonans, se delkapittel 9.4.2) for heving av 
bassnivået. Tilsvarende designelementer finner vi igjen for en elektrodynamisk høyttaler. 
 
Moderne versjoner av dynamisk mikrofon har en membran med diameter under 1,5 cm. Den lille 
størrelsen bidrar til lav vekt som gir god frekvensrespons opp til 20 kHz på en del mikrofoner. 
Eksempler på dynamiske mikrofoner er Shure SM57, Shure SM58 og Sennheiser MD-421. 

8.3.1.1 Fordeler med dynamisk svingspolemikrofon 

En dynamisk mikrofon er som regel robust mot fysisk påkjenning, som fall fra stativ ned på gulvet. 
Den tåler fuktighet bedre enn kondensatormikrofon (se under). De to faktorene over gjør 
dynamiske mikrofoner godt egnet for vokal på scene. På scene brukes kondensatormikrofoner 
mest til overhead på trommesett og for orkester og orkesterinstrumenter (for eksempel band med 
én cellist – cellisten får ofte en «kondismik» og cellister sitter ofte pent og rolig uten og rive ned 
mikrofonen…). Dynamiske mikrofoner er som regel også billigere å produsere enn 
kondensatormikrofoner og trenger heller ikke fantommating (se neste side). 

8.3.2 Kondensatormikrofon 

En kondensator er en elektronisk komponent som er bygget opp av to metallplater med et elektrisk 
isolerende materiale/sjikt i mellom. En kondensator kan lades opp med en spenning. Hvor raskt 
kondensatoren kan lades opp (og ut) er styrt av kondensatorens kapasitans. Kapasitansen er 
påvirket av avstanden mellom de to metallplatene, så ved å la den ene metallplaten være 
membranen, vil kapasitansen variere når membranen beveger seg. Den varierende kapasitansen 
skaper et elektrisk tidsvarierende signal som blir vårt lydsignal. En kondensator vil i utgangspunktet 
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800 

0 
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Frekvensrespons med dempet membran ++: 
L (dB) 

0 
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ha svært høy utgangsimpedans, noe som fører til et svakt/dårlig signal ut fra mikrofonen (se også 
delkapittel 8.4.8). Vi trenger derfor en forsterker i mikrofonen som blant annet reduserer 
utgangsimpedansen. Figur 147 viser prinsippskisse (forenklet) for en kondensatormikrofon og et 
eksempel på en småmembran kondensatormikrofon («sigar-mikrofon»): AKG C 460 B. 

 
Figur 147: Prinsippskisse for koblingsskjema for trykkmikrofon kondensatormikrofon. 

AKG C 460 B vist som eksempel. 

Å lage kondensatormikrofoner krever nøyaktighet i produksjonen (blir fort dyr, men de er blitt 
billigere med årene), men er regnet for å gi det mest nøytrale lydsignalet av alle omformertyper, i 
form av frekvens- og transientrespons. Transientresponsen til kondensatormikrofoner 
sammenliknet med dynamisk mikrofon er sammenliknet under. Kondensator-mikrofonen (eller 
«kondisen») har også lite elektrisk støy som gir godt dynamisk område (se delkapittel 8.4.7). 
Kondensatormikrofoner finnes både som småmembran (sigarmikrofon) og stormembran 
kondensatormikrofoner (se lite versus stor membran i delkapittel 8.1.1.2). 

8.3.2.1 Fantommating av kondensatormikrofoner 

Som vist i figur 147 må en kondensatormikrofon ha en forsyningsspenning (U0), også kalt 
forspenning eller fantommating. Denne forsyningsspenning er som regel +48 V og forsynes til 
mikrofonen ved å ha denne spenningen mellom pin 2 og 3 i XLR-tilkoplingen. 
Forsyningsspenningen blir ikke del av signalet siden spenningen er lik på begge signallederne (pin 
2 og 3 er signallederne for XLR – pin 1 er jord). 

8.3.2.2 Fordeler med kondensatormikrofon 

Fordeler med en kondensatormikrofon er at den har en liten, lett og stiv membran. Dette fører til at 
mikrofonen ofte har en flat og utvidet frekvensrespons sammenliknet med en dynamisk mikrofon. 
En flat frekvensrespons vil føre til en rask transientrespons (tidsrespons) – som vi så i delkapittel 
5.5 henger tidsformen og frekvensinnholdet til et signal alltid sammen. Dette vil også gjelde for 
responsen til en mikrofon. En god transientrespons/tidsrespons fører til at mikrofonen vil klare å 
representere raske tidsvariasjoner til den akustiske lydbølgen fra lydkilden. Dette fører til at 
anslagslyder fra instrumenter vil gjengis bedre. 
 
I figur 148 er signalet ut fra en dynamisk mikrofon sammenliknet med signalet ut fra en 
kondensatormikrofon, når mikrofonen utsettes for en impulsiv lyd akustisk. Vi ser at 
kondensatormikrofonen lettere klarer å følge den akustiske signalformen. Etterhenget i responsen 
til den dynamiske mikrofonen fører til en ikke-flat frekvensrespons (jf. Fourier, delkapittel 5.5) og at 
signalformen til den akustiske lyden ikke blir like godt bevart for signalet ut fra mikrofonen – 

Membran 

U0 

I 

Bakplate til kondensator 

Forsterker 

Signalutgang Resistor 

Spenningsforsyning/fantommating 
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mikrofonen vil i større grad gi lyden sitt eget særpreg og en del detaljer i lyden, spesielt ved høye 
frekvenser kan forsvinne. 
 

 
Figur 148: Transientrespons til dynamisk mikrofon og kondensatormikrofon. 

Det er verdt å merke seg at tidsresponsen til mikrofonen er avhengig av impedansen Z (målt i Ω) til 
inngangen på mikrofonpreampen. (Se delkapittel 8.4.8 angående impedans for mikrofon). En høy 
inngangsimpedans for en dynamisk mikrofon vil kunne bidra til en raskere tidsrespons, siden utslag 
til membran og spolere raskere blir bremset ned. Det vil føre til bedre frekvensrespons og mer 
detaljert diskant. Valg av preamp vil derfor kunne gjøre stort utslag på mikrofonen og produsenter 
av mikrofoner angir oftest anbefalt inngangsimpedans for at du skal få den lyden produsenter har 
lagt opp til. 
 
Andre fordeler med en lett membran er at mikrofonen ikke plukker vibrasjoner fra for eksempel fra 
gulv i like stor grad. Kondensatormikrofoner har i tillegg lav egenstøy og membranen kan dermed 
gjøres liten uten at det dynamiske området til mikrofonen blir for begrenset. En liten membran gir 
lite skygge- og diffraksjonseffekter, som beskrevet i delkapittel 8.1.1.1. 

8.3.3 Elektretmikrofon 

Denne typen er den samme som kondensatormikrofon, men forspenningen av kondensatoren er 
permanent tilsvarende en permanent magnet. Vi trenger da ingen spenning eller kun en lav 
spenning til å forspenne selve kondensatoren, men vil trenge spenning til forsterkeren. 
Forsterkeren kan gå på lav spenning for eksempel fra et batteri. Slike mikrofoner brukes for 
eksempel i små opptakere. Figur 149 viser et eksempel på en elektretmikrofon: Shure SM81. 

Akustisk impuls ved membran: 

Tid (s) 

 

 
Figur 149: Shure SM81. 

Transientrespons fra dynamisk (svingspole): 

Tid (s) 

Transientrespons fra kondensator: 

Tid (s) 
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8.3.4 Båndmikrofon (ribbon) 

Båndmikrofonen likner på prinsippet for dynamisk mikrofon ved at en elektrisk leder beveger seg i 
et magnetfelt, som induserer en strøm. I båndmikrofonen er den elektriske lederen et veldig tynt og 
lett bånd av aluminium (0,1 mm tykt, 2–4 mm bredt og noen cm langt). Båndmikrofonen har som 
regel åttetallkarakteristikk ved at båndet er fritt opphengt i mikrofonen og har ofte jevn og fin 
frekvensrespons på grunn av det tynne og lette båndet som membranen består av. 
Kondensatormikrofon tok mye over for båndmikrofonen i en periode, men båndmikrofonene har blitt 
mer populær igjen de siste årene på grunn av dens karakteristiske lyd. Se figur 150 for 
prinsippskisse for båndmikrofon og et eksempel på en slik mikrofon: AEA A440. 
 

 
Figur 150: Båndmikrofon. Prinsippskisse og AEA A440 vist som eksempel. 

NB! Det tynne båndet er som regel veldig skjørt. Dette betyr at slike mikrofoner lett kan ødelegges 
om de får støt ved for eksempel å falle i gulvet. De er derfor best egnet for studiobruk. I tillegg er 
det viktig å være klar over at på en båndmikrofon er pin 2 eller 3 på XLR-utgangen ofte koplet til 
jord (pin 1). Dette fører til at de fleste båndmikrofoner ikke tåler fantommating. Båndmikrofoner bør 
ikke lagres liggende. Dette kan føre til at den tynne membranen får «hengekøyeform» over tid. 

8.3.5 Karbonmikrofon 

Karbonmikrofoner ble brukt i telefoner opp til 1980. De er billige og enkle å produsere, og 
frekvensresponsen er grei nok for blant annet telefonbruk. Karbonmikrofonen består av to 
metallplater med små korn av karbon mellom – kullkorn – som vist i figur 151. Den ene metallplaten 
er membranen. Når membranen beveger seg endres den elektriske motstanden gjennom de to 
metallplatene med karbon mellom. Karbonmikrofoner er til en viss grad i bruk fortsatt, for eksempel 
for interkom., som Shure 104c vist i høyre del av figur 151. Her snakker vi ikke high-end…! 

8.3.6 Kontaktmikrofon – piezoelektrisk 

Visse keramiske materialer og krystaller vil gi fra seg et elektrisk signal når de utsettes for ytre 
mekanisk påkjenning, som et økt lydtrykk. Figur 152 viser prinsippskisse og frekvensrespons for en 
piezoelektrisk mikrofon. Slike materialer kalles piezoelektriske materialer. Vi kan få et relativt sterkt 
signal ut av slike materialer uten bruk av noen ekstern spenningskilde. Mikrofoner basert på slike 
materialer er ekstremt følsom for mekanisk støy og har en ikke-flat frekvensgang. De brukes av og 
til for oppmik’ing av piano eller gitar ved at mikrofonen festet direkte til pianoet/gitaren så det blir 
sterke vibrasjoner på mikrofonen. Om vi reverserer prosessen får vi en enkel høyttaler brukt i 
gamle mobiler/PC’er (billige å produsere). 
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Figur 151: Karbonmikrofon. Prinsippskisse, frekvensrespons og Shure 104c vist som eksempel. 

 

 
Figur 152: Kontaktmikrofon – piezoelektrisk, prinsippskisse og frekvensrespons. 

8.3.7 Kontaktmikrofon – elektret og pickup 

Vi kan også la en elektretmikrofon få direkte kontakt med den vibrerende lydkilden. Disse kan 
gjøres veldig tynne og vil være lette å plassere på lydkilden. Et eksempel på en slik mikrofon er C-
ducer, vist i figur 153. Vi kan også sette en svingspolemikrofon (dynamisk mikrofon) i direkte 
kontakt med den vibrerende lydkilden. Dette brukes for pickuper i platespillere og i gitarer. I 
elektriske gitarer sitter spolen og magneten i gitarkroppen, men disse er plassert nær strengene. 
Når strengene svinger endres det magnetiske feltet og vi får et elektrisk signal ut fra gitaren.  
 

 
Figur 153: C-ducer kontaktmikrofon. 
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8.3.8 Digitale mikrofoner 

Det er etter hvert kommet en del digitale mikrofoner på markedet, for eksempel fra Neumann. 
Disse mikrofonene inkluderer en DA-konvert i mikrofon som omformer mikrofonsignalet fra analogt 
til digitalt før mikrofonutgangen. Dette bidrar til å gjøre mikronsignalet mer robust mot støy, spesielt 
med lange kabelstrekk. De digitale mikrofonene har også mulighet til å forhindre at signalet klipper 
når mikrofonen fanger opp høye akustiske lydnivåer. 

8.3.9 Tilpasninger av det elektriske signalet fra mikrofonen 

Mange mikrofoner gir brukeren mulighet til å gjøre visse tilpasninger av det elektriske signalet fra 
mikrofonen. De to vanligste er brytere for å redusere nivået på utgangssignalet og 
høypassfiltrering. Ved oppmik’ing av lydkilder med et veldig høyt akustisk nivå, vil det være nyttig å 
kunne dempe signalet med for eksempel 10 eller 20 dB for å unngå at mikrofoninngangen 
overstyres. Høypassfiltrering er nyttig for å svekke nivåene i bassområdet dersom lydkilden selv 
ikke har mye lyd i bassen. Da unngår vi å få mye lavfrekvent bakgrunnsstøy eller lekkasje fra andre 
bassinstrumenter inn på mikrofonsignalet. Miksere og opptaksutstyr har som regel også 
høypassfiltrering tilgjengelig på mikrofoninngangen. 

8.4 Objektiv beskrivelse av mikrofoner 

Objektiv beskrivelse av mikrofoner har som hensikt å presentere målbare størrelser som kan 
beskrive egenskapene til mikrofonen. Disse egenskapene og beskrivelsene er ikke knyttet til 
subjektiv vurdering. Eksempler på objektive egenskaper for beskrivelse av mikrofoner er: 

• Direktivitet 

• Frekvensrespons 

• Følsomhet 

• Maks lydtrykknivå og egenstøy 

• Signal-støy-forhold og dynamisk område 

• Utgangsimpedans 

• Harmonisk forvrenging 

• Toleranse for luftfuktighet (kondensatormikrofon) 
 
Disse ulike egenskapene er beskrevet i mer detalj under. Frekvensresponsen til en mikrofon 
varierer avhengig av hvilken retning lydbølgene har i forhold til mikrofonen. Dette fører til at 
direktelyd og reflektert lyd får en ulik EQ knyttet til seg, noe som er svært vanskelig å endre i 
postprosesseringer siden det er kun totalen av alle disse lydkomponentene som kommer ut fra 
mikrofonen. Tidsresponsen påvirket av impedansen til preampen i tillegg til forvrenging fører også 
til at ulike mikrofoner får sitt karakteristiske sound. Noe av dette kan emuleres av plugins, men en 
del av forvrengingen (harmonisk og intermodulær) vil være avhengig av nivå og vanskelig å 
kartlegge fullt ut. Mikrofonens særegne nivåjusteringer av ulike lydkomponenter i ulike retninger 
som blir summert i mikrofonen er også vanskelig å etterlikne syntetisk i postprosessinger. 
 
Eksempler på hva objektive mål/egenskaper ikke beskriver: 
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• Hvordan transientresponsen til mikrofonen er. Men hvor jevn frekvensresponsen er vil gi en 
indikasjon på transientresponsen (ut fra Fouriers prinsipper beskrevet i delkapittel 5.5). 

• Andre typer forvrenging som ikke hører under harmonisk forvrenging. Utstyr kan innføre 
toner som ikke var til stede i utgangspunktet og som ikke er harmonisk relatert til lyden inn 
på mikrofonen. Intermodulasjonsforvrengning er eksempel på slik type forvrenging. Det ikke 
er noe standard for hvordan intermodulasjonsforvrengning skal måles og tallfestes. (Mer 
om dette når vi skal ha om trådløst utstyr høyttalere). 

• Hvor mye vibrasjonslyd de plukker opp. 

• Hvor mye «juling» de tåler. 

• Om de låter bra… (men objektiva data kan si noe om sjansen for mikrofonen vil låte bra!) 

8.4.1 Direktivitet 

Direktiviteten eller retningsfølsomheten til en mikrofon blir som regel beskrevet i form av polarplot 
eller i form av en oppgitt mottaksvinkel («pick up angle»). Innenfor mottaksvinkelen er nivået ut fra 
mikrofonen innenfor visse grenseverdier sammenliknet med on-axis nivået on-axis. Dette tilsvarer 
spredningsvinkelen som kan oppgis for høyttalere (se kapittel 9 for mer informasjon om dette). For 
mikrofoner brukes ofte 3 dB avvik fra nivået on-axis som kriterium for oppgitt mottaksvinkelen, men 
6 dB avvik blir også brukt. Et nivåfall lik –3 dB er ofte valgt fordi man ofte tar opp lyd hvor lyd ved 
forskjellige mikrofonplasseringer og mikrofonroteringer er ikke-koherent. Oppgitt mottaksvinkel vil 
da være nyttig for eksempel ved vurdering av hvilken spredningsvinkel som vil føre til jevnt nivå 
med lyd fra ulike retninger i et stereo-mikrofonoppsett (som XY, ORTF og liknende). Andre emner 
vil ta for seg stereo-mikrofonoppsett i detalj. 
 
Figur 154 viser hva som blir mottaksvinkelen for en mikrofon med ideell åttetallskarakteristikk. Med 
denne direktiviteten viser det seg at lyden må komme fra en vinkel 45º til den ene siden for at 
nivået skal være –3 dB i forhold til nivået on-axis (i diffusfelt). Dette vil gi en mottaksvinkel på til 
sammen 90º. For en nyre-, super og hypernyremikrofon er tilsvarende vinkel henholdsvis 131º, 
115º og 105º. En omnidireksjonell mikrofon vil ha en mottaksvinkel på 360º. 
 

On-axis (0º) 

 
Figur 154: Mottaksvinkel for en mikrofon med ideell åttetallskarakteristikk. 

I delkapittel 5.6.3 så vi på directivity index (DI) for en lydkilde. For en mikrofon vil DI beskrive 
følsomheten on-axis sett i forhold til gjennomsnittlig følsomhet for lyd i alle retninger. De ulike 
ideelle retningskarakteristikkene vil ha ulike DI-verdier. Kulekarakteristikk vil ha DI = 0 dB, mens 
åttetallskarakteristikk vil ha DI = 4,8 dB. For en nyre-, super og hypernyremikrofon er DI-verdien 
henholdsvis lik 4,8, 5,7 og 6,0 dB. 

0 dB 

–3 dB –3 dB 
45º 

90º 
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8.4.2 Frekvensrespons 

Frekvensresponsen forteller hvordan mikrofonen endrer på lydnivået for lyd med ulik frekvens. En 
flat frekvensrespons vil si at mikrofonen videreformidler lyden uten å endre forholdet mellom 
lydnivå ved ulike frekvenser. Dersom produsent ikke viser en graf som vist i figur 155 vil det gjerne 
stå for eksempel: «Frequency range: 45–18.000 Hz ±3 dB». 
 

L (dB) 

 
Figur 155: Frekvensrespons som oppfyller frekvensomfanget 45–18.000 Hz ±3 dB. 

Det vil si at innenfor 45–18.000 Hz vil responsen variere innenfor –3 til +3 dB, hvor 0 dB 
representerer gjennomsnittlig respons i dette frekvensområdet. Hvor stor avvik som tolereres 
innenfor et frekvensområde (i dette tilfelle ±3 dB) vil ofte variere fra produsent til produsent. 
Responsen faller som regel over og under oppgitte frekvensgrenser. 

8.4.3 Harmonisk forvrenging (THD) 

Harmonisk forvrenging dreier som om innføring av harmoniske overtoner til signalet som ikke var 
der i utgangspunktet. Forvrenging generelt kan ses på en endring av signalets tidsform, som nevnt 
i kapittel 5.5. Blant annet elektriske kretser, mikrofoner, høyttalere og forsterkere vil ha en 
tilbøyelighet til å gjøre dette. Se også delkapittel 9.7.6.1. Denne forvrenging fører til at 
frekvensspekteret til lyden forandrer seg, fra det akustiske til det elektriske. Dette vil både føre til at 
oppmik’et lyd ikke låter like naturlig og de harmoniske overtonene kan maskere opprinnelig lyd. Vi 
ønsker derfor som regel å ha lavest mulig harmonisk forvrenging. 
 
Mikrofonprodusenter oppgir som regel et tall som kalles total harmonisk forvrenging (THD). Dette 
tallet er basert på forholdet mellom energien til sinustonen og den totale energien til alle de 
harmoniske overtonene som blir innført. Dette forholdet oppgis i prosent. Ofte øker verdien på THD 
når det akustiske lydnivået øker, så oppgitt THD bør være koplet til et akustisk lydnivå ved 
mikrofonens membran, ofte maksimalt lydtrykknivå til mikrofonen, se delkapittel 8.4.6. Verdi på 
THD under 0,1 % er regnet som lite hørbart. 

8.4.4 Følsomhet 

Følsomheten («sensitivity») til mikrofonen sier noe om hvor sterkt det elektriske signalet ut fra 
mikrofonen er når mikrofonen blir utsatt for et bestemt frittfelt lydtrykknivå (kun direktelyd). Styrken 
på det elektriske signalet måles i form av spenning uten at mikrofon er koplet til annet utstyr («open 
circuit voltage») Dersom vi bruker en mikrofon med høy følsomhet vil vi ikke trenge å forsterke opp 
signalet fra mikrofonen like mye med preamp’en. Så høy følsomhet er som regel det vi ønsker oss. 
Men dersom vi sammenlikner følsomheten til ulike mikrofoner er det viktig også å se på 
egenstøyen til mikrofonen (se under). Det hjelper ikke om følsomheten til en bestemt mikrofon er 
veldig høy dersom egenstøyen også er veldig høy. 
 

f (Hz) 

0 
-3 

3 

18.000 45 

138 



Elektroakustkk                  Jens Jørgen Dammerud 

Mikrofonprodusenten oppgir som regel følsomheten med utgangspunkt i at mikrofonen utsettes for 
et lydfelt som har et frittfelt lydtrykknivå på 94 dB SPL (1 Pa i trykkvariasjon) og en frekvens på 1 
kHz (sinustone). Spenningsnivået ut fra den ikke-tilkoplete mikrofonen oppgis som regel i dBu eller 
dBV, eller som RMS-verdi i volt. Ofte oppgis begge deler, både dBu-/dBV-verdi og RMS 
spenningsverdi. Forskjellen i referansenivå for dBu og dBV fører til at for eksempel 10 dBV er et 
nivå som er ca. 2,2 dB høyere enn 10 dBu. Dette betyr at en mikrofon med følsomhet oppgitt som  
–40 dBV og en annen mikrofon med oppgitt følsomhet lik –37,8 dBu vil ha samme følsomhet. 

8.4.5 Egenstøy 

De elektriske kretsene i mikrofonen vil generere noe støy uansett om mikrofonen er utsatt for lyd 
eller ikke. Dette kalles mikrofonens egenstøy. Nivået til egenstøy måles oftest i dBA, hvor dBA ses i 
forhold til det tilsynelatende akustiske lydnivået støyen representerer i forhold til 94 dB SPL ved 
mikrofonmembranen. Det er oppgitt i dBA fordi nivået til egenstøyen er lav. Dersom oppgitt 
egenstøy er 20 dBA så tilsvarer egenstøyen fra mikrofonen signalnivået vi ville fått ut fra 
mikrofonen med et akustisk lydnivå på 20 dBA ved mikrofonmembranen (gitt at mikrofonen ikke 
hadde noe egenstøy i det hele tatt). Se delkapittel 8.4.7 for mer informasjon om signal-støy-forhold 
for en mikrofon. 

8.4.6 Maksimalt lydtrykknivå 

Maksimalt lydtrykknivå er knyttet til at membranen eller de elektriske kretsene i mikrofonen ikke 
klarer å følge med på de sterke utslagene trykkvariasjonene skaper. Dette vil for eksempel være 
aktuelt ved nærmik’ing av trommer. Ofte er det oppgitte maksimale lydtrykknivå knyttet til hvor høyt 
det akustiske lydnivået kan være før mikrofonen overgår en viss total harmonisk forvrenging, for 
eksempel 0,5 %. En mikrofon kan for eksempel ha oppgitt maksimalt lydtrykknivå lik 132 dB SPL 
(0,5 % THD). 

8.4.7 Signal-støy-forhold (SNR) og dynamisk område 

Signal-støy-forholdet (Signal to Noise Ratio – SNR) er forskjellen mellom egenstøyen til mikrofonen 
(i dBA) og 94 dB SPL. For eksempel med en egenstøy på 20 dBA vil mikrofonen ha et signal-støy-
forhold på 74 dB. Produsenter oppgir eventuelt dynamisk området, som vil være lik maksimalt 
lydtrykknivå minus egenstøyen til mikrofonen. For eksempel med et maksimalt lydtrykknivå på  
130 dB SPL og egenstøy på 20 dBA, vil mikrofonen ha et dynamisk område på 110 dB. 

8.4.8 Utgangsimpedans 

Utgangsimpedansen til en mikrofon er den impedansen (Z) som er knyttet til utgangen på 
mikrofonen. Utgangsimpedansen til mikrofon er den impedansen som inngangen på 
mikrofoninngangen på utstyr (som mik’preamp på mikser) «ser». Forholdet mellom mikrofonens 
utgangsimpedans og inngangsimpedans til mikrofoninngangen er viktig. Inngangsimpedans på 
mik’preamp (Zi) bør som tommelfingerregel være 10 ganger så høy som mikrofonens 
utgangsimpedans (Zm). I moderne lydutstyr har man fokus på å få tilstrekkelig spenning på 
inngangen, ikke effekt. Dette moderne prinsippet kalles «constant voltage interfacing». Når for 
eksempel en mikrofon koples til mik’preamp skal det ikke føre til at spenningen over utgangen til 
mikrofonen synker nevneverdig – derav begrepet konstant spenning. Vi holder spenningen mest 
mulig konstant ved å begrense hvor mye strøm signalkilden må levere til lydinngangen. 
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Ved å ha Zi mye større enn Zm vil det meste av spenningen fra mikrofonen ’legge seg’ over 
inngangsimpedansen Zi. Dette fører til at vi får et høyt nivå mikrofonsignalet inn til mikseren. Figur 
156 viser en prinsippskisse for den elektriske kretsen vi får for en mikrofon koplet til en 
mikrofoninngang. Formelen til høyre i figur 156 viser hvordan spenningen på mikrofoninngangen 
avhenger av utgangsimpedansen til mikrofonen (Zm) og inngangsimpedansen til mikrofon-
inngangen (Zi). Tilpasning av inngangsimpedans vil også påvirke tids- og frekvensresponsen til 
mikrofonen, som nevnt i delkapittel 8.3.2.2 
 

 
Figur 156: Utgangsimpedans til mikrofon sett i forhold til inngangsimpedans til mikrofoninngang. 

Dersom preamp har frekvensavhengig impedans vil frekvensresponsen til mikrofonen forandres. Et 
eksempel: Båndmikrofoner kan ha veldig høy impedans i bassen. Rør-preamp kan derimot ha lav 
impedans i bassen. Denne kombinasjonen fører til at nivåer i bassen fra mikrofonen blir lavt. Dette 
er et eksempel på at forsterkere (som preamp) basert på rør i større grad vil kunne påvirke lyden, 
sammenliknet med transistorforsterkere. Transistorforsterkere vil låte mer nøytralt og faren for å få 
utilsiktet dårlig lyd er mindre. 

8.4.9 Toleranse for temperatur og luftfuktighet 

Produsenten oppgir ofte i hvilke temperaturer mikrofonen vil fungere normalt. Kondensatorer kan 
ha oppgitt hvilken luftfuktighet de tolererer. Dette vil være gitt som et intervall i grader Celsius eller 
prosent relativ luftfuktighet. 

8.4.10 Følsomhet for magnetisk felt 

Svingspolemikrofoner og pickuper er følsomme for magnetiske felter ved at det magnetiske feltet 
induserer en strøm i spolen. Det magnetiske feltet kan komme fra transformatorer, lysutstyr eller 
teleslynger. Dersom det magnetiske feltet stammer fra strømforsyningen vil støyen ha grunntone 
50 Hz med tilhørende harmoniske overtoner. Slik støy blir kalt «brum» eller «snerring». En 
magnetisk kopling til teleslynger kan gi feedback (hyling) i teleslyngesystemet. Noen 
svingspolemikrofoner har en ekstra spole for å hindre/redusere brum ved at den induserte 
strømmen i hver av spolene motvirker hverandre. Noen produsenter oppgir hvor sterk brummet blir 
avhengig av styrken til det magnetiske feltet. 

8.5 Omregning fra URMS til dB 

For eksempel dersom en mikrofon kun har følsomhet oppgitt i form av RMS-spenning, URMS, kan vi 
trenge å regne om dette til en dB-verdi, for å kunne sammenlikne mikrofonen opp mot andre 
mikrofoner. En slik omregning er beskrevet i delkapittel 4.3. Kort oppsummert: Ved å ta 
utgangspunkt i referanseverdien (0,775 V RMS for dBu og 1 V RMS for dBV) ganger eller deler vi 
denne referanseverdien med et sett av faktorer inntil spenningen er nær den spenningsverdien det 
dreier seg om. Når spenningsverdien er lik referanseverdien er dB-verdien lik 0 dBu/0 dBV. Hver 
faktor som vi bruker for å komme oss mot målt verdi vil gi en viss endring i dB-verdien. I delkapittel 
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3.5 er det listet opp følgende sett av faktorer: 10, 2 (dobling), 1,5 (50 % økning) og 1,1 (10 % 
økning). Ved for eksempel å doble to ganger får vi en faktor lik 4. 
 
Regneeksempel: En mikrofon har en oppgitt følsomhet lik 100 μV RMS. Vil denne mikrofonen 
være mer følsom enn en annen mikrofon som har oppgitt følsomhet lik –50 dBV? 
 
Vi tar her utgangspunkt i referanseverdien for dBV som vil være lik 1 V RMS. Aktuell 
spenningsverdi er 10 μV. Dette er en mye lavere spenningsverdi enn referansen. Ved å bruke 10 
som faktor kommer vi oss raskest ned i små spenningsverdier (trenger færrest mulig faktorer). For 
hver gang vi deler referanseverdien på 10 går dBV-nivået ned 20 dB fordi vi endrer på spenningen 
(amplituden) til signalet når vi måler i dBV og dBu. Deler vi på 10 tre ganger vil vi komme ned i 
1/1000 V, det vil si 1 mV eller 1000 μV. Tilhørende dBV verdi blir redusert med 3·20 = 60 dB, til  
–60 dBV. Ved å dele på 10 ytterligere én gang kommer vi fra 1000 μV ned til 100 μV. Da vil dBV-
verdien falle ytterligere 20 dB, ned til –80 dBV. Dette er 30 dB lavere enn oppgitt følsomhet til den 
andre mikrofon, så den andre mikrofonen viser seg å ha en mye større følsomhet. Vi kunne 
eventuelt satt opp en tabell slik det ble vist i delkapittel 4.5. 
 
Hadde oppgitt følsomhet vært 300 μV, kunne vi tatt utgangspunkt i 100 μV og doblet spenningen til 
200 μV. Dette ville gitt oss 6 dB økning. Dersom vi ganger 200 μV med 1,5 får vi 300 μV. En faktor 
på 1,5 gir oss ca. 3,5 dB økning. Det vil si at en følsomhet på 300 μV i stedet for 100 μV gir en 
følsomhet som er 9,5 dB høyere. Målt i dBV vil da tilhørende følsomhet for 300 μV være –80 + 9,5 
= –70,5 dBV. 

8.6 Omregning fra dB til URMS 

Omregning fra dB til URMS vil være ganske lik omregning fra URMS til dB. Vi tar også her 
utgangspunkt i referanseverdien for aktuell dB-skala og ganger eller deler referanseverdien med et 
nødvendig sett av faktorer inntil total dB-endring samsvarer noenlunde med aktuell dB-verdi. 
 
Regneeksempel: En mikrofon har en følsomhet oppgitt til å være -44 dBV. Hvilken RMS-spenning 
tilsvarer dette? De første -40 dB kan vi få ved å dele referanseverdien på 10 to ganger. Dette gir 
oss 0,01 V = 10 mV. Ved å dele denne spenningsverdien på 1,5 får vi ytterligere 3,5 dB reduksjon i 
dBV-verdi, fra -40 til -43,5 dBV. -43,5 dBV er så godt som lik -44 dBV. 10 mV delt på 1,5 er 
tilnærmet lik 6,67 mV. Vi vil anslå at VRMS er lik cirka 6,7 mV. 

8.7 Balansering og jording 

En XLR-kabel har tre ledere. Pin 1 (leder 1) er for jord. Pin 2 og 3 (leder 2 og 3) overfører signalet 
med positiv (hot) og negativ (cold) polaritet i forhold til jord. En slik overføring av signalet kalles 
balansert overføring. Prinsippskisse for balansert overføring av et signal er vist i figur 157. Signalet 
mellom hot og jord (pin 2 og 1) er hele tiden positiv, mens signalet mellom cold og jord (pin 3 og 1) 
er hele tiden negativ. På inngangen tas differansen mellom disse to signalene. Dette fører til dobbel 
amplitude og støy som blir introdusert i kabelen (signaloverføringen) blir kraftig redusert. Vi kan 
dermed ha lange kabelstrekk uten å få for mye støy på signalet. Dersom hot eller cold faller ut, for 
eksempel ved at du bruker ubalansert kabel (med kun 2 ledere) faller signalnivået 6 dB samtidig 
som at støy introdusert i kabelen ikke blir svekket. Å oppnå to signaler hvor det ene signalet hele 
tiden har positiv amplitude, mens det andre hele tiden negativ amplitude krever spesiell krets – det 
er ikke så lett å kable opp dette selv. 
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SIGNAL FRA MIK-PREAMP SIGNAL I KABEL 

 
Figur 157: Prinsipp for balansert overføring av et signal. 

I hvor stor grad denne felles støyen blir kansellert omtales som «common mode rejection» (CMR) 
og måles i dB. Signalinnganger til utstyr har ofte oppgitt CMR og vanlig verdi på CMR er lik cirka  
70 dB. 
 
Jordlederen er ikke bare for overføring av signalet, men også for sikkerhetens skyld, for å unngå 
elektrisk sjokk/skade i tilfelle overspenninger. Jordkoplingen kan også skape støy i form av en 
jordsløyfe når vi kopler til utstyr ved forskjellige strømuttak hvor spenningsnivået til jord varierer 
mellom strømuttakene. Vi får i slike tilfeller støy ved 50 Hz og overharmoniske frekvenser (brum). 
Forsøk å ha alt lydutstyret koplet til felles jordpunkt for å hindre jordstøy. Forsøk å unngå å bryte 
jordforbindelse (jordløft, «ground lift») for å bli kvitt jordstøy. En brutt jordforbindelse kan føre til at 
musikerne får elektrisk støt når de tar i mikrofonen (ved elektriske feil på systemet)! 
 
Dersom ikke Pin 1 i den balanserte kretsen er skikkelig tilkoplet jord, vil jordlederen bli en antenne i 
stedet for å lede signalet effektivt til jord. Et slikt problem kalles ofte på ‘Pin 1 problem’. Kretsen blir 
følsom for radiostøy – kan få inn Russland eller mobilstøy (ridende spøkelser). Har du problemer 
med støy og brum, så sjekk om kablene er gode – uten slitte ledere, kortslutninger eller dårlige 
loddinger. 

8.8 Spesielle mikrofontyper 

Under er det gitt en veldig overflatisk oversikt over spesielle mikrofontyper. 

8.8.1 PZM 

PZM står for Pressure Zone Microphone. En slik mikrofon er vist i figur 158. Ved å legge en 
mikrofon tett inntil (men ikke helt inntil) en reflekterende flate, vil vi i stor grad unngå et kamfilter 
fordi refleksjonen fra flaten tett inntil mikrofonen vil være koherent så å si for alle hørbare 
frekvenser. Dersom mikrofonen er 3 mm fra den reflekterende flaten, vil den mest lavfrekvente 
destruktive interferensen skje ved ca. 57 kHz! Dette gir oss en mikrofon som vil ha 6 dB høyere 
følsomhet enn en mikrofon i frittfelt, samtidig som vi unngår uheldige kamfiltre fra reflekterende 
flater nær mikrofonen! (Reflekterende flater som er på en betydelig avstand fra mikrofonen i forhold 
til bølgelengdene kan vi oss uheldig kamfiltre, som vist i delkapittel 4.4.5.) PZM har som regel 
nyrekarakteristikk, men kan også ha kulekarakteristikk. 
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Åpning til membran 

 
Figur 158: Crown Soundgrabber II. 

En fordel med PZM er at de har rimelig konsistent frekvensrespons for lyd fra forskjellige retninger. 
En ulempe er at de må festes til en stor reflekterende flate for å fungere i hele det hørbare 
frekvensområdet. Plasseres den på en liten flate får vi et høypassfilter på responsen fordi den lille 
flate kun reflekterer ved høye frekvenser. Når man plasserer en PZM på en reflekterende flate er 
det den fordel at PZM’en ikke monteres fullstendig i senter av flaten. Dette vil gi koherente 
kantdiffraksjonsbidrag fra flaten som gir dårlig frekvensrespons. 

8.8.2 Parabolmikrofon 

En parabolmikrofon konsentrerer lyden mot mikrofonen. Parabolen bidrar til å fokusere lydbølgen 
mot mikrofonen, på sammen måte som for parabolantenner for satellitt-TV. Parabolen gir best 
fokusering når lydkilden er på en viss avstand. Når lydkilden er på en viss avstand (typisk over  
3 meter) vil bølgefronten lydkilden så å si være plan, ikke vesentlig kuleformet/krummet. Figur 159 
viser prinsippene for en parabolantenne, som er vanlig i bruk for opptak av slaglyd fra spark mot 
fotball eller overvåkning. 
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Figur 159: Prinsippskisse for parabolmikrofon. 

8.8.3 Myggmikrofoner (klype og bøyle) 

Små mikrofoner til å feste til klær eller hodet kalles ofte mygger. Enten i form av mikrofoner som 
klypes til plagg (som regel genser/jakke/skjorte) eller som sitter i en bøyle til å ha rundt hodet 
(«earworn/headworn microphone»). Mikrofoner som klypes til klær eller henges i snor rundt halsen 
kalles ofte lavalier på engelsk, siden lavalier er en type halssmykke. Se figur 160 og 161. Disse 
mikrofonene har ofte kulekarakteristikk (omni) siden en trykkmikrofon kan lages liten med enkel 
konstruksjon. Men de finnes også med nyrekarakteristikk som mikrofonen vist i figur 161. Siden 
mikrofon som regel sitter nær munnen/lydkilden kan vi ha kulekarakteristikk uten at det blir et stort 
problem med feedback eller reflektert lyd. I tillegg er det praktisk med kulekarakteristikk fordi det 
ikke vil spille like stor rolle hvordan mikrofonen orienteres i forhold til munnen. Dersom mikrofon vrir 
seg til å peke vekk fra munnen så får ikke dette så stor betydning for lyden, kun for høyfrekvent lyd. 
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Mygger har som regel en membrandiameter på typisk 3 mm slik de er omnidireksjonelle høyt opp i 
frekvens. I tillegg slipper vi nærtaleeffekten med en omnimikrofon. Ofte velges det elektretmikrofon 
for myggmikrofoner. Dette gir muligheten for liten membran uten for mye elektrisk støy fra mik’en. 
 

 
Figur 160: Klypemikrofon (Lavier-mikrofon). 

 

 
Figur 161: Sennheiser HPS 2. 

8.8.4 Kunsthode (dummy head) 

Et kunsthode består av et modellhode med mikrofoner ved hver øregang, se figur 162. Et slikt 
stereoopptak vil inkludere de effektene som hodet gir for lyden du hører. Ved å høre på lyd tatt med 
et kunsthode på hodetelefoner kan vi nesten klare å gjenskape de samme lytteforholdene som du 
om var til stede der hvor opptaket ble gjort. Men avvik fra eksakt form på ditt hode og dine 
øremuslinger vil føre til at det ikke blir helt likt. I tillegg er det vanskelig å få til at høyttalerne i 
hodetelefonene er plassert eksakt der hvor mikrofonene i kunsthodet er plassert. 
 

 
Figur 162: Kunsthode, Neumann. 
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8.8.5 Stereo og soundfield 

Ofte tar vi opp i stereo ved å bruke to mikrofoner (som ofte er matchede i forhold til hverandre – har 
helt lik frekvensrespons). Men det finnes mikrofoner som har flere membraner som gir flerkanals 
lyd ut fra mikrofonen. Det enkleste vil være en stereomikrofon som vist i venstre del av figur 163. 
(En slik mikrofon vil tilsvarer XY-stereo/coincident par). Det finnes mikrofoner som gir mer enn to 
lydkanaler. En Soundfield-mikrofon er basert på Ambisonics (mer avansert surround, opprinnelig 
fra 70-tallet). Den tar opp lyd i x-, y- og z-retning med tre åttetallsmikrofoner (mikrofonene X, Y, Z), 
pluss en omnimikrofon omtalt som W. Disse tre retningene tilsvarer sideveis høyre/venstre, 
bak/fram og opp/ned. Prinsippskisse for orientering av de tre åttetallsmikrofonene sammen med 
nærbilde av membranen i en Soundfield-mikrofon er vist i høyre del av figur 163. 
 

 
Figur 163: Stereo- og Soundfield-mikrofon. 

Slike mikrofoner er så langt mindre utbredt, men er blitt billigere de siste årene. Ambisonics kan 
sies å være i ferd med å bli litt mer anvendt de siste årene, som et alternativ til vanlig 5.1/7.1 
surroundlyd, og da vil også slike mikrofoner blir mer aktuelle. 

8.8.6 Mikrofonarray (styrbar direktivitet) 

I delkapittel 4.4.5.4 så vi at interferens påvirker direktiviteten. Dette blir brukt mye innen 
høyttalerteknikk, men de siste årene er det utviklet mikrofonarray. Et mikrofonarray er satt sammen 
av mange mikrofoner i et slags rutenett. I figur 164 kan vi skimte små mikroner, plassert rundt 
sentrum av de to sirklene. I et mikrofonarray utnyttes interferensen mellom lyd fra de ulike 
mikrofonene til å skape ulik direktivitet for den samlede lyden fra alle mikrofonene i arrayet. Ved å 
variere forsterkingen og tidsforsinkelsen av signalene fra de tolv ulike mikrofonene kan vi variere 
direktiviteten til det totale signalet fra de tolv mikrofonene. Et slikt mikrofonarray kan derfor også 
kalles en zoom-mikrofon siden vi er i stand å zoome inn på lyd i bestemte retninger – ved at 
direktiviteten justeres slik at følsomheten er størst i den retningen vi vil fange opp lyden fra. Med et 
brukergrensesnitt og kamera kan man dermed peke på et sted i bildet og få zoomet inn lyden mot 
retningen man peker. Slike produkter er for øyeblikket mer på test- og patentstadiet, men 
kommersielle varianter blir i disse dager introdusert. 
 
For eksempel dersom vi ønsker å «zoome inn» på lyd rett ovenfra, vil vi tidsforsinke de ulike 
mikrofonene slik at en lydbølge ovenfra gir et koherent signal fra alle mikrofonene. Dersom vi har 
32 mikrofoner i arrayet vil vi i dette tilfellet få 32 koherente kilder for lyd som kommer ovenfra. For 
lyd som kommer fra en helt annen retning vil de 32 mikrofonen være mer ikke-koherente. Dette 
fører til at lyd ovenfra blir forsterket med 30 dB (5 doblinger av amplitude, 6·5) i forhold til signalet 
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kun fra én mikrofon, mens lyd fra andre retninger kan bli forsterket med ned til 15 dB (5 doblinger 
av effekt, 3·5). Dette vil da gi 15 dB sterkere nivå på lyd som kommer rett ovenfra. For å få til dette 
ved lave frekvenser må avstanden mellom mikrofonene gi betydelige faseforskjeller, for å gi oss 
mest mulig ikke-koherent lyd for lyd som kommer fra andre retninger enn den ene vi ønsker å 
zoome inn på. Men en halv bølgelengde som maksimal avstand mellom mikrofonene vil vi oppnå 
fasevariasjoner innenfor 0 til 180º. «Zoomen» vil derfor være lettest å oppnå ved høye frekvenser. 
Et høyt antall mikrofoner vil også bidra til en mer effektiv zoom. Med 64 mikrofoner kan vi oppnå en 
maksimal nivåforskjell mellom ulike retninger på 18 dB i stedet for 15 dB. 
 

 
Figur 164: Mikrofonarray. 
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9 HØYTTALERE 
Høyttalere har mye til felles med mikrofoner (kapittel 8), bare at det meste blir motsatt. Som for 
mikrofoner kan vi ha som mål å oppnå mest mulig naturlig lydgjengivelse eller at høyttaleren tilfører 
en ønsket endring av soundet (for eksempel for en høyttaler i en gitarforsterker). En vesentlig 
forskjell mellom høyttaler og mikrofon er at en høyttaler skal genere lydbølger, ikke observere de. 
Vi begynner derfor med å ta for oss prinsipper for å genere lydbølger. En høyttaler kan brukes som 
mikrofon, for eksempel «sub kick mic». 
 
Prinsippene for høyttalerkonstruksjon har vært uendret de siste 70 årene, men ny teknikk har økt 
effektiviteten og kvaliteten. Digitalteknikken har også gitt oss mulighet til å ha langt bedre kontroll 
på interferens mellom lydkilder, kontroll av direktivitet med mer. Når vi har fått mulighet via 
digitalteknikken til å justere tidsforsinkelser, faserespons med mer, har forståelse for disse 
effektene blitt langt mer relevante enn de var på 80-90-tallet. 
 
Før digitale delayenheter kom var det for eksempel svært vanskelig å forsinke et visst lydsignal 
med ønsket tidsforsinkelse. Da hjalp det heller ikke så mye å kunne beskrive problemene så lenge 
vi ikke hadde verktøyet til å fikse problemene. I dag kan vi i mye større grad løse problemene som 
oppstår på grunn av for eksempel fysiske begrensninger, som avstand mellom lydkilder, 
begrensninger ved generering av lyd med mer. Da er det nyttig å forstå verktøyene som brukes, 
men også være klar over at visse problemer på grunn av fysiske begrensninger er fortsatt 
vanskelig å løse fullstendig med moderne verktøy. For eksempel i bassen er det fortsatt vanskelig 
å skape god direktivitet. 

9.1 Viktige faktorer for generering av lyd 

Når en skal skape bølger i lyd er det en stor utfordring at lufta er så tynn. En høyttaler har som mål 
å overføre elektrisk energi til akustisk energi i lufta. Luft er relativt lett og veldig fleksibelt, noe som 
fører til at den akustiske impedansen mot lufta som høyttaleren erfarer er svært lavt. Denne 
utfordringen vil være størst for direktestrålende høyttalere, det vil si høyttalere uten bruk av horn 
(se delkapittel 9.4.1). For høyest mulig energioverføring bør generelt sett kildeimpedansen (i dette 
tilfellet til høyttaleren) være lik impedansen til mottakeren (lufta). Siden impedansen til lufta er mye 
lavere enn kildeimpedansen til høyttaleren får vi veldig liten grad av energioverføring fra høyttaler til 
luft. 
 
Høyttalerens situasjon tilsvarer situasjonen vi har dersom du slår mot et lett tørkle. Tørkleet er så 
lett og fleksibelt at det bare viker unna. Tørkleet vil ikke få tilført noe nevneverdig energi i fra slaget 
– det blir ikke varmere eller ødelagt. Slår vi mot en fast og tung gjenstand kan vi derimot oppnå økt 
temperatur og/eller at gjenstanden blir ødelagt av all energien den ikke klarer å unnslippe. For 
høyttaleren sin del fører luftas høye fleksibilitet til at lufta heller bare viker til side enn at en lydbølge 
brer seg utover i lufta. På grunn av dette har de fleste høyttalere ganske dårlig følsomhet 
(utnyttelsesgrad). For en vanlig hjemmestereo-høyttaler blir bare ca. 1 % av tilført elektrisk energi 
omdannet til lydenergi. Resten, de 99 %, bidrar bare til å varme opp rommet, ikke lage lyd. 

9.1.1 Lage lyd med et fritt opphengt element 

Venstre del av figur 165 viser et høyttalerelement som er fritt opphengt i lufta (uten noen 
høyttalerkasse). Med et fritt opphengt element vil et forsøk på å skape overtrykk i stor grad 
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mislykkes fordi overtrykket som blir dannet foran elementet blir «sugd inn» (kansellert) av 
undertrykket som skapes bak elementet. Tilsvarende skjer med undertrykk foran elementet. Denne 
kanselleringen er forsøkt illustrert i venstre del av figur 165 og kalles også fasekansellering 
tilsvarende hva vi får for en trykkgradientmikrofon. Problemer med å generere lyd i bassen har 
også å gjøre med diffraksjonseffekter, se delkapittel 9.1.2. Elementet vil ha sin mekaniske 
resonansfrekvens basert på tyngden til elementet og stivheten til elementets innfesting til rammen 
rundt. Under denne resonansfrekvensen blir nivået ekstra lavt. Høyre del av figur 165 viser 
teoretisk frekvensrespons til et høyttalerelement hengt opp fritt i lufta. Vi ser at nivået i bassen blir 
svært lavt – her får vi betydelig kansellering av trykkbølgen ute i lufta i tillegg til at elementet er 
under sin resonansfrekvens. Med unntak av den ekstra knekken ved resonansfrekvensen har 
frekvensresponsen den samme reduksjonen på 6 dB/oktav nedover i frekvens som vi så for en 
trykkgradientmikrofon i delkapittel 8.1.2. 
 

Resonansfrekvens
til elementet L (dB) 

6dB/oktav 

 
Figur 165: Fritt opphengt høyttalerelement. 

Et høyttalerelement kan alternativt skape lydeffekt ved å sette luftpartiklene i høy hastighet – ha 
store utslag i sin bevegelse (stor slaglengde). Det er ikke like lett å skape et trykk. Levert effekt ut 
fra hastigheten vil tilsvare levert effekt i en strømkrets basert på strøm, I: effekt P = I2·R. Jo større 
resistans, jo mer effekt blir levert. Det samme skjer med høyttaleren. Jo høyere akustisk impedans, 
jo mer lydeffekt blir levert. Men ofte oppnår vi ikke nødvendig hastighet fordi impedansen er så lav. 
Se delkapittel 9.2 for mer informasjon om partikkelhastighet. 

9.1.2 Diffraksjonseffekten 

Et høyttalerelement kalles teoretisk sett ofte som et baffel. I tillegg til lav impedans vil vi også få 
problemer med utstrålt lyd på grunn av diffraksjonseffekter. For å få generert en lydbølge i et fritt 
opphengt (direktestrålende) høyttalerelement må størrelsen på elementet være betydelig i forhold 
til bølgelengden (se 9.3.2 for detaljer). Når høyttaleren har dimensjoner som er mye mindre enn 
bølgelengden vil utstrålt energi i tillegg bre seg ut i alle retninger i rommet. Denne effekten kalles 
«Baffel Step Effect». Diffraksjonseffekten fører til at det blir vanskeligere å oppnå et brukbart 
lydtrykknivå framfor høyttaleren når halve energien bare forsvinner til lufta bak høyttaleren. Baffel 
diffraksjonseffekten fører til 6 dB reduksjon av lydnivået framfor elementet (on-axis) når elementet 
ikke har en betydelig størrelse i forhold til bølgelengden. Dette er illustrert i figur 166 og tilsvarer 
effekten vi får med en refleksjon foran på membranen for en mikrofon (se delkapittel 8.1.1.1). Når 
elementet er del av en større høyttalerkasse eller er montert inn i en vegg, vil vi få 6 dB-steget 
lenger ned i frekvens. 
 

f, logaritmisk (Hz) 
18dB/oktav Bevegelse 
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Figur 166: Lydtrykknivå rett framfor høyttalerelement (on-axis) på grunn av baffel diffraksjonseffekt. 

9.1.3 Enkle eksperimenter du kan gjøre selv 

Du kan gjøre noen enkle elementer som illustrerer problemet med å lage lavfrekvente, det vil si 
langbølgede bølger: Ta en bøtte/kum med vann og forsøke å lage bølger med pekefinger og med 
en tallerken. Beveg fingeren opp og ned i vannet først med lav frekvens, deretter med høy. Det vil 
være mye lettere å lage lavfrekvente bølger med tallerkenen. Om du har tilgang på et 
høyttalerelement som ikke er montert i en kasse: Sjekk hvor lite basslyd du får ut av elementet. Om 
du har tilgang på et stort element vil dette gi noe bedre bass. Forsøk å flytte elementet inntil en stor 
og hard reflekterende flate og sjekk hvordan dette forandre nivået i bassen. 

9.1.4 Forbedring av lydutstråling 

Ved hjelp av ulike løsninger klarer vi å omgå de begrensningene eller utfordringene nevnt over. For 
å øke nivået eller bedre frekvensresponsen til utstrålt lyd vil vi ha følgende muligheter/alternativ: 

• Med et stort høyttalerelement i stedet for et lite vil diffraksjonseffektene bli redusert og det 
vil bli vanskeligere for lufta å «unnslippe» bevegelsene fra elementet. 

• Ulempen med et større element vil være at vekten øker og stivheten til elementet lett kan bli 
redusert. I tillegg blir utstrålt lyd veldig direktiv på en ugunstig måte ved høye frekvenser, se 
figur 167. Med et tungt element blir tidsresponsen tregere og dermed vil også nivå falle for 
høye frekvenser. Store elementer fungerer derfor best som for kun avspilling av bass! Når 
elementet ikke lenger er stivt vil vi få stående bølger i selve elementet – vi sier at elementet 
bryter opp, som på en stor mikrofonmembran. Dette fører til at lydutstråling og 
frekvensrespons som regel blir forverret (så sant det ikke gir et bra særpreg). 

• Amplituden til trykkvariasjonen i lufta vil være avhengig av hvor stor avstand elementet 
forflytter seg fram og tilbake. Denne avstanden kalles slaglengden til elementet. Stor 
slaglengde gir høyere lydtrykknivå, men kan lett resultere i betydelig forvrenging. Med 
ekstrem slaglengde vil elementet «bånne», det vil si at det når sine ytterpunkter i 
bevegelsesfriheten og vil begynne å klippe signalformen. Dette gir kraftig harmonisk 
forvrenging. 

• Ved for eksempel å samle luft i en lukket kanal framfor elementet, kan ikke lufta «stikke» av 
på samme måte og impedansen og lydeffekten øker. Et horn framfor elementet øker 
mengden luft framfor elementet og øker impedansen og dermed effektivitet/følsomheten til 
elementet. 
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• Ved å sette elementet i en lukket kasse minimeres kansellering av lyd i bassen og baffel 
diffraksjonseffekten gir 6 dB-steget lenger ned i frekvens. 

• Ved å lage en flerveis høyttaler vil vi innføre mer enn ett høyttalerelement hvor de ulike 
elementene tar seg av ulike frekvensområder. Dette gjør det lettere å beholde god tids- og 
frekvensrespons i et stort frekvensområde. 

 

 
Figur 167: Direktivitet til høyttalermembran med ulik diameter i forhold til λ. 

I de neste delkapitlene vil se på disse alternativene i mer detalj. 

9.2 Trykk og partikkelhastighet 

En lydbølge vil ha variasjon i forhold til både lufttrykket p og hastigheten til luftmolekylene kalt 
partikkelhastigheten v. Vi er kun i stand til å høre trykkvariasjoner (trykkbølgen), men 
partikkelhastighetsbølgen er der alltid og påvirker utstrålt lydeffekt. Langt unna lydkilden vil 
direktelydbølgen ha bølgen for trykk og partikkelhastighet i fase, mens i nærfeltet til kilde er det 90° 
mellom trykk og partikkelhastighet. 
 
Vi kan lage en lydbølge enten ved å sette i gang en trykkbølge eller en hastighetsbølge. Har vi satt 
i gang én av dem vil den andre bølgetypen følge med. For å få til en trykkbølge må vi klare å unngå 
at et overtrykk blir spist opp av et undertrykk i nærheten. En lur måte å unngå trykkansellering på er 
å sette elementet i en lukket kasse (se delkapittel 9.3.1.2). For å sette i gang en hastighetsbølge 
må elementet være tilstrekkelig stort for å unngå diffraksjons-kansellering eventuelt at slaglengden 
er stor nok for å gi tilstrekkelig partikkelhastighet. Da må også elementet være lett for å kunne ha 
en god tids- og frekvensrespons. Dersom vi klarer å oppnå at de to bølgene (p og v) er helt i fase 
vil vi maksimere lydeffekten, siden levert lydeffekt P vil være lik p·v. For høytalerhorn klarer vi i stor 
grad å oppnå dette – bølgen ut av hornet vil kunne likne mer på en plan bølge enn sfærisk 
bølgeutbredelse som vi i stor grad får for et direktestrålende høyttalerelement. 

9.3 To hovedtyper av høyttalerkonstruksjoner 

De to hovedtypene av høyttalere er elektrodynamisk og elektrostatisk. Ofte kalles en 
elektrodynamisk høyttaler bare for dynamisk høyttaler. Disse navnene betegner omvandler-
teknologien brukt for å omgjøre elektrisk energi til akustisk energi og bygger på samme teknologi 
som elektrodynamisk mikrofon og kondensatormikrofon. I prinsippet kan disse to teknologiene 
brukes til å sette i gang en trykkbølge (à la en trykkmikrofon) eller en partikkelhastighetsbølge (à la 
trykkgradientmikrofon). I praksis er som regel en elektrodynamisk høyttaler laget for å generere 
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trykkbølge og blir derfor satt inn i et lukket kammer. En elektrostathøyttaler er derimot som regel 
laget for å generere en hastighetsbølge og elementet er derfor fritt opphengt. Disse to hovedtypene 
har vært stort sett uforandret i over 100 år, men mange detaljer på disse hovedtypene er forbedret 
over mange 10-år. Under følger litt mer detaljer om de to høyttalertypene. 

9.3.1 Elektrodynamisk i trykkammer 

Denne typen tilsvarer en elektrodynamisk mikrofon og er den mest utbredte høyttalertypen. En 
svingspole i kombinasjon med en permanent magnet setter elementet i bevegelse. Slike elementer 
settes oftest i en tett (eller så å si tett) kasse/baffel og generer mest effektivt en trykkbølge. 
Kombinasjonen dynamisk med trykkammer er gunstig fordi man kan ha mindre elementer for å 
lage dyp bass. Med elementet i et lukket kammer tilsvarer denne kombinasjonen en 
omnidireksjonell dynamisk mikrofon (trykkmikrofon). 

9.3.1.1 Oppbygging av et elektrodynamisk element 

Høyttalerelementet bør være så lett og stivt som mulig, og elastisk opphengt til en ramme. En 
konisk form gjør den stivere. De elastiske opphengene består av oftest av gummi og bidrar med 
noe demping av membranens bevegelse. En permanent magnet er festet fast til rammen, mens en 
spole er festet bak på det bevegelige elementet. Å ha spolen og ikke magneten festet til 
membranen reduserer den totale vekten til membranen. Figur 168 viser bestanddelene til et 
elektrodynamisk høyttalerelement. 
 

 
Figur 168: Elektrodynamisk høyttalerelement. 

9.3.1.2 Dynamisk høyttaler i uendelig baffel eller lukket kasse (trykkammer) 

Ved å sette elementet i et tett hull i en stor vegg (uendelig baffel) eller å lage en trykktett kasse 
rundt elementet unngår vi at trykkforskjeller foran og bak kansellerer hverandre fordi lufta foran og 
bak elementet er separert av veggen eller kassen, se figur 169. Det er vanskelig å få til uendelig 
vegg/baffel. Minste dimensjon til «vegg» må være lik minst en halv bølgelengde for å generere lyd 
effektivt, uten for store kanselleringer. Baffelmontert er brukt i for eksempel kontrollrom og kinoer. 
En slik konstruksjon setter mest effektivt i gang en trykkbølge. 
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Figur 169: Høyttalerelement i uendelig baffel og lukket kasse. 

Ved å lukke elementet inn i en tett kasse øker ofte den mekaniske resonansfrekvensen til 
høyttalerelementet noe, se figur 170. Lufta bak elementet inne i den lukkede kassen begrenser 
bevegelsesfrihetene til elementet og øker dermed den totale stivheten til elementet. Når stivheten 
går opp, øker den mekaniske resonansfrekvensen. 
 

L (dB) 

I ’uendelig’ vegg 

 
Figur 170: Frekvensrespons til elektrodynamisk element i uendelig baffel og lukket kasse. 

9.3.1.3 Typisk trykkammerkonstruksjon 

For en typisk trykkammerhøyttaler er en eller flere høyttalerelementer montert i en lukket kasse. 
Elementet vil ha en mekanisk resonansfrekvens avhengig av volumet til kassa. Ved å dempe ned 
bevegelsesfriheten til elementet får vi en flatere frekvensrespons. Et lite kassevolum gir 
elementene lite fleksibilitet, mens en udempet (tom) kasse gjør elementet sterkt preget av det tette 
hulrommet i kassen. Vi ønsker som regel derfor å dempe dette hulrommet ved å fylle kammeret 
med for eksempel lydabsorberende mineralull. Ved å ha et relativt tungt element for bassen som er 
veldig løst hengt opp, kan man la lufta i kassen bidra med den stivheten man trenger. Vi klarer da å 
flytte resonansfrekvensen ganske langt ned i frekvens og ha en liten høyttalerkasse (typisk 30–50 
liter). Dette er den mest vanlige hi-fi høyttaler, kompakt størrelse og rimelig bred frekvensrespons, 
med virkningsgrad på ca. 1 %. 

9.3.2 Elektrostat fritt opphengt 

Denne typen tilsvarer en kondensatormikrofon. Elementet er en elektrisk ledende plate (membran). 
Et elektrisk felt mellom denne platen og to metallgitre på hver side av platen setter platen i 
bevegelse, se figur 171. For en elektrostathøyttaler har vi elementet fritt opphengt og med et svært 
lett materiale platen kan platen være stor uten at vi får dårlig tidsrespons. For å bedre unngå 
kanselleringer og diffraksjonseffekten er elementet mye større en for en elektrodynamisk høyttaler 
(typisk 0,5·1,2 m). Denne kombinasjonen tilsvarer en kondensatormikrofon med 8-tallkarakteristikk 
(trykkgradient-mikrofon). 
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Figur 171: Oppbygging av elektrostatisk element. 

I bassen vil ofte platen bli for liten selv med en størrelse på ca. 0,5·1,2 m. Ut fra 
tommelfingerregelen fra delkapittel 6.6 vil det bli svært vanskelig å generere en lydbølge som har 
bølgelengde over 1,5 m dersom bredden på platen er 0,5 m. En bølgelengde på 1,5 m tilsvarer en 
frekvens lik ca. 228 Hz. Det betyr at vi kan anslå det som svært vanskelig for en slik høyttaler å 
genere lyd under ca. 228 Hz. Vi kan tenke oss frekvensresponsen til elektrostathøyttaleren er flat i 
mellomtone og diskant, men faller i bassen på grunn av kansellering beskrevet i delkapittel 9.1.1 og 
9.1.2. Mer nøyaktig kan vi si at for en elektrostathøyttaler inntreffer 3 dB-punktet (se figur 170) for 
svekkingen i bassen når minste dimensjon til platen er lik en kvart bølgelengde. Med minste 
dimensjon lik 0,5 m vil vi få –3 dB-punktet ved ca. 172 Hz. Produsenten velger derfor ofte å la en 
dynamisk trykkammerhøyttaler dekke bassområdet eller man kan legge på en EQ på signalet inn 
på høyttaleren for å kompensere for kansellering (tilsvarende hva som blir gjort for en 
trykkgradientmikrofon). Fordelen ved å bruke EQ i stedet for en elektrodynamisk subwoofer er at vi 
beholder den gode tidsresponsen også i bassen. Elektrostater er mest i bruk innen hi-end og 
kontrollrom (lytting, ikke SR). Figur 172 viser et bilde av en elektrostathøyttaler. 
 

 
Figur 172: Elektrostathøyttaler (Martin Logan Spire). 
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9.3.3 Elektrodynamisk versus elektrostathøyttaler 

Fordelene med en elektrostathøyttaler er at den har mye mindre forvrenging og har en bedre tids- 
og frekvensrespons. En elektrostathøyttaler har kun noen få milligram som bevegelig masse, mens 
en elektrodynamisk høyttaler har en bevegelig masse typisk i området 10–100 gram. Elektrostater 
kan ofte lages ved at mellomtone og diskant stråles ut fra et felles element, så vi slipper en flerveis 
konstruksjon og delefrekvens (se delkapittel 9.6 for mer detaljer). I tillegg har den en utstråling lik 
en åttetallskarakteristikk i motsetning til den omnidireksjonelle karakteristikken til en elektro-
dynamisk trykkammerhøyttaler. 8-tallskarakteristikken fører til at det totalt sett blir utstrålt mindre 
lydenergi i andre retninger enn on-axis ut fra høyttaleren (med unntak av rett bak). Dette fører til at 

amboervennlig»!). For en elektrostathøyttaler er lydforholdene mer følsom for hvordan vi 
inkler og plasserer høyttalerne i forhold til rommet og området med optimale forhold («sweet 

øyttaler kan vi oppnå bedre forhold, men det 
r mer krevende og mindre praktisk å finne den optimale plassering, orientering og ’sweet spot’. 

r med hverandre med ulike karakteristikker. 
lektrostathøyttalere vil også klare å ha konstant direktivitet i et stort frekvensområde, men dersom 

de er små må de ha en subwoofer med trykkammerkonstruksjon og får vi litt den samme 
situasjonen som for en vanlig trykkammerhøyttaler. 
 

vi får en bedre andel direktelyd og reflektert lyd (typisk 4–5 dB forbedring sammenliknet med 
elektrodynamisk) dersom vi sitter rett framfor høyttaleren og rommet får mindre betydning på lyden. 
 
Fordelene med en elektrodynamisk høyttaler er at den kan lages mer kompakt og kan settes helt 
inntil vegger og hjørner i rommet. En elektrostathøyttaler vil ha problemer med å lage lyd tett inntil 
vegg i motsetning til en trykkhøyttaler. Dette skyldes at luftmolekylene har vanskelig for å bevege 
seg tett inntil veggen. Elektrostathøyttalere bør derfor stå med god klaring fra reflekterende flater 
(ofte lite «s
v
spot») er mindre enn for en elektrodynamisk høyttaler (færre vil kunne høre optimale forhold i 
rommet). 
 
En elektrostathøyttaler vil sette i gang rom-moder annerledes i forhold til en trykkhøyttaler, for 
eksempel vil den ikke sette i gang trykkmoder (stående trykkbølger som vi hører) dersom den er 
satt tett inntil en vegg. Basert på dette kan vi si at en elektrodynamisk høyttaler er mer praktisk, det 
er større frihet til hvor i rommet høyttaleren er plassert og små variasjoner i plassering og 
orientering har mindre betydning. Med en elektrostath
e
NB! Dersom elektrostathøyttaleren bruker en elektrodynamisk subwoofer vil vi i bassen miste 
fordelene/ulempene som en elektrostathøyttaler har. 
 
Til tross for at en omnidireksjonell høyttaler stråler mer lyd ut i rommet er det en del 
høyttalerprodusenter som etterstreber at høyttaleren er mest mulig omnidireksjonell i hele 
frekvensområdet. Vanlige trykkammerhøyttalere er omnidireksjonelle i bassen, men ikke i 
diskanten blant annet fordi høyttalerkassen kaster en lydskygge for diskantelementet. Figur 173 
viser en høyttaler konstruert for å være mest mulig omnidireksjonell i hele frekvensområdet. At 
diskantelementet er mer fritt opphengt og liggende bidrar til å redusere lydskygger. Fordelen med 
at direktiviteten er konstant i hele frekvensen området tenkes å være at precedence-effekten blir 
lettere opprettholdt ved at den reflekterte lyden har samme frekvensrespons som direktelyden. 
Rommet setter da et mer naturlig preg på lyden. For vanlige høyttalere har den reflekterte lyden 
dominans av bass, slik at direktelyd og rom bryte
E
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Figur 173: Toveis omnidireksjonell høyttalerkonstruksjon, type EC designs SR 60. 

9.3.4 Elektronisk korreksjon av akustisk respons 

Nyere digitale høyttalersystemer har mulighet for å gjøre en korreksjon av høyttalerens akustiske 
respons. Høyttalerens tids, fase og frekvensrespons undersøkes og basert på dette kan man 
designe digitale filtre som korrigerer uønskede effekter. Dette vil også kunne føre til en mer ønsket 
direktivitet. Prisen å betale for dette («There is no free lunch») er at signalet blir forsinket av filtrene. 
Dersom alle høyttalerne forsinker lyden like mye vil ikke dette være noe stort problem, men i 
enkelte tilfeller vil det ikke være ønskelig om høyttaleren innfører for eksempel 20 ms forsinkelse 
på lyden. 

9.4 Spesielle konstruksjoner 

9.4.1 Horn og kompresjonselement 

Dersom mye luft kan samles på ett sted er det lettere for høyttalerelementet å sette i gang en bølge 
i lufta. Det blir mindre forskjell i mekanisk impedans til høyttalerelement og luftas impedans som 
fører til at vi får bedre energioverføring til lufta. I tillegg kan vi med horn oppnå at trykk- og 
partikkelhastighetsbølgen kommer i fase. Dette bidrar til å øke utstrålt lydeffekt. Høyttaler som ikke 
har horn framfor seg, kalles gjerne direktestrålende høyttalere. Et horn kan bidra til å øke 
virkningsgraden fra 1 % opp mot 50 %. Kompresjons-driveren består av et element i et lite lukket 
kammer, se figur 174. Dette fører til høy lastimpedans for elementet inne i. Hornet fører til at 
lydnivået blir høyest rett framfor hornet, noe som gir oss en direktiv lydutstråling – som vi ønsker 
oss i mange tilfeller. Hornets nedre grensefrekvens hvor vi får effektiv og direktiv utstråling er styrt 
av lengden og åpningsarealet til hornet. Horn for bass må ha et stort åpningsareal lik 4 m2 for at 
grensefrekvensen skal være lik 50 Hz! Krumningen på hornet påvirker direktiviteten. 
 

 
Figur 174: Hornhøyttaler. 

Kompresjonsdriver Horn 
Direktiv utstråling 

Åpningsareal 
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9.4.2 Bassrefleks (ventilert kasse, bassport) 

En bassrefleks, også kalt bassport eller ventilert kasse, gir utvidet frekvensrespons ned i bassen og 
denne type konstruksjon kalles også ventilert kasse. Ved å lage en liten åpning i den lukkede 
høyttalerkassen får vi en Helmholtz-resonans som tilsvarer en mekanisk resonans. En brusflaske 
er et eksempel på en Helmholtz-resonans hvor luften i flaskehalsen fungerer som masse /tyngde 
og luften nede i flasken fungerer som en fjær/stivhet. Åpningen i høyttalerkassen kombinert med 
kanalen blir som en flaskehals, mens volumet inne i den lukkede høyttalerkassen tilsvarer luften 
nede i flasken. Et slikt system har sin egen resonansfrekvens (som du finner ved å blåse på flasken 
for eksempel) og høyttaleren får et økt lydtrykknivå rundt resonansfrekvensen. Figur 175 viser noen 
typiske bassrefleks-konstruksjoner. Konstruksjonen lengst til høyre vil egne seg kun for subwoofere 
siden mellomtone og diskant blir svært dempet ved at elementet befinner seg inne i den lukkede 
kassen. NB! Pass på at ikke åpningen stenges igjen, for eksempel ved å sette høyttaler tett inntil 
vegg dersom åpningen er på baksiden av høyttaler. 
 

 
Figur 175: Ulike bassreflekskonstruksjoner. 

Ved å tune resonansen litt under resonansfrekvensen til høyttalerelementet i tett kasse får vi 
utvidet frekvensresponsen i bassen, som vist i figur 176. Men responsen faller raskere for 
frekvenser under resonansfrekvensen til Helmholtz-resonatoren. Denne utvidede frekvens-
responsen har også sin pris i form av en tregere tidsrespons – igjen «There’s no free lunch» – se 
delkapittel 9.7.3 for detaljer. 
 

 

Resonansfrekvens til bassport. 

Figur 176: Frekvensrespons med tett kasse og ventilert kasse (bassrefleks). 

Ved å innføre akustisk absorberende materiale inne i hulrommet vil vi kunne endre Q-verdien til 
resonansen, à la Q-verdien for en parametrisk EQ. Men en høy Q-verdi (lite akustisk demping av 
hulrommet) får vi kraftig nivåheving innenfor en smalt frekvensområde rundt resonansfrekvensen, 
mens med en lav Q-verdi (mye akustisk demping i hulrommet) får vi kun noe nivåheving innenfor et 
bredere frekvensområde rundt resonansfrekvensen. Dette er forsøkt illustrert i figur 177. 
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L (dB) 

 
Figur 177: Frekvensrespons med bassrefleks med ulik Q-verdi på Helmholtz-resonansen. 

9.4.2.1 Bassrefleks ved hjelp av et passivt element (drone) 

For å utvide frekvensresponsen i bassen går det også an å ha et passivt element i kassen, se figur 
178. Dette kalles også drone. Dette passive elementet for ikke noe signal koplet til – det resonnerer 
kun til lyden fra det aktive elementet. Ved å bruke et element i stedet for en luftkanal oppnår vi en 
lav resonansfrekvens uten å bruke en veldig lang luftkanal. Vi unngår også den «lekkasjen» vi får 
ved å lage et hull i den (i utgangspunktet) lukkede trykktette kassa. 
 

 
Figur 178: Høyttaler med passivt element (droneelement). 

9.4.2.2 Doble høyttalerkasser for subwoofere 

For en subwoofer kan vi også kople to elementer mot hverandre som er satt inn i hver sin kasse, se 
figur 179. Siden elementet ikke stråler fritt ut i lufta blir det veldig lavt nivå for høye frekvenser – en 
utpreget sub-løsning. Men med en slik konstruksjon kan vi lage et enkelt delefilter (se delkapittel 
9.6.1), siden diskanten blir akustisk filtrert på grunn av konstruksjonen. 
 

 
Figur 179: Dobbel høyttalerkasse. 

9.4.3 Wave guide (akustisk linse) 

En wave guide (eventuelt kalt akustisk linse) er en konstruksjon foran høyttalerelementet, ofte foran 
diskantelementet. Et eksempel på en slik wave guide er vist i venstre del av figur 180. Wave guiden 
styrer direktiviteten og frekvensresponsen. Noe av målet er å oppnå en større sweet spot, det vil si 
at lydstrålingen har en gunstig frekvensrespons ikke kun on-axis men også i retninger litt til siden 
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for on-axis. Dette kan likne litt på et horn – bare litt mindre drastisk og med andre former og profiler. 
Wave guiden endrer ofte på formen til bølgefronten ut fra elementet, noe som bidrar til bedre 
koherens og ønsket direktivitet. Dette er forsøkt illustrert i høyre del av figur 180. Ved å endre på 
formen til høyttalerkassen rundt der hvor elementet sitter kan vi også oppnå en mer effektiv 
utstrålingen, som for et horn. 
 

Wave guide 

Element 

 
Figur 180: Wave guides. 

9.5 Refleksjoner fra hjørner på høyttalerkassen 

Skarpe hjørner på høyttalerkassen fører til visse diffraksjonseffekter og ekstra refleksjoner som 
ikke er koherent med lydbølgen som stråles ut direkte fra elementet. Diffraksjonseffektene kan ses 
på som at nye små lydkilder oppstår på høyttalerkassens hjørner. Disse nye lydkildene er 
polaritetsvendt i forhold til bølgen direkte fra elementet og skaper uheldig destruktiv interferens. 
Dette fører blant annet til ujevn frekvensgang og uheldig direktivitet. Wave guides vil bidra til å bøte 
på disse problemene for de nære omgivelsene til elementet, men kan ikke bøte på problemer som 
skyldes hele høyttalerkassen. Vi vil lettest miste koherensen ved høye frekvenser slik at disse 
diffraksjonsbidragene og refleksjonene lett fører til ujevn frekvensrespons i diskanten. Figur 181 
viser målt frekvensrespons med ulik form på kassen som elementet er satt inn i. Vi ser fra figur 181 
at en kuleformet eller pyramideformet kasse gir den jevneste frekvensresponsen. Noen 
produsenter lager på grunn av disse effektene avrundede hjørner på høyttalerkassen, som for 
eksempel Genelec og B&W, se figur 182. 

9.6 Flerveis system 

I et flerveis system brukes det mer enn ett høyttalerelement i samme høyttaler. For eksempel i en 
2-veis høyttaler har vi ett bass- og ett diskantelement i samme kasse, se figur 183. Motivasjonen 
for en slik løsning er at basselementet kan designes slik at det er best på å generere lavfrekvent 
lyd og det samme for diskantelementet. Det er lettere å oppnå god lydutstråling i et smalt 
frekvensområde sammenliknet med et bredt frekvensområde. Dersom vi sender lyd med et 
frekvensinnhold som elementet ikke er egnet for – det vil si utenfor elementets tiltenkte 
frekvensområde – kan det skade elementet. Diskantelementet er spesielt sårbart for lavfrekvente 
signaler siden musikker som regel har høyere lydnivåer i bassen sammenliknet med diskanten. 
Dersom vi sender det samme signalet til begge elementene vil det også føre til at vi får flere 
lydkilder som generere lyd ved samme frekvens. Dette gir uønsket interferens. For å avgrense 
frekvensinnholdet i lyden til de ulike elementene og uheldig interferens trenger vi delefiltre, som 
filtrerer det elektriske signalet til elementene. Målet er at de ulike elementene i høyttalerkassen 
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akustisk og totalt sett oppfører seg som om det kun var ett element (én lydkilde). Plassering av 
elementene i forhold til hverandre og faseresponsen til de ulike elementene – spesielt ved 
delefrekvensen(e) – er med på å avgjøre i hvilken grad vi klarer å oppnå dette. I praksis er det 
vanskelig å unngå uheldige effekter på grunn av bruk av mer enn ett element (igjen et eksempel på 
«There is no free lunch»). Neste delkapittel tar for seg delefiltre i mer detalj og problemer som 
oppstår ved at vi har flere kilder i samme høyttaler. 
 

 
Figur 181: Frekvensrespons til høyttaler med ti ulike former på kassen. Kilde: Harry F. Olson. 
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Figur 182: Utforming av høyttalerkassen. Kilde: Genelec og B&W. 

 

 
Figur 183: To-veis PA-høyttaler, Yamaha BR-15. 

9.6.1 Delefilter 

Et delefilter er en sammensetning av ulike filtre som avgrenser frekvensspekteret til innkommende 
signal til de ulike høyttalerelementene i et flerveis system. For en to-veis høyttaler trenger vi et 
lavpassfilter på signalet før basselement og et høypassfilter på signalet før diskantelementet. De to 
filtrene designes til å begynne å dempe frekvenskomponentene ved samme knekkfrekvens f0 – det 
vil si delefrekvensen til delefilteret. Kondensatorer og spoler vil motsette seg raske endringer i 
henholdsvis spenning og strøm. Dette kan vi utnytte til å lage analoge elektroniske filtre. Enkle filtre 
vil være høy- og lavpassfiltre som vil ha en knekkfrekvens styrt av kapasitansen/induktansen til 
kondensatoren/spolen. Ved å kople inn resistorer kan vi kontrollere Q-verdien til filtrene. Filtre med 
høy Q-verdi er lite dempede og har tydelige resonans ved knekkfrekvensen, se figur 184. 
Knekkfrekvensen til filteret er lik frekvensen hvor filteret har dempet innsignalet med 3 dB (–3 dB-
punktet). Filtre med ulik Q-verdi har ulike navn som Butterworth, Chebyshev med mer (etter navnet 
på de som designet de). 
 
Et filter av 1. orden har bare én kondensator/spole. I området hvor signalet dempes øker demping 
med 6 dB/oktav. Dersom vi øker filterordenen (flere komponenter), blir filteret brattere som vist i 
figur 185. Vi kan ofte ønske oss bratte filtre for å utelukke frekvenskomponenter mer effektiv, men 
høyere ordens filtre har en også del svakheter knyttet til seg (nok en gang). Høyere ordens filtre 
har en mindre jevn frekvensrespons rundt knekkfrekvensen, har større faseskift og lengre 
tidsrespons. Dette skal vi ta for oss i litt mer detalj under. 
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Figur 184: Lavpassfilter med ulik Q-verdi. 

 

 
Figur 185: Frekvensrespons avhengig av filterorden. 

9.6.1.1 Faserespons ved delefrekvensen 

Én kondensator eller én spole i en krets vil innføre et 90º faseskift på signalet gradvis gjennom hele 
frekvensspekteret. Dette er i utgangspunktet uønsket siden de vil «de-synke» lydsignalet, det vil si 
at vi får betydelig faseforskyvning på filtrerte signaler. En faseforskyvning vil også føre til en 
forvrenging av tidsresponsen/ impulsresponsen til høyttaleren. For hver økte filterorden (en 
kondensator eller spole til i kretsen) vil det totale faseskiftet øke med 90º. 
 
En fordel med filter av 1. orden er at lavpass- og høypassfilteret vil være helt i fase ved 
delefrekvensen og gi en flat frekvensrespons for den totale responsen fra de to filtrene, se figur 
186. Den grå sirkelen i figur 186 er frekvensområdet hvor begge filtrene vil gi et signal med cirka 
samme nivå. For en to-veis høyttaler ønsker vi at bassen og diskanten skal summere seg fint 
sammen til den totale lyden fra høyttaleren med jevn frekvensrespons gjennom 
delefrekvensområdet. For høyere ordens filter vil ikke de to bidragene fra de to filtrene være helt 
koherente i området rundt delefrekvensen. Ved frekvenser godt under og over delefrekvensen er 
faseforskjeller mellom de to filtrene av mindre betydning siden ett av filtrene her vil bidra med et 
veldig svakt nivå, noe som kun gir en svak interferens (små problemer). En absolutte eller totale 
faseforskyvning vil her være av mer betydning med tanke på transientresponsen (impuls-
responsen) til høyttaleren. 
 
Delefiltre av høyere orden vil ikke kunne lett kombineres til å gi en helt flat frekvensrespons. Men 
filtre av odde orden (1., 3. osv.) er lettere å kombinere enn filtre like orden (2., 4. osv.). Men vi 
velger allikevel slike delefiltre fordi et 1. ordens delefilter gir et stort overlappende frekvensområde 
hvor både bass- og diskant elementet bidrar med lyd med nesten samme nivå. Delefiltre av orden 
2, 3 eller 4 gir en bedre atskilling av frekvensområdene (et smalere frekvensområde med 
interferens) uten at faseskiftet/impulsforvrengingen blir for stor. En spesiell type 4. ordens filter 
klarer ved litt triksing å kombinere filterkomponentene i fase ved delefrekvensen. Dette filteret 
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kalles et Linkwitz-Riley-filter og er mye brukt. Linkwitz-Riley gir også bedre direktivitet ved 
delefrekvensen i retning framfor høyttaleren (mer om dette under). Ikke alle liker responsen av 
dette filteret fordi de mener at det totale faseskiftet blir for stort (360º). Noen foretrekker for 
eksempel et 3. ordens Butterworth-filter fordi man da oppnår rimelig god summering ved 
delefrekvensen uten triksing, faseskiftet er mindre og filteret er fortsatt rimelig «bratt». 
 

L (dB) 

 
Figur 186: Faserespons og frekvensrespons for et 1. ordens delefilter. 

9.6.1.2 Direktivitet ved delefrekvensen 

For flerveis høyttalere (2-veis eller høyere) vil direktiviteten ofte være spesiell ved 
delefrekvensen(e). Det sammen gjelder for delefrekvensen for subwoofer og hovedhøyttaler. Dette 
er viktig å være klar over, siden direktiviteten ved delefrekvensen kan avvike en god del fra andre 
frekvenser eller oppgitt spredningsvinkel og generelt sett ha en mindre jevn direktivitet. Figur 187 
viser en toveis høyttaler som er liggende eller stående. Når vi ikke befinner oss rett framfor 
høyttaleren vil vi få ulik veilengde til bass- og diskantelementet. Dette fører til faseforskjeller mellom 
lydbølgen fra bass- og diskantelementet. Denne introduserte faseforskjellen mellom elementene får 
størst konsekvens ved delefrekvensen, siden bass- og diskantelementet vil utstråle lyd med 
samme eller tilnærmet samme lydtrykknivå ved delefrekvensen (avhengig av følsomheten til bass- 
og diskantelementet). Vil vi dermed få en interferens som kan gi destruktiv interferens og full 
kansellering av de to lydbidragene når vi befinner oss i en spesiell vinkel i forhold til høyttaleren. 
Dette fører til store variasjoner av direktelydnivået ved delefrekvensen når vi flytter oss rundt med 
ulike vinkler i forhold til høyttaleren. Dersom vi flytter oss horisontalt og høyttaleren er stående vil vi 
ikke få noen endring av veilengden til bass- og diskantelementet når vi flytter oss. Figur 189 viser 
polarplot for høyttaleren ved delefrekvensen for en liggende monitor. 
 

 
Figur 187: Koherens ved delefrekvensen for en toveis høyttaler. 

Faseforskjellen på grunn av ulik veilengde til lytteposisjonen kommer i tillegg til faseforskjeller på 
grunn av ulikt akustisk senter for bass og diskant og faseresponsen til delefilteret. Direktiviteten til 
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høyttaleren blir et produkt av alle disse tre faktorene. Ofte vil direktiviteten være noe usymmetrisk 
ved delefrekvensen, slik at vinkelen for konstruktiv og destruktiv interferens forskyves oppover eller 
nedover i forhold til polarplottene i figur 188. Å flytte vinkelen for destruktiv interferens nedover vil 
være strategisk for SR-høyttalere, slik at publikum helst ikke befinner seg i denne retningen ut fra 
høyttaleren. 
 

Direktivitet 
vertikalt 

Direktivitet 
horisontalt. 

 
Figur 188: Direktivitet for en toveis høyttaler ved delefrekvensen. 

I kontrollrom er det ikke uvanlig å ha liggende monitorer, mye fordi de ikke skal blokkere sikten inn 
til innspillingsrommet via vinduet. Dette vil ofte resultere i betydelig variasjoner av direktelydnivået 
ved delefrekvensen når vi flytter oss sideveis. Figur 189 viser målt frekvensrespons ved ulike 
plasseringer langs et miksebord med monitoren liggende og stående. Ved delefrekvensen  
(2150 Hz for denne monitoren) får vi betydelig variasjoner – opp i 12 dB med 20 cm sideveis flytting 
langs miksebordet. En slik variasjon kan gjøre det vanskeligere å få et pålitelig inntrykk av lydbildet. 
Ved å reise høyttaleren blir vi kvitt denne variasjonen horisontalt og får den vertikalt i stedet. Dette 
er ofte mer praktisk siden vi oftere flytter oss sideveis enn opp/ned når vi sitter og mikser. Å ha 
jevnt nivå ved delefrekvensen er kritisk både for kontrollrom og SR, mens direktiviteten ved 
delefrekvensen ofte er viktigere å ha kontroll på for SR siden lytterne her sjelden sitter kun on-axis. 
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Figur 189: Målt frekvensrespons rundt lytteposisjon med liggende og stående monitor. 
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Hvor bredt frekvensområdet er hvor vi har effekt av faseforskjeller mellom de ulike 
høyttalerelementene (i et flerveis system) er avhengig av filterordenen. Et 1. ordens filter vil gi et 
bredere frekvensområde sammenliknet med et 4. ordens filter fordi nivåene fra de ulike elementene 
blir sammenliknbare innenfor et større frekvensområde, se figur 190. Noe små avvik kan legges inn 
for å fin-tune frekvensresponsen i området rundt delefrekvensen ut fra ulike akustiske sentre for de 
ulike høyttalerelementene. Et for høyt nivå ved delefrekvensen kan «repareres» ved å innføre noe 
større faseforskjell ved delefrekvensen. 
 

 
Figur 190: Frekvensrespons avhengig av faseforskjell ved delefrekvensen f0. 

9.6.1.3 Koaksialt høyttalerelement 

På grunn av faseforskjellene som oppstår ved å ha de ulike elementene plassert på ulike steder på 
høyttalerkassen har noen produsenter valg en såkalt koaksial løsning. Figur 191 viser et eksempel 
på et slikt element. For denne type høyttalerelementer er diskantelementet plassert fremfor 
basselementet slik at de akustiske sentrene (se delkapittel 6.2) til de to elementene kommer så 
nær hverandre som mulig. Dette gir veldig liten veiforskjell/faseforskjell mellom elementene ved 
forskjellig lytteposisjon i rommet. Med slike elementer har det ingen betydning om høyttaler står 
eller ligger. Produsenter som Tannoy og d&b audiotechnik har slike løsninger. 
 

 
Figur 191: Koaksialt 2-veis høyttalerelement. 

9.7 Objektive beskrivelser av høyttalere 

Objektive beskrivelser (egenskaper) til høyttalere er mye de samme som for mikrofoner (delkapittel 
8.4). Objektive beskrivelser omfatter egenskaper som er målbare. For de fleste målbare størrelser 
er det standard prosedyrer for hvordan målingene skal utføres og rapporteres, men det er et visst 
slingringsmonn for produsentene å finjustere/pynte på resultatene. 
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9.7.1 Følsomhet og maks lydtrykknivå 

Følsomheten til en høyttaler er oppgitt som hvilket kontinuerlig frittfelt direktelydnivå på en gitt 
avstand høyttaler vil generere, gitt en viss signaleffekt eller signalnivå inn til høyttaler (dB/m/W eller 
dB/m/dBu). Desto høyere direktelydnivå og lavere tilfør effekt/signalnivå, desto høyere følsomhet. 
Målt følsomhet vil indirekte indikere hva virkningsgraden til høyttaleren er. En høyttaler med høy 
følsomhet vil redusere behovet for forsterking av signalet inn til høyttaler og bidra til et lavere 
strømforbruk (eventuelt enda høyere lydtrykknivå med samme strømforbruk). For passive 
høyttalere er det signaleffekten (målt i watt) som oppgis, mens det for aktive høyttalere refereres til 
et signalnivå (målt i dBu). Dette er fordi effektoverføring er mest relevant mellom en passiv 
høyttaler og forsterker. For en aktiv høyttaler er interaksjonen mellom forsterker og høyttaler 
«skjult» – vi trenger kun å forholde oss til signalnivået inn forsterkeren i høyttaleren. Frittfelt lydnivå 
betyr at lydtrykknivået fra høyttaler er målt uten at det kommer noen reflektert lyd (som regel i et 
ekkofritt rom, «anechoic chamber»). Produsenter bruker som regel 1 m som aktuell avstand og 1 W 
som tilfør effekt. Følsomheten til høyttaleren er med å avgjøre hvor mye elektrisk forsterkning som 
er nødvendig for lydsignalet inn til høyttaler, se delkapittel 10.3 for mer detaljer. 
 
Eksempel: –10 dBu for å oppnå 100 dB SPL på 1 m (aktiv høyttaler) 
Eksempel: 1 W for å oppnå 106 dB SPL på 1 m (passiv høyttaler) 
 
NB! Selv om direktelydnivå på 1 m er oppgitt trenger ikke dette bety at direktelydnivået faktisk er 
målt på 1 m avstand fra høyttaler. På 1 m avstand vil vi ofte være i nærfeltet til høyttaleren. Som 
regel måles direktelydnivået i ekkofritt laboratorium på tilstrekkelig lang avstand fra høyttaleren slik 
at det måles i høyttalerens fjernfelt, for eksempel 3 m avstand. Deretter blir dette omregnet til et 
nivå på 1 m avstand ved å bruke avstandsloven for en punktkilde. På denne måten vil direktelyd-
nivået alltid være oppgitt for en standard avstand, men i praksis er den gjerne målt på større 
avstand. Dette kan føre til at oppgitt direktelydnivå på 1 m avstand ikke helt stemmer dersom du 
faktisk måler på 1 m avstand. Men for SR-høyttalere vil lytteren som regel være i fjernfeltet til 
høyttaleren og på slike avstander vil oppgitt direktelydnivå stemme rimelig bra med virkeligheten. 
 
Maks kontinuerlig (RMS) eller peak (kortvarig) lydtrykknivå (SPL) på 1 m avstand brukes også til å 
angi hvilket maksimalt lydnivå høyttaleren kan generere. Det maksimale lydtrykknivået er 
begrenset av tolererbar total harmonisk forvrenging (THD, se delkapittel 9.7.6.1) eller at høyttaleren 
blir ødelagt på grunn av at den blir tilført et sterkt signal. Se mer om tilført effekt til høyttaler i 
delkapittel 10.3. Ofte oppgir produsenten verdien på THD ved det maksimale lydtrykknivået. 
Forvrengingen til en høyttaler er størst ved høye nivåer, som for en mikrofon eller annet elektronisk 
utstyr. 

9.7.2 Frekvensrespons 

Vi ønsker som regel en flat frekvensrespons. Siden en høyttaler ofte skal spille av lyd innenfor et 
bredt utvalg av musikksjangre osv. vil kravet til flat frekvensrespons ofte være større enn for en 
mikrofon. For mikrofoner har vi ofte mikrofoner designet spesifikt for visse lydkilder, for eksempel 
vokal og basstromme. For høyttalere er det mer uvanlig å ha egne høyttalere for forskjellige 
akustiske lydkilder, men høyttalere for ulike sjanger og for eksempel tale vil ha noe ulike krav til 
hvilke frekvensområder de framhever eller mangler. For eksempel for talelyd vil et betraktelig 
nivåfall ved frekvenser under ca. 100 Hz være akseptabelt sine talelyd har lave nivåer under  
100 Hz. 
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Frekvensresponsen som produsenten oppgir blir som regel målt rett framfor høyttaleren (on-axis), 
som for en mikrofon. Ofte er frekvensresponsen ganske forskjellig ved andre betraktningsvinkler, 
noe som ofte ikke direkte er opplyst om men vil være synlig ut fra målt direktivitet innenfor ulike 
frekvensområder. Dersom direktiviteten er ulike ved ulike frekvenser, noe den nesten alltid er, vil vi 
få varierende frekvensrespons når vi endrer høyttalerens orientering i forhold til lytteposisjonen. 
 
Hvor flat frekvensresponsen blir, er avhengig av mange faktorer, som egenskaper til 
høyttalerelementene, delefiltre, konstruksjon av høyttalerkassen med mer. Produsenter oppgir ofte 
nedre og øvre frekvensgrense for høyttalerens frekvensområde. I tillegg oppgir de som regel også 
maksimalt avvik i nivå innenfor det oppgitte frekvensområdet. For eksempel: 70–16.000 Hz, ±2 dB. 
I datablader er det ikke uvanlig at produsenten glatter ut kurven for frekvensresponsen for at 
nivåvariasjonene skal bli mindre. Hvor grensene settes i forhold til svekkelse i nivå ved 
grensefrekvensene og utglatting av frekvensrespons-kurven varierer mellom produsentene... Se 
figur 192. 
 

L (dB) 

 
Figur 192: Målt frekvensrespons til høyttaler. 

9.7.3 Tidsrespons (impulsrespons/stegrespons) 

Dersom vi sender en impulsiv lyd inn til en høyttaler vil vi sjelden få en like impulsiv lyd ut fra 
høyttaler. En høyttalers respons for en impuls kalles høyttalerens impulsrespons. Impulsresponsen 
avhenger av tidsresponsen til høyttalerelementene og deres interaksjon med høyttalerkassen og 
tidsresponsen til delefilteret. En tidsrespons som ikke er en impuls fører til at det er vanskelig å 
oppnå en flat frekvensrespons (Fourier) og høyttaleren vil strekke ut lyden tidsmessig. Vi kan si at 
høyttaleren får si egen etterklang og resonans, noe som gjør at anslagslyder blir mer diffuse i 
tillegg til at basslyden som henger igjen kan maskere svake lydkomponenter i mellomtone og 
diskant. En langvarig tidsrespons vil også redusere dynamikken i lyden siden det blir vanskelig å 
oppnå lave nivåer mellom pulser av lydsignaler (som for etterklang i rom). Ofte vil vi få betydelig 
lang tidsrespons i bassen – spesielt for dynamiske høyttalere med bassrefleks fordi Helmholtz-
resonansen. Figur 193 viser en skisse av målt tidsrespons for en elektrostathøyttaler sammenliknet 
med en (elektro)dynamisk høyttaler med bassrefleks. 
 

 
Figur 193: Målt tidsrespons til elektrostathøyttaler og dynamisk høyttaler med bassrefleks. 
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9.7.3.1 Yamaha NS-10M 

Yamaha NS-10M er en studiomonitor som har vært veldig populær for kritisk lytting, se figur 194. 
Er det mulig å forklare populariteten ut fra fysisk objektive målbare egenskaper? NS-10M har en 
lukket kasse, ikke bassport. Dette fører til at den ikke har lave nivåer i bassen, men veldig bra 
tidsrespons. Dette gjør det lett å høre detaljer i lyden i mellomtone og diskant fordi fravær av en 
Helmholtz-resonans. Dette gjør det lettere å høre små/svake detaljer i miksen og avsløre dårlige 
lydmikser. 
 

 
Figur 194: Yamaha NS-10M. 

9.7.4 Faserespons 

Et høyttalerelement og delefilteret vil til sammen innføre noe forsinkelse på lyden avhengig av 
frekvens, både mekanisk, akustisk og elektrisk. Denne forsinkelsen kan måles i antall fasegrader 
(se delkapittel 2.8), ofte som et negativt tall. Faseresponsen er ofte betegnet som Φ (den greske 
bokstaven «fi») og viser hvor mange fasegrader forsinkelsen til utstrålt lyd representerer ved ulike 
frekvenser. For en gitt tidsforsinkelse for eksempel 1 ms, fører det til få fasegrader forskyvning av 
signalet ved lave frekvenser, men veldig mange fasegrader ved høye frekvenser. 
Faseforskyvningen er derfor negativt økende for økende frekvens, men lineær (rettlinjet form) 
dersom lyden er forsinket likt ved alle frekvenser. Ofte er vi kun interessert i faseskift i forhold til 
pluss og minus 180º. Faseresponsen blir da «wrappet» opp til pluss 180º når den når under minus 
180º. Figur 195 viser målt faserespons for bass- og diskantelementet til en to-veis høyttaler. 
 

 
Figur 195: Målt faserespons til bass- og diskantelement for en to-veis høyttaler. 

Det vil være mulig å gjøre om en faserespons til tidsforsinkelse. Da kalles det at vi ser på 
gruppetidsforsinkelsen til systemet, det vil si hvor mange sekunder lyden blir forsinket av 
høyttaleren ved ulike frekvenser. Med en ikke-lineær faserespons vil gruppetidsforsinkelsen variere 
med frekvensen. Store gruppetidsforsinkelser vil være hørbare i seg selv, men tidsforsinkelser og 
faseforskjeller får mest betydning når vi har to eller flere lydkilder som interferer med hverandre. På 
grunn av dette er det mest kritiske oftest faseresponsen ved den elektroniske delefrekvensen. Her 
vil vi ha maksimal interferens mellom to eller flere lydkilder for en flerveis høyttaler. Faseresponsen 
påvirker frekvensresponsen mest ved delefrekvensen(e). 
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Vi kan ha et helt antall perioder faseforskjell ved delefrekvensen uten problemer (som for et 
kamfilter). I figur 195 ser vi at basselementet har et faseskifte som er 360° større enn 
diskantelementet – faseresponsen til bassen er «wrappet» en gang før den når den elektroniske 
delefrekvensen. Faseskift som er heltall ganget med 360° vil føre til koherent lyd ved 
delefrekvensen. Ofte blir elektronisk faseforskyvning tilpasset slik at total faseforskyvning 
(mekanisk, akustisk og elektrisk) fører til ønsket faseforskyvning ved delefrekvensene (spesielt on-
axis). 

9.7.5 Direktivitet 

Direktiviteten til en høyttaler beskrives som regel i form av horisontal og vertikal spredningsvinkel, 
som beskrevet i delkapittel 5.6.2. For et bedre grunnlag for hvordan høyttaleren spiller i ulike 
retninger vil et polarplot eller ballongplot være nyttig. Spredningsvinkel kun oppgitt som ett tall. En 
oppgitt horisontal spredningsvinkel lik 44º vil kun gjelde i et visst frekvensområde! 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.  
 
Figur 196 viser tilsvarende plot, men her er det presentert direktiviteten innenfor ulike oktavbånd 
(se delkapittel 5.7.1) og både i det horisontale og vertikale planet. Når det presenteres direktivitet 
ved for eksempel 125 Hz er det viktig å merke seg at resultatet ikke gjelder kun for frekvensen  
125 Hz, men gjennomsnittlig verdi innenfor et frekvensområde – i dette tilfelle innenfor en oktav, 
det vil si halv oktav over og under oppgitte frekvens, til sammen en oktav, se detaljer i neste 
delkapittel. Slike plot har som regel lydnivået rett framfor kilden (0º) – det vil si on-axis – som 
referansenivå (0 dB). I figur 196 er det 6 dB mellom hver sirkel i plottene. Vi ser at lydkilden er mer 
direktiv vertikalt sammenliknet med horisontalt. Vi ser også at lydkilden så å si er omnidireksjonell i 
bassen, mens veldig direktiv i diskanten (over 1 kHz). Dette er veldig typisk for høyttalere med horn 
for mellomtone og diskant. 
 

 

Figur 196: Polarplot til en lydkilde i oktavbåndene 62,5–16000 Hz, målt både horisontalt og vertikalt. 
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Figur 197 viser et ballongplot, mens figur 198 viser et fargekart hvor fargene angir lydtrykknivå for 
et tverrsnitt av rommet. Fra figur 197 ser vi at nivået til utstrålt lyd er høyest rett framfor høyttaleren 
(on-axis), men vi får også ved 4 kHz lyd med ganske høyt nivå også i en retning ca. 45 º opp, rett 
framfor høyttaleren. Noe slikt vil vi ikke oppdaget kun ut fra oppgitt spredningsvinkel. Fra figur 198 
ser vi også at utstrålt lyd har høyere nivå bak høyttaler (på venstre side mot scenen) i 
frekvensområdet 500 Hz, sammenliknet med 1 og 4 kHz. 
 

 
Figur 197: 3D polarplot. 

 
Figur 198: Fargekart. 

Målt 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. Som regel vil oppgitt spredningsvinkel kun 
være rimelig gyldig over ca. 1 kHz og vil kun være et grovmål på direktiviteten til høyttaleren. Figur 
199 viser målt horisontal og vertikal spredningsvinkel ved ulike frekvenser for en høyttaler som har 
en spesifikasjon på 75º (± 37,5º) horisontal og 40º (± 20º) vertikal spredning (d&b audiotechnik C7). 
Hvit kontur i figur 200 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 200. Fra figur 200 ser vi at 
spredningsvinkelen er vesentlig større enn oppgitt spredningsvinkel under ca. 500 Hz. I bassen går 
spredningsvinkelen mot ± 180,º, det vil si omnidireksjonell. Over 500 Hz varierer sprednings-
vinkelen 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 delefrekvens 
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ved disse frekvensene. Ved delefrekvensen vil vi få interferens mellom to eller flere elementer i 
høyttaleren som bidrar med likt nivå, noe som resulterer i interferens og en annen direktivitet, som 
beskrevet i delkapittel 9.6.1.2. Delefrekvens er ikke høyttaleren, så dette blir noe spekulasjon. 
 

 
Figur 199: Målt horisontal (venstre) og vertikal (høyre) spredningsvinkel. Kilde: d&b audiotechnik. 

9.7.6 Forvrenging (harmonisk og intermodulær) 

9.7.6.1 Harmonisk forvrenging (THD) 

Grad av harmonisk forvrenging til høyttaler oppgis som regel av produsent, i form av total 
harmoniske forvrenging, THD (Total Harmonic Distortion). THD brukes for alt elektroakustiske 
utstyr, se også delkapittel 5.5 og 8.4.3. Harmonisk forvrenging er når utstyr innfører 
overharmoniske komponenter til signalkomponenter som kommer inn på inngangen, se figur 200. 
Hvor musikalsk den harmoniske forvrengingen høres ut er som nevnt i delkapittel 5.5 avhengig av 
nivået til 2. og 4. harmoniske (oktavtoner til f0) sammenliknet med nivået til 3. og 5. harmoniske 
(kvint og ters til f0). For målt THD sammenliknes energien til alle overtonene opp mot energien til 
signalet på inngangen. Dette forholdet oppgis i prosent og betegnes THD (Total Harmonic 
Distortion). THD under 1 % regnes ikke som nevneverdig hørbart. I bassen kan høyttalerne gjerne 
ha verdier over 1 %, uten at det nødvendigvis representerer et stort problem. Ofte måles THD ut fra 
en sinustone på 1 kHz på inngangen, THD vil kunne avhenge av frekvensen til innsignalet. 
 

L (dB) 

 
Figur 200: Harmonisk forvrenging. 

9.7.6.2 Intermodulasjonsforvrengning (IMD) 

Intermodulasjonsforvrengning oppgis ofte ikke av produsent. Intermodulasjonsforvrengning 
(sammen med tidsresponsen) kan være med på å forklare hvorfor to høyttalere låter veldig 
forskjellig selv om oppgitt frekvensrespons og THD er lik. Intermodulasjonsforvrengning tilsvarer 
harmonisk forvrenging, men frekvenskomponentene som blir introdusert av utstyret forholder seg 
annerledes til inngangssignalet. For harmonisk forvrenging har innførte komponenter en frekvens 
lik 2, 3, 4, … ganger én frekvenskomponent på inngangen. For intermodulasjonsforvrengning er 
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sammenhengen litt mer komplisert. De innførte komponentene er forskjellige summer, differanser 
og multipler av to flere ulike frekvenskomponenter på inngangen.  
 
Figur 201 viser hvordan to frekvenskomponenter f1 og f2 gir opphav til to nye frekvenskomponenter 
på grunn av intermodulasjonsforvrengning. En slik type forvrenging gir en spesiell karakter på lyden 
og forklarer hvorfor for eksempel høyttalere låter forskjellig selv om alle vanlige objektive mål på 
papiret er like. Det er ingen standard for måling av intermodulasjonsforvrengning, så denne type 
forvrenging er som regel ikke dokumentert av produsentene. Intermodulasjonsforvrengning kan 
også en av forklaringene til hvorfor mange ofte ønsker outboard utstyr på mastering. Det analoge 
utstyret innfører forvrenging som gjør at det låter analogt og mindre «klinisk rent» digitalt. For 
trådløs lyd før intermodulasjonsforvrengning til at vi to nabokanaler kan gi opphav til 
frekvenskomponenter som kræsjer (er lik) med andre nabokanaler og dermed gir forstyrrelser på 
signalene i form av sjenerende støy. 
 

L (dB) 

 
Figur 201: Intermodulasjonsforvrengning. 

Intermodulasjonsforvrengning på mikrofoner, høyttaler og effektbokser vil ikke nødvendigvis høres 
som støy, men vil endre karakteren på lyden. Denne typen forvrenging vil gjerne låte mindre 
musikalsk enn harmonisk forvrenging fordi frekvenskomponentene som blir introdusert som regel 
ikke vil ha musikalske intervaller som oktav (de er styrt av avstanden mellom f1 og f2), og 
komponentene vil også ha lavere frekvens i forhold til inngangssignalet. (For trådløs overføring av 
lyd vil komponentene 2·f1 – f2 og 2·f2 – f1 kunne interferere med bærebølger/kanaler rett ved siden 
av de to aktuelle bærebølgene som har bærefrekvens lik f1 og f2.) 
 
Greit å vite om intermodulasjonsforvrengning: 

• Komponentene 2·f1 – f2 og 2·f2 – f1 vil ofte være de sterkeste intermodulasjons-
komponentene. Men vi kan også få komponenter som er lik f1 + f2, f2 – f1, 3·f1 – f2 osv. 

• Med flere kilder eller frekvenskomponenter får vi intermodulasjon mellom alle 
kildene/frekvenskomponentene. Med for eksempel 10 kilder samtidig kan vi i teorien få 
tusenvis av intermodulasjonskomponenter som bidrar til at det låter annerledes. Denne 
effekten kan være noe av motivasjonen for å kjøre lyd gjennom analoge kretser ved 
miksing/mastring av lyd; det analoge tilfører en egen sound. Intermodulasjon vil også kunne 
være tilgjengelig som plugin-simulering. 

9.7.7 Effekttoleranse (peak, RMS, crest factor) 

Målt effekttoleranse til en høyttaler beskriver hvor høy effekt høyttaleren kan håndtere uten å bli 
ødelagt. En høyttaler kan bli ødelagt ved at de elektriske lederne/komponenten inne i høyttaleren 

f, lineær (Hz) 
f1 f2 2·f2 – f1 2·f1 – f2 

F F F 

Frekvenskomponenter 
på inngangen 
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blir svidd av (overopphetet) eller at elementet får en mekanisk skade av for store utsving i sin 
bevegelse. Effekttoleranse sier ingenting om lydkvaliteten eller virkningsgraden til høyttaleren. 
 
Effekttoleransen oppgis ofte ut fra kortvarige signal eller kontinuerlig signal. For et kortvarig signal 
måles peaknivå og varigheten til peaknivået er relevant. For et kontinuerlig signal vil det 
gjennomsnittlige RMS-nivået og nivåvariasjonene være relevant. Et kontinuerlig signal med store 
nivåvariasjoner vil være mindre belastende enn et signal med små nivåvariasjon. Med store 
nivåvariasjoner vil komponenter rekke å kjøle seg ned noe mellom hver gang de sterke signalene 
kommer. Hvor store variasjonene er mellom RMS-nivå og maksimalt nivå i det kontinuerlige 
signalet oppgis i form av en crest factor. Crest betyr bølgetopp og crest factor er forholdet mellom 
peaknivået og RMS-nivået for det kontinuerlige signalet, se formelen under. 
 

Crest factor = 
RMS

peak

U
U

 

 
Crest factor for et signal avhenger av og beskriver dynamikken i lydsignalet. Er lyden veldig 
komprimert vil dynamikk bli redusert og crest factor vil bli redusert. Dersom du justerer nivåer ut fra 
toppnivåer (peak), vil den totale effekten til lydsignalet være mye høyere for et signal med lav crest 
factor. For eksempel vil høyttaleren og forsterkeren din bli lettere gå varm når crest factor er lav. 
 
En crest factor kan regnes om til en nivåforskjell mellom peak og RMS. For eksempel en crest 
factor lik 2 tilsvarer en nivåforskjell på 6 dB. Måles crest factor målt i dB er lik peak-nivå minus 
RMS-nivå. For et sinussignal vil crest factor være kjent, det vil si 1/0,71 ≈ 1,41 (√2) eller 3 dB, mens 
for alle andre signaler må RMS-verdien og peak-verdien måles ved å observere signalet over et 
visst tidsrom (for eksempel 300 ms). 
 
Effekttoleranse til høyttaler er som regel basert på rosa støy som signalkilde, som har et 
frekvensspekter relativt lik et musikksignal. Med forvrenging og høyere nivåer i diskanten på et 
musikksignal (for eksempel fra en overbelasted forsterker, se delkapittel 10.3) vil spekteret avvike 
mye rosa støy. Effekttoleransen vil dermed gå ned sammenliknet med hva høyttalerprodusenten 
har oppgitt; vi kan lett svi av diskantelementet. 

9.7.8 Impedans 

Impedansen til en høyttaler er et resultat av både elektrisk motstanden til høyttalerelement, 
mekanisk og akustisk impedans. For eksempel vil stivheten til elementet påvirke den elektriske 
impedansen og en dynamisk høyttaler virker også som en generator for elektrisk strøm når den 
først er satt i bevegelse. En høyttaler er med andre ord langt fra å kunne ses på som en rent 
resistiv last. Impedansen til en høyttaler er både resistiv, reaktiv og kapasitiv, noe som kan gjøre 
den vanskelig for en forsterker å drive en høyttaler under sterke lydnivåer. Impedansen sier ikke så 
mye om kvaliteten, men er relevant for å vite den totale impedansen forsterkeren belastes med. Se 
delkapittel 10.3 for mer detaljer om interaksjon mellom høyttaler og forsterker. 
 
Figur 202 viser typisk målt impedans for en høyttaler. Den høye impedansen i bassen inntreffer ved 
resonansfrekvensen til høyttaleren. Den økende impedansen ved høye frekvenser skyldes 
mekanisk treghet til elementet på grunn av dets tyngde. (For en elektrostathøyttaler vil begge disse 
høye impedansene ikke være betydelig til stede på grunn av en helt annen konstruksjonstype.) 
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Den laveste impedansen er gjerne styrt av den totale resistive motstanden til høyttalersystemet. 
Oftest er nominell impedansen i området 4–16 Ω. Impedansen varierer i realiteten med frekvens. 
Oppgitt nominell impedans er som regel (men ikke alltid!) den laveste impedansen høyttaleren kan 
ha innenfor sitt frekvensområde. (Produsenter vil helst at oppgitt Z ikke er for lav). 
 

 
Figur 202: Impedans til høyttaler ved ulike frekvenser. 

Om du måler med et voltmeter vil resistansen være ca. 6 ohm med 8 ohm nominell, 3 ohm med 4 
ohm nominell og 12 ohm med 16 ohm nominell – resistans (ingen kapasitans eller induktans) er ca. 
75 % av nominell impedans. 

9.8 Passive og aktive høyttalere 

Passive høyttalere er avhengig av ekstern forsterker, mens en aktiv høyttaler har forsterkeren 
integrert med høyttaler. Fordeler med aktive høyttalere er at forsterkeren er tilpasset høyttaleren 
(av produsenten). Aktive systemer er blitt vanlig på moderne høyttalere. Aktive høyttaler har som 
regel limiter på inngang og ofte mulighet for å overvåke tilstanden til høyttaler (innen SR). Noen 
aktive høyttalere flytter delefrekvensen nedover for å spare diskanten, når ting begynner å gå 
varmt. En fordel med passive høyttalere er at du selv kan velge forsterker, men det øker faren for å 
ha en forsterker som ikke matcher høyttaleren. 

9.9 Høyttalersystemer 

For studiobruk har vi som regel kun én høyttaler per lydkanal. I live-sammenheng (SR – «sound 
reinforcement») bruker vi oftest mer enn én høyttaler per lydkanal. Bruk av flere høyttalere per 
lydkanal har flere årsaker: 

• Behov for å generere høye lydnivåer. 

• Behov for å gi en jevn fordeling av direktelydnivå for hele publikumsområdet. 

• Behov for god kontroll på direktiviteten og ønske om minst mulig nivåfall på direktelyd for 
ulike avstander til høyttalersystemet. 

9.9.1 Punktkilde og linjekilde 

For et høyttalersystem vil vi ofte ha som mål at lyden tilsynelatende/akustisk kommer ut fra ett 
punkt i rommet. For større systemer kan vi synkronisere høyttalerne slik at lyden tilsynelatende 
kommer fra ett punkt i rommet. Å ha flere lydkilder spredt i rommet fører lett til uønsket interferens, 
som igjen fører til store nivåvariasjoner til direktelyden i ulike retninger ut fra høyttaleren. 
Synkronisering av høyttalere (få de i fase) kan gjøres ved å plassere de mest mulig på samme sted 
eller tidsforsinke signalene eller endre faseresponsen til de ulike høyttalerne spredt rundt i rommet. 
Ved å få lydkildene i fase blir de koherente og det totale direktelydnivået blir maksimert. 
 

Z (Ω) 

Nominell impedans 

f (Hz) 
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Et alternativ til punktkilde er en linjekilde. En linjekilde (line array) er i utgangspunktet mange 
koherente lydkilder langs en (mer eller mindre) rett linje. Dette gir økt kontroll på direktiviteten og 
fører at direktelydnivå ikke faller like raskt som avstandsloven for en punktkilde. 
 
Innen teoretisk elektroakustikk har man studert ulike typer ideelle lydkilder. Eksempler på slike 
ideelle lydkilder er en punktkilde, linjekilde og flatekilde. I figur 203 er det forsøkt illustrert hvordan 
lydbølger brer seg ut fra disse tre kildetypene og hvordan nivået varierer ut fra avstanden til 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 i alle tre dimensjoner. Vi får et nivåtap på 6 dB for 
hver avstandsdobling. En slik lydkilde vil være omnidireksjonell. Med en uendelig lang linjekilde får 
vi lyd ved at den lange linjen pulserer og linjen blir litt tynnere og tykkere under pulseringen. Dette 
gir et nivåtap på 3 dB for hver avstandsdobling. For en uendelig stor flatekilde vil hele flaten svinge 
opp og ned og arealet til den svingende flaten vil ikke forandre seg i løpet av svingemønsteret. I 
dette tilfelle får vi i teorien ikke noe nivåtap når avstanden økes...! 
 

Uendelig liten punktkilde: 
(monopol) 

Uendelig lang linjekilde: Uendelig stor flatekilde: 

0 dB/avstandsdobling –6 dB/avstandsdobling –3 dB/avstandsdobling  
Figur 203: Ideelle teoretiske lydkilder. 

Høyttalerprodusentene ønsker som regel å oppnå at lyden kommer fra kun ett punkt eller fra en 
uendelig lang linjekilde for å få koherent lyd og kunne ta fordel av avstandsloven til en uendelig 
lang linjekilde. I praksis klarer vi ikke fullstendig å lage veldig små punktkilder eller uendelig lange 
linjekilder, slik at de optimale ideelle forhold beskrevet i figur 203 som regel kun inntreffer innenfor 
et gitt frekvensområde. En ideell punktkilde er lettere å oppnå i bassen, mens en så å si uendelig 
lang linjekilde er lettere å oppnå i diskanten. Figur 204 og 205 viser eksempler på praktiske 
eksempler på å oppnå en punktkilde (virtuell punktkilde) eller linjekilde (line array). For slike 
systemer i bruk i praksis vil ha ofte få problemer med interferens mellom høyttalere eller at 
linjekilden opptrer mer som en punktkilde siden line arrayet ikke er uendelig langt. 
 

 
Figur 204: Tre høyttalere som til sammen danner en virtuell punktkilde. 
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Figur 205: Line array som danner en linjekilde. 
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10 FORSTERKERE 
Forsterkere kan ses på som spenningskilder, der spenningen blir forsterket opp i forhold til signalet 
på inngangen til forsterkeren. En forsterker koplet opp mot en høyttaler er også basert på 
prinsippet «constant voltage», som betyr at spenningen på forsterkerutgangen ikke skal falle 
betydelig når høyttaleren koples til. Som nevnt i delkapittel 8.4.8 er dette enklest å oppnå ved å 
begrense strømmen på utgangen til kilden (i dette tilfellet forsterkeren). For å få generert nok lyd fra 
høyttaler har en høyttaler mye lavere impedans sammenliknet med inngangsimpedans til en 
preamp. Denne lave impedansen til høyttaler fører til at det går mye sterkere strømmer ut av 
forsterkeren og forsterkeren kan få problemer med å holde spenningen konstant på utgangen. For 
å gjengi signalet riktig må forsterkeren kunne levere nok strøm etter hvor sterk strøm som kreves ut 
fra ohms lov (I = U/Z) for å holde spenningen oppe. Forsterkeren skal elektrisk sett ha «overtaket» 
over kabler og høyttaler(e). Hvis ikke vil vi få kraftig forvrenging på avspilt lyd. Det er ulike typer 
teknologier for å forsterke signalet (klasse A, B, A/B, D osv.). Figur 206 viser en høyeffekts 
forsterker brukt innen livelyd (SR – sound reinforcement). 
 

 
Figur 206: Høyeffekts forsterker, Crown. 

For eksempel kan en forsterker ha til oppgave å forsterke opp spenningen med en faktor 40. Det vil 
si at spenningen på utgangen til forsterkeren skal være 40 ganger så stor på utgangen 
sammenliknet med utgangen. Med for eksempel 1 V RMS på inngangen skal vi få 40 V på 
utgangen. Dersom impedansen til høyttaleren er lik 4 Ω og vi ser bort fra utgangsimpedansen til 
forsterkeren blir total strøm på utgangen lik U/R (Ohms lov) = 40/4 = 10 A. Ved kun 2 Ω 
høyttalerimpedans vil strømmen øke til 20 A. Dette er veldig høye strømverdier og dersom 
forsterkeren ikke klarer å levere 20 A, men kun 10 A, vil spenningen bli halvert over høyttaleren  
(U = R⋅I). Dette vil føre til klipping av signalet i forhold til signalet på inngangen, tilsvarende 
situasjonen i figur 80. Denne klippingen fører til kraftig harmoniske forvrenging på lydsignalet levert 
til høyttaler. 
 
Forsterkere kan bygges med ulike elektroniske komponenter, i hovedsak transistorer eller rør. 
Transistorforsterkere vil være mer robuste til å gi en mest mulig nøytral lyd innenfor hele 
frekvensspekteret så lenge den ikke overbalastes. Rørforsterkere vil sette større preg på lyden og 
kombinasjon av forsterker og høyttaler (samt kabler) vil ha stor betydning. En fordel med 
rørforsterkere er at de oppfører seg noe annerledes når de overbelastes, som omtalt i delkapittel 
5.5. 
 
Å forstå seg på dimensjonering av forsterkere og høyttaler vil være veldig strategisk. En mangelfull 
forståelse av dette vil lett ende opp med at det plutselig blir stille (forsterkeren slår seg av) eller at 
du ødelegger utstyr. At ditt honorar går med til å erstatte utstyr vil være kjedelig. Et godt tips er aldri 
å kortslutte utgangen på en forsterker, ved at to ledninger feilaktig får direkte kontakt. Da vil i beste 
fall sikringen gå. Kople alltid høyttalerne til forsterker før du skrur på forsterker. Da unngår du at 
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fikling bak forsterker fører til kortslutning. Fiks kabling før du skrur på forsterker dersom du har 
åpne ledere på høyttalerkabelen (ikke vanlig innen SR). 

10.1 Forsterkerklasser 

De ulike forsterkerklassene er basert på den elektroniske designen, og er mer en typebetegnelse 
enn kvalitetsbetegnelse. Klasse A er ikke nødvendigvis best! For klasse A blir hele signalet på 
utgangen løftet opp til å være positivt hele tiden (DC bias), se figur 207. Transistorene er på hele 
tiden og forsterkeren går dermed lett varm. En klasse A-forsterker har lavest forvrenging, men er 
lite effektiv. Den har en virkningsgrad på ca. 20 % som betyr at 80 % av den elektriske energien 
som forsterkeren får tilført fra strømnettet går med til å varme opp lufta i stedet for å overføre 
energi til høyttaleren. 
 

U (V) 

t (s)  
Figur 207: Klasse A-forsterker. 

En klasse B forsterker har to ulike utgangstrinn hvor det ene tar seg av den positive delen av 
signalet, det andre den negative delen, se figur 208. Dette gjør en klasse B-forsterker mye mer 
effektiv enn klasse A, og en klasse B-forsterker har en virkningsgrad på ca. 60–70 %. Overgangen 
fra positiv til negativ del av signalet er ikke «sømløs». Dette før til en det som kalles switche-
forvrenging. På grunn av denne forvrengingen er klasse B-forsterkere mest brukt i lommeradioer 
osv. fordi en viss forvrenging kan tolereres samtidig som batteriene vil vare ca. 3 ganger så lenge i 
forhold til å bruke en klasse A-forsterker. 
 

U (V) 

 
Figur 208: Klasse B-forsterker. 

t (s) 

For klasse AB-forsterker kan likne på en klasse B-forsterker. De to utgangstrinnene får her en 
delvis DC bias (forskyvning) som reduserer switche-forvrengingen, se figur 209. En DC-bias betyr 
at det hele tiden er lagt til en DC-spenning som løfter opp signalet i amplitude. Virkningsgraden for 
denne type forsterker er på ca. 50 % og har lav forvrenging. Den er vanlig for hjemmestereo og 
profesjonelle forsterkere opp til 600 W. 
 
For klasse C forsterker er utgangstrinnet er på kun i 50 % av perioden til signalet, se figur 210. 
Dette gir høy forvrenging, men virkningsgraden er høy – opp i 90 %. Slike forsterkere brukes mest 
for megafoner og RF-forsterkere (Radio Frequency). 
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U (V) 

Enhet for positiv del 

 
Figur 209: Klasse AB-forsterker. 

t (s) 

Enhet for negativ del 

 

 
Figur 210: Klasse AB-forsterker. 

For klasse D er spenningen på utgangstrinnet en serie av firkantpulser med ultrasonisk frekvens 
som lavpassfiltreres, se figur 211. Ved å variere bredden på firkant-pulsene endres amplituden på 
utgangen (Pulse Width Modulation, PWM). Denne måten å lage/forsterke et signal på likner veldig 
på et digitalt lydsignal og klasse D-forsterkere omtales derfor som digitale forsterkere. Denne type 
forsterker har en veldig høy virkningsgrad, på ca. 90–95 %. Den trenger veldig lite kjøling. Klasse D 
er per i dag dyrere, men brukes på høyeffektforsterkere hvor størrelse, vekt og størrelse er viktig – 
for eksempel i forsterkere til store høyttalersystemer (SR). 
 

 
Figur 211: Klasse D-forsterker. 

Klasse D-forsterkere har veldig lav utgangsimpedans og er nær ved å være en ideell 
spenningskilde – den blir lite påvirket av impedansen til lasten. En rørforsterker, til sammenlikning, 
har mye høyere utgangsimpedans og hvor bra det låter er veldig avhengig av impedansen til 
høyttalerne – det er viktig å finne bra «parring» av forsterker og høyttaler. 
 

U (V) 

 

t (s) 

U (V) 

t (s) 
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Det finnes også forsterkerklasse F, G, H og I. G og H går ut på at forsterkingen deles opp i atskilte 
kretser for lave og høye amplituder og at høy-amplitudedelen kun er på ved behov. Dette reduserer 
varmeutviklingen, men switchingen av høyamplitudedelen av og på gir forvrenging ved høye 
frekvenser. Denne type forsterkere blir brukt for høyeffekts forsterker for LF og MF lyd (bass og 
mellomtone), typisk 400–3000 W per kanal. 
 
Klasse I eller BCA (Balanced Current Amplifier) og klasse F går også under digitale forsterkere og 
likner på en klasse D forsterker. Klasse F er mest brukt i mobiltelefoner så langt. 

10.2 Objektive beskrivelser av forsterker 

For objektive beskrivelser av forforsterkere omtales det viktigste først. 

10.2.1 Effekttall 

Effekttallet beskriver maksimal effekt forsterkeren er i stand til å levere til høyttaler(e) den er koplet 
opp mot. Høyttalerne er forsterkerens «last». Effekttallet er avhengig av hvilke total impedans 
høyttalerne/lasten representerer, se mer detaljer i delkapittel 10.3. Hvor høy effekt forsterkeren kan 
levere før den går varm vil avhenge av crest factor til signalet (se delkapittel 9.7.7). Derfor vil også 
en gitt crest factor være opplyst i forbindelse med maksimal levert effekt. Signaler med lav verdi på 
crest factor vil være mer belastende for forsterker, på sammen måte som for en høyttaler. 
 
10.2.1.1 Sammenlikning av effekttall mellom ulike forsterkere 

For å gjøre en god sammenlikning må vi også se på følgende betingelser/egenskaper: 

• Effekt per kanal 

• Antall kanaler i bruk samtidig (om kanalene deler samme strømforsyning) 

• Last-impedans 

• Total harmonisk forvrenging (THD) 

• Frekvensrespons 

• Signaltype på inngang (peak versus kontinuerlig signal med tilhørende crest factor) 
 
Alle produsenter bør oppgi disse faktorene, men det er ikke alltid like lett å sammenlikne når for 
eksempel ulike signaltyper er brukt. Det er viktig å sammenlikne «eple mot eple», ikke «eple mot 
appelsin». 

10.2.2 Lastimpedans 

En forsterker er designet for å fungere optimalt innenfor visse verdier på lastimpedansen. Verdier 
på lastimpedansen er satt til visse standardiserte verdier, som regel 2, 4, 8, eller 16 Ω. Hvilke av 
disse verdiene forsterkeren kan jobbe under uten at total harmonisk forvrenging (THD) går over en 
viss verdi vil være oppgitt av produsenten. Grensen for THD vil ofte være 0,5 eller 1 %. 

10.2.3 Dempefaktor 

En forsterker er designet for å ha lav utgangsimpedans. Dette forhindrer stor varmeutvikling når 
forsterkeren må levere sterke strømmer. Ved at utgangsimpedansen til forsterkeren er mye lavere 
enn lastimpedansen vil også det meste av totalt levert effekt bli levert til lasten (høyttalerne) og ikke 
forbli inne i forsterkeren som varmeutvikling. Dempefaktoren (damping factor) til forsterker og 

179 



Elektroakustikk                  Jens Jørgen Dammerud 

høyttaler er forholdet mellom utgangsimpedansen til forsterkeren og total impedans til kabler og 
høyttaler(e). Impedansen til høyttalerkabelen vil regnes som en del av Zutgang. En høy verdi på 
dempefaktoren indikerer at forsterkeren har godt «overtaket» på lasten, noe som fører til minst 
mulig forvrenging. 
 

Dempefaktor = 
utgang

last

Z
Z  

 
Den oppgitte dempefaktoren vil være for en viss oppgitt lastimpedans, for eksempel 8 Ω. For gode 
forsterkere er dempefaktoren typisk lik 500. En 2 Ωs last reduserer dempefaktoren sammenliknet 
med 4 Ω last. Dette kan høres ved at bass og stortromme låter mindre «tight» – forsterkeren vil 
miste «overtaket» på høyttaleren og klarer ikke å gjengi inngangssignalet på utgangen. 

10.2.4 Slew rate 

Slew rate forteller hvor raskt spenningen kan endre verdi på forsterkerutgangen og måles i volt per 
mikrosekund (µs). Forsterkerens evne til å endre spenningsverdien raskt på utgangen vil bli mest 
utfordret om vi setter et firkantsignal (se figur 79) inn på forsterkeren. I et firkantsignal vil 
spenningsverdien hoppe fra maksimalt negativ til maksimalt positiv amplitude (og motsatt) i løpet 
av et uendelig kort tidsrom (for en ideell firkantpuls). Slew rate måles ved å sende et firkantsignal 
inn til forsterkeren og så måle hvor raskt spenningen endrer amplitude når firkantpuls slår over fra 
negativ til positiv amplitude (og motsatt). Typiske målte verdier er minst 30 V/µs. 
 
Et musikksignal vil ikke ha like dramatisk endring av amplituden som et firkantpulssignal. Lyd vil ha 
sin raskeste endring i amplitude ved maksimal frekvens, regnet som 20 kHz. Ved 20 kHz er 
perioden lik 0,05 ms = 50 µs. Ved denne frekvensen vil et sinussignal skifte fra negative til positiv 
toppverdi (peakverdi) i løpet av halve perioden, det vil si i løpet av 25 µs. Dersom en høyttaler 
leverer 1000 W i 8 Ω vil dette tilsvare en RMS-spenning lik URMS = √(P·Z) ≈ 89,4 V. Denne formelen 
får vi ved å snu opp på formelen P = U2/Z. Dette tilsvarer en toppverdi på 89,4/0,71 ≈ 126 V. I dette 
tilfellet vil et sinussignal på 20 kHz ved denne effekten føre til at spenningen skifter fra –126 til  
126 V i løpet av 25 µs. Dette tilsvarer en endring på 252 V i løpet av 25 µs eller 252/25 = 10 V/µs. 
 
Ut fra dette kan vi si at dersom en forsterker har en slew rate målt til minst 30 V/µs vil den ikke ha 
noe problem med å følge spenningsvariasjonen i et musikksignal. Så lenge målt slew rate er over 
30 V/µs vil vi ikke forvente at slew rate er den begrensende faktoren for å oppnå god 
lydgjengivelse. 

10.2.5 Frekvensrespons 

Som regel vil en høykvalitets forsterker ha en frekvensrespons som ikke er noen betydelig 
begrensning. Frekvensresponsen vil være avhengig av hvor mye effekt forsterkeren leverer og hvor 
stor lastimpedansen er. Typisk kan det være oppgitt som: ±0,5 dB innenfor 20–20.000 Hz, gitt 1 W 
levert til last og 4 Ω lastimpedans. 

10.2.6 Signal-støy-forhold (SNR) 

Signal-støy-forholdet (SNR – signal-to-noise ratio) er alltid målt i forhold til et visst referansenivå. 
For eksempel for en mikrofon er SNR forskjellen mellom egenstøyen til mikrofonen og signalnivået 
med 94 dB SPL akustisk lydnivå ved mikrofonens membran (se delkapittel 8.4.7). For en forsterker 
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vil referansenivået på utgangen være avhengig av lastimpedans. Dette fører til at oppgitt SNR for 
en forsterker er ut fra en gitt lastimpedans og levert effekt, som for oppgitt/målt frekvensrespons. 
 
For å sammenlikne SNR til ulike forsterkere er det viktig at de sammenliknes under like 
forutsetninger. Dersom en forsterker er oppgitt som SNR = 100 dB under 600 W levert, mens en 
annen har oppgitt SNR = 90 dB under 1 W levert kan vi ikke sammenlikne SNR-verdiene direkte. 
Som nevnt i delkapittel 10.2.1.1 må vi sammenlikne epler og epler, ikke epler og appelsiner. Vi må 
finne hvilken SNR den første forsterkeren har dersom den leverer 1 W på utgangen. SNR vil her 
synke siden nivået til signalet til forsterker synker mens egenstøyen til forsterkeren er den samme. 
Ved å redusere effekten fra 600 til 1 W synker effekten med en faktor lik 600. En faktor på 600 
tilsvarer 2·2·1,5·10·10, gjort om til kjente faktorer. Disse fem faktorene på endring av effekt gir oss 
til sammen en nivåendring på 3 + 3+ 1,75 + 10 +10 = 27,75 ≈ 28 dB. Det vil si at SNR til den første 
forsterkeren er lik 100 – 28 = 72 dB under 1 W. Dette er lavere enn den andre forsterkeren som har 
SNR lik 90. Den andre forsterkeren er derfor den stilleste forsterkeren med lavest egenstøy i 
forhold til signalet på utgangen og best SNR. 

10.2.7 Følsomhet 

Følsomheten til en forsterker er oppgitt i form av hvilken spenningsverdi (URMS) du må ha på 
inngangen til forsterkeren for å oppnå effekttallet til forsterkeren. Har forsterkeren et effekttall på 
600 W i 4 Ω og en følsomhet på 1,2 V betyr dette at med et inngangssignal som har en styrke lik 
1,2 V (RMS) vil 600 W bli levert til en 4 Ω last. Følsomheten kan alternativt oppgis som et nivå i 
dBu eller dBV. Følsomheten påvirker hvor mye du på skru opp volumkontrollen for å få ønsket nivå. 
Lav følsomhet kan ha fordelen av å gi mindre forvrenging og egenstøy på grunn av ulik kretsdesign 
og komponenter for forsterkere med lav og høy følsomhet. 

10.2.8 Forsterking (gain) 

Oppgitt forsterking eller gain til en forsterker henger sammen med forsterkerens følsomhet, og 
oppgis som en faktor eller en dB-verdi. Gain kan som regel justeres på forsterkeren. Oppgitt 
forsterking referer til at forsterkeren er stilt inn på maksimal gain (’full pupp’, klokka 12). Justeringen 
av forsterkingen er i praksis et dempeledd hvor forsterkingen alltid er maksimal (uendret/konstant), 
men at signalet dempes før det når forsterkerkretsen. 
 
Dersom en forsterker kan levere 600 W med en 4 Ω last kan vi finne spenningen på utgangen ut fra 
formelen P = U2/Z. Snur vi om på denne formelen får vi U = √(P·Z) det vil si √(600·4) ≈ 49 V. 
Dersom tilhørende følsomhet for 600 W og 4 Ω er lik 1,2 V, er spenningen på utgangen forsterket 
opp med en faktor lik 49/1,2 ≈ 40,8. Dette tallet tilsvarer en endring av spenningsverdien med 
faktorene 10·2·2, som totalt sett gir oss en nivåøkning på 20+ 6 + 6 = 32 dB. Dette betyr at en 
faktor 40,8 eller ca. 32 dB blir lik forsterkerens gain. 
 
Som indikert over kan vi finne forsterking basert på oppgitt effekttall og følsomhet. Det betyr at 
dersom vi vet to av disse målene kan vi finne den tredje ved regning. 

10.2.9 Total harmonisk forvrenging (THD) 

For mer detaljer om harmonisk forvrenging, se delkapittel 5.5 og 9.7.6.1. En forsterker vil gi økt 
forvrenging når den blir nødt til å levere høye nivåer, som for mikrofoner og annet elektronisk 
utstyr. Det er kun den totale harmoniske forvrengingen (THD – total harmonic distortion) som er 
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oppgitt. Intermodulasjonsforvrengning blir som regel ikke oppgitt, som for annet utstyr. Som et 
eksempel kan THD være oppgitt som mindre enn 0,5 % med 8 Ω last og mindre enn 1 % med 4 Ω 
last. Dersom THD ikke er oppgitt for 2 Ω betyr dette at forsterkeren ikke er anbefalt brukt med en 
last på 2 Ω og at en slik lav last vil resultere i mye og gjerne uakseptabelt høy harmonisk 
forvrenging. 

10.2.10 Crosstalk (overhøring) 

Crosstalk er et begrep som sier noe om hvor mye såkalt «overhøring» vi får mellom kanalene. 
Miksere vil også ha crosstalk hvor lyden inn til en kanal til en viss grad smitter over til nabokanaler. 
Typisk kan crosstalk være oppgitt som >70 dB innenfor 20–20.0000 Hz, som betyr at lekkasjen til 
nabokanalen har et nivåtap som er minst 70 dB. 

10.2.11 Inngangsimpedans 

Inngangsimpedansen til en forsterker er som regel høy, typisk 10–20 kΩ. Inngangsimpedansen er 
høy for at spenningen levert ut fra mikseren skal overføres mest mulig på inngangen på 
forsterkeren, og ikke på utgangen til mikseren. Dette tilsvarer situasjonen vi har for overføring av 
spenningssignal fra mikrofon til mikser, se delkapittel 8.4.8. 

10.2.12 Maksimalt inngangsnivå 

Maksimalt inngangsnivå angir hvor høyt nivået kan være på forsterkerens inngang før signalet 
begynner å klippe internt i forsterkeren. Klipping vil føre til kraftig harmonisk forvrenging, som vist i 
delkapittel 5.5. Typisk maksimalt inngangsnivå vil være +22 dBu. 

10.3 Effekttall og dimensjonering 

Med samme forsterking av innsignalets spenning vil levert effekt avhenge av høyttalerens 
impedans. I følge Ohms lov er levert effekt P som funksjon av levert spenning og impedans lik 
U2/Z. Levert effekt er «effekttallet» til forsterkeren. For lave signalstyrker vil levert effekt dobles 
dersom impedansen halveres. For høye signalstyrker vil ikke forsterkeren klare å genere 
tilstrekkelig høy spenning på grunn av begrensede strømressurser fra strømforsyningen. Dette 
fører til at levert effekt ikke dobles selv om spenningen til inngangssignalet dobles. Økt levert effekt 
fra forsterker fører også til en økt forvrenging av signalet ut til høyttaler. 
 
Ved parallellkopling av høyttalere får hver høyttaler levert like mye effekt som om høyttaleren var 
koplet til alene – så sant forsterkeren klarer å levere nok strøm og ikke blir overopphetet. Dersom 
forsterkeren har ubegrensede strømreserver vil levert effekt dobles når impedansen halveres. Figur 
212 viser hvordan levert effekt fra en forsterker med ubegrenset strømforsyning (gjelder ikke i 
praksis!) avhenger av total lastimpedans til høyttalere i parallellkopling. Hver enkelt høyttaler i figur 
212 har en nominell impedans lik 8 Ω. Med høyttalere i parallell vil den totale lastimpedansen 
halveres for hver dobling av antall høyttalere. Spenningen over hver enkelt høyttaler og over 
utgangen på forsterkeren forblir uendret, mens strømbehovet dobles når total lastimpedans 
halveres. Siden strømbehovet øker med lav impedans kalles dette en slik last en «tung last». 
 
Dersom vi ser på totalt lydtrykknivå vi får generert i de tre ulike figurene i figur 212 vil vi få 6 dB 
økning for hver gang vi dobler antall høyttalere, så sant lydbølgene fra høyttalerne er fullstendig 
koherente ved alle frekvenser. Dette gir oss 12 dB høyere nivå med fire i stedet for en høyttaler. 
Dersom høyttalerne plasseres ute i et reflekterende rom på ulike plasser i rommet vil ikke den 
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totale lyden (direktelyd og all reflektert lyd) fra de ulike høyttalerne ikke lenger være koherent. I et 
slikt tilfelle vil vi være nærmere å oppnå kun 3 dB ved dobling av antall høyttalere – en dobling av 
antall høyttalere og også forbrukt effekt gir oss i dette tilfellet kun 3 dB nivåøkning for det totale 
lydnivået. (Se delkapittel 4.6 for mer detaljer rundt koherens mellom signaler og konsekvensene 
dette har fot totalt nivå.) 
 

8 Ω 4 Ω 

 
Figur 212: Sammenheng mellom levert effekt og total lastimpedans for en ideell forsterker med 

ubegrenset strømreserve. Reell tilgjengelig effekt levert av forsterker er angitt i parentes. 

Virkelig forsterkere har som nevnt over begrensede strømressurser og komponentene går varme 
for høyere signalstyrker. På grunn av dette er effekttallet til forsterkere ved 4 Ω last kun ca. 1,5 
ganger levert effekt med 8 Ω last (ikke 2 ganger som indikert i figur 213). Med en total last på 2 Ω 
blir effekttallet i praksis som regel kun lik ca. 2 ganger effekttallet ved 8 Ω effekttall (ikke 4 ganger). 
Så i stedet for 50, 100 og 200 W levert ved 8, 4 og 2 Ω får vi kun levert ca. 50, 75 og 100 W. Disse 
effekttallene er indikert i parentes i figur 212. 
 
Totalimpedans som forsterkeren belastes med bør som regel ikke være lavere enn 2 Ω for å unngå 
overoppheting/signalforvrenging (som harmonisk forvrenging). Reaktansen og kapasitansen til 
høyttalere gir forsterkeren en vanskelig jobb ved lav impedans, men godt designede forsterkere 
takler dette bedre. Impedansen kan også ved visse frekvenser være lavere enn oppgitt nominell 
impedans (se figur 202) – vi bør generelt unngå 2 Ω eller lavere totalt lastimpedans for forsterkeren 
hvis vi kan. 
 
Gode strømforsyningskomponenter/-kretser forbedrer forsterkerens evne til å håndtere store 
strømbehov. Dersom levert effekt ikke er oppgitt for 2 Ω indikerer dette at forsterkeren ikke vil takle 
så lav impedans bra. En slik forsterker vil heller ikke takle en total last på 4 Ω like bra som en 
forsterker som har et oppgitt effekttall for 2 Ω. For å være på den sikre siden bør en forsterker har 
en oppgitt levert effekt for en nominell impedans som er lik halvparten av faktisk last for 
forsterkeren. Med andre ord: Har forsterkeren en oppgitt effekt ned til 2 Ω bør vi holde totalt 
lastimpedans på minimum 4 Ω. Har den kun oppgitt effekt ned til 4 Ω, bør vi holde totalt 
lastimpedans på minimum 8 Ω. Dette for å unngå for mye forvrenging på lyden eller at forsterkeren 
slår seg av på grunn av overbelastning. 
 
Høy impedans er heller ikke gunstig, fordi dette fører til at levert effekt til høyttaler blir veldig lav og 
forsterkeren klarer ikke å generere høye lydnivåer fra høyttaler. Dette kan vi se ut fra Ohms lov; P = 
U2/R. Høyttalere har derfor sjelden Z > 16 Ω. Verdi på Z mellom 4 og 16 Ω er et ok kompromiss 
mellom levert effekt (og dermed lydnivå generert), lydkvalitet og å unngå overbelastning. 

50 W ut 
50 WForstInngang 

100 W ut 
(75 W) Forst.Inngang 50 W50 W 

«Tung last» 2 Ω

200 W ut 
(100 W) Forst. 50 W50 W 50 W50 WInngang 
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10.3.1 Dimensjonering 

For dimensjonering av forsterker i forhold til høyttalere er det viktig at total lastimpedans ikke blir for 
lav samtidig som forsterkeren leverer en effekt som høyttalerne tåler. Blir lastimpedansen for lav vil 
vi få kraftig forvrenging eller at forsterkeren slår seg av. Forsterkere har som regel et eget vern mot 
overoppheting. Dersom forsterkeren klarer å levere en effekt som overgår hva høyttaleren vil tåle 
(ut fra oppgitt effekttall for høyttaler, se delkapittel 9.7.7) er vi i fare for å sprenge høyttaleren. Men 
det er heller ikke bra om høyttaleren tåler en effekt som er mye høyere enn hva forsterkeren klarer 
å levere. I det sistnevnte tilfellet står vi også i fare for å ødelegge høyttaleren eller at forsterkeren 
blir for varm og slår seg av. Det kan virke selvmotsigende at en for svak forsterker kan ødelegge 
høyttaleren, men følgende vil ofte skje i et slikt tilfelle: Du oppnår ikke det lydtrykknivået du ønsker 
deg ved maksimal gain på forsterkeren og øker dermed signalnivået inn til forsterkeren. Dette vil 
føre til at forsterkeren klipper og du får innført overharmoniske komponenter med høyt nivå i 
diskanten (HF-elementet). Disse komponentene kan bli så sterke at de svir av diskantelementet. Vi 
vil derfor forsøke å sørge for to ting: 

• At total lastimpedans ikke blir for lav. Dette kan føre til kraftig forvrenging eller at 
forsterkeren slår seg av. 

• At maksimal effekt fra forsterker matcher hvilken effekt høyttaleren kan tåle. For SR: Gå for 
neste steg opp ut fra den effekten man trenger. Om du trenger 500 W for å generere  
100 dB SPL på 30 m avstand, og har valget mellom 400 eller 800 W forsterker – gå for  
800 W-forsterkeren. Det er som regel bedre at forsterkeren kan levere noe mer effekt enn 
hva høyttaleren kan tåle enn motsatt. Dette gir mindre forvrenging på lyden siden 
forsterkeren er i en mindre «presset» situasjon. 

 
Små endringer i effekt er marginalt hørbart. Om du reduserer tilført effekt noe vil ikke maksimalt 
lydtrykknivå gå mye ned. Halvering av tilført effekt gir 3 dB reduksjon av nivået. For studiosystemer 
er det sjelden man trenger mer enn 1 W for normal lytting og små forsterkere kan låte vel så bra 
som store/kraftige. 

10.3.2 Regneeksempel 

Figur 213 viser et praktisk eksempel hvor vi skal drive to høyttalere i parallell ved hjelp av en 
forsterker. De to høyttalerne skal sammen generere et tilstrekkelig høyt lydtrykknivå rett framfor 
høyttalerne (on-axis). Det er ønsket et kontinuerlig direktelydnivå lik 95 dB SPL på 20 m avstand. 
Spørsmålet vil være: Vil vi med de tekniske spesifikasjonene oppgitt av produsent for høyttalere og 
forsterker oppnå ønsket direktelydnivå uten betydelig forvrengning eller overbelastning av utstyret? 
 

 
Figur 213: Valgt utstyr og oppkopling med ønske om 96 dB SPL på 20 m avstand. 

Forsterker 

 

 

Parallell- 
koplet

96 dB SPL  
@ 20 m on-axis 

Spek for forsterker:
8 Ω: 250 W 

Spek for hver av høyttalerne (to like høyttalere): 4 Ω: 350 W 
8 Ω, 92 dB SPL @ 1 m, 1 W 2 Ω: 500 W (0,1 % THD) 
Max 400 W kontinuerlig (rosa støy, crest factor 4) 
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For å svare på dette kan vi begynne med å finne nødvendig direktelydtnivå på 1 m avstand. 
Dersom de to høyttalerne spiller helt koherent vil det være nødvendig at hver enkelt høyttaler bidrar 
med 90 dB SPL på 20 m avstand. Hva dette tilsvarer på 1 m kan vi finne ved hjelp av tabell: 
 

Avstand (m) L (dB SPL) 
20 90 
20/10 = 2 90 + 20 = 110 
2/2 = 1 110 + 6 = 116 

 
Vi må altså klare å oppnå 116 dB SPL fra hver av høyttalerne på 1 m avstand for å oppnå målet 
vårt (forutsatt at vi ikke har noen tids- eller veiforskjell mellom høyttalerne, de er helt koherente). Vi 
må så øke tilført effekt til hver av høyttalerne fra 1 W til vi når 116 dB SPL. Med 1 W tilført klarer 
høyttalerne å generere et direktelydnivå lik 92 dB SPL på 1 m avstand. I form av tabell: 
 

Effekt (W) L (dB SPL) 
1 92 
1⋅10 = 10 92 + 10 = 102 
10⋅10 = 100 102 + 10 = 112 
100⋅2 = 200 112 + 3 = 115 
200⋅1,5 = 300 115+ 1,75 = 116,75 

 
Vi må altså tilføre 300 W til hver av høyttalerne, til sammen 600 W for å kunne forvente til sammen 
96 dB SPL i direktelydnivå på 20 m avstand. Hver enkelt høyttaler kan tåle opptil 400 W 
kontinuerlig (gitt at det er tilnærmet lik rosa støy med crest factor lik 4). Vil forsterkeren klare dette? 
 
Forsterkeren vil se en lastimpedans på 4 Ω siden de to høyttalerne er koplet i parallell. I dette 
tilfellet vil forsterkeren klare å levere 350 W kontinuerlig uten betydelig forvrenging. Dette er lavere 
enn nødvendig effekt tilført de to høyttalerne til sammen, 600 W. Vi må i denne situasjonen enten 
få tak i kraftigere forsterker, brokople forsterkeren (se delkapittel 10.5), få tak i flere forsterkere, 
bytte til mer følsomme høyttalere eller senke på kravet til direktelydnivå. Dersom vi kan redusere 
avstand til høyttalerne vil det redusere kravet til direktelydnivå. Dersom kravet til 96 dB SPL er på 
10 m i stedet for 20 m avstand vil nødvendig lydtrykknivå på 1 m avstand bli redusert 6 dB. Dette 
fører til 1/4 så stort krav til tilført effekt, det vil si 150 W i stedet for 600 W og utstyret vil være ok 
dimensjonert. 
 
Hva om vi baserte oss på kun én høyttaler i stedet for to? Da måtte den ene høyttaleren klare å 
generere 116 + 6 = 124 dB SPL på 1 m avstand. For å oppnå dette måtte tilført effekt bli økt fra 
300 til 1.200 W (3 dB økning per dobling av effekten). Vi ser at det er gunstig om vi kan utnytte 
koherens mellom kilder siden dobling av koherente kilder gir 6 dB økning, mens dobling av effekt 
gir kun 3 dB økning av nivået. 
 
Vi ser at avstand og koherente kilder er veldig viktig for kravet til høyttaler og forsterker. Begge 
disse forholdene gir 6 dB endring i nivå ved dobling. Store avstander eller fravær av koherens må 
kompenseres av økt effekt. Å kompensere for store avstand og fravær av koherens ved hjelp av 
effekt kan lett føre til at nødvendig effekt kan fort bli større enn effekten vi vil klare å levere uten å 
overbelaste utstyr. Disse sammenhengene er med på å forklare hvorfor line-array er blitt så 
populære. Her kan høyttalerne sammen til å være mest mulig koherente for effektivt å kunne spille 
høye nivåer på lang avstand uten sjenerende forvrenging. 
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10.3.3 Hodetelefoner og impedans 

For eksempel Beyer Dynamic DT-770 leveres med både 80 og 200 Ω impedans. Den såkalt 
høyohmige varianten er tiltenkt studioer hvor flere hodetelefoner koples til samme 
hodetelefonforsterker. Ved parallellkopling av hodetelefonen halveres den totale impedansen som 
hodetelefonforsterkeren «ser» for hver gang antall hodetelefoner dobles. Ved å parallellkople 
hodetelefoner med lav impedans blir total impedans veldig lav, noe som kan bli belastende for 
forsterkeren. Ved å ha høy impedans i utgangspunktet kan vi parallell-kople mange hodetelefoner 
uten at totalimpedansen blir for lav for forsterkeren. Om vi kun skal kople ett par hodetelefoner til 
forsterkeren vil 200 Ω være i meste laget fordi det reduserer levert effekt og reduserer dermed også 
hvor sterk lyd vi kan få ut av hodetelefonene. Derfor lages en 80 Ω-modell for slik bruk. 

10.3.4 Høyttalere i serie mot forsterker 

Høyttalere kan også koples i serie mer forsterker. Da vil total impedans for forsterker bli lik summen 
av impedansen til hver enkelt høyttaler. Dette vil være mindre belastende for forsterkeren. Ulempen 
er at spenningen over hver høyttaler blir redusert. Med to like høyttalere i serie vil det akustiske 
lydnivået til hver enkelt høyttaler falle med 6 dB fordi spenningen blir halvert. Dersom disse to 
høyttalerne står tett inntil hverandre og spiller lyd som er helt koherent ut i rommet vil de to 
høyttalerne øke nivået med 6 dB sammenliknet med lyd fra den ene høyttaleren alene. I dette 
tilfellet blir det ingen forskjell i lydnivå levert, men forsterkeren leverer halvparten så mye effekt og 
strøm fordi total impedans er doblet. Dette er vanskelig å få til praksis. Som regel klarer vi ikke å få 
lydbølgene fra de to høyttalerne helt koherente og vi får uheldig interferens i stedet. Dersom lyden 
fra de to høyttalerne ute i rommet er helt ukorrelerte på grunn av refleksjoner fra rommet, får vi  
3 dB svakere totalt lydnivå ved å seriekoble to høyttalere i stedet for å bruke én høyttaler (gitt at 
forsterkeren leverer samme spenningsverdi). 

10.4 Kabling 

En høyttalerkabel bør være tykk for å gi lav resistans og unngå overoppheting. En enhet for 
kabeldimensjon er antall «gauge» (USA). Innen hi-end lyd er kabelteknologi et eget 
diskusjonsfelt… Ved oppkopling med totalimpedans rundt 2 Ω vil det gå veldig sterke strømmer 
gjennom kabelen inn til forsterker. Dette vil gjøre kabelen varm og vi vil trenge veldig tykke kabler. 
Impedansen til selve kabelen kan bli et betydelig problem for lave totalimpedanser. Dette vil ha å 
gjøre med dempefaktoren, se delkapittel 10.2.3. 

10.5 Brokopling 

Ved å brokople en 2-kanals forsterker, koples de to kanalene sammen slik at forsterkeren i stedet 
blir en større mono-forsterker, se figur 214. Ved å brokople dobles i prinsippet både spenning og 
strøm ut fra forsterkeren. En dobling av spenning/strøm gir fire ganger så mye effekt. I virkelighet 
vil en brokoplet forsterker yte cirka 3 ganger så mye effekt sammenliknet med oppgitt effekttall per 
kanal (igjen på grunn av strømbegrensninger). Minimum lastimpedans bør være det dobbelte av 
minimum lastimpedans for kanalene hver for seg. NB! Utgangen til en brokoplet forsterker kan ikke 
koples til jord. Dette vil kortslutte utgangstrinnet og «sprenge» forsterkeren. Generelt sett må 
utgangen på en forsterker aldri kortsluttes. 

10.6 Bi-amping (passivt/aktivt delefilter) 

Ved bi-amping har vi atskilte forsterkere for hvert frekvensområde i et flerveis system. Vi sier at vi 
har et aktivt delt system i stedet for passivt delt. For et passivt delt system brukes det passive 
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delefiltre i høyttaleren. Se figur 215 for passivt versus aktivt delt system. For et aktivt delt system vil 
en egen forsterker forsterke bassen og en annen forsterker forsterke diskanten for en 2-veis 
høyttaler. Dette har en rekke fordeler og er «standardløsning» for større systemer. 
 

Ch 1 
+ 

Forst. Inngang 

–

Ch 2 
+ 

Forst. Inngang 

–  
Figur 214: Skisse for brokoplet forsterker. 

 
Passivt system: Aktivt system: 

2-veis høyttaler 

 
Figur 215: Passivt og aktivt delt system. 

Fordeler med bi-amping: 

• Overharmoniske komponenter ved klipping av signalet hos bassforsterkeren vil ikke nå 
diskantelementet. 

• Intermodulasjonsforvrengning er redusert. 

• Direkte kopling mellom forsterker og høyttalerelement forbedrer tidsresponsen, spesielt 
i bassen. Et aktiv lavpassfilter låter også bedre enn hva man kan ha passivt i 
høyttaleren. 

• Ved å unngå delefilteret blir den induktive og kapasitive lasten for forsterkeren redusert. 

• Diskantforsterkingen skjer uavhengig av behov for bassforsterking. 

• Det aktive delefilteret kan ha varierende delefrekvenser for ulike høyttalersystemer. Vi 
kan også lett kontrollere/justere polaritet, nivå, delay og i enkelte tilfeller også 
faseforskyvning mellom elementene. 

• Et aktivt delefilter kan ha brattere filterprofiler (orden). 

• Maks levert effekt blir høyere sammenliknet med én forsterker med tilsvarende 
effekttall. 

Forst. 
Inngang Inngang Høypass 

Lavpass 

Forst. 

Forst. 

HF HF 

LF 

LF 
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10.7 Setting av gain/forsterking på forsterkere 

Generelt kan det anbefales ikke å sette forsterker på maksimal forsterking (gain, eventuelt 
minimum demping) uavhengig av hvilket akustisk lydnivå du trenger. Dette vil være aktuelt både for 
monitorer i studio og salshøyttalere i en livesituasjon. En forsterker satt til maksimal gain uansett 
hvilket lydnivå du faktisk trenger vil gi mer bakgrunnsstøy på lydsystemet. Med maksimal gain vil 
bakgrunnsstøyen forsterkes opp maksimalt. Ofte er bakgrunnsstøynivået rimelig konstant 
uavhengig av ditt arbeidsnivå. Har du et lavt nivå inn til forsterker for å unngå ekstreme lydnivåer 
fra høyttaler vil signal-støy-forholdet til signalet inn til forsterker bli dårlig. Å sette forsterkingen 
maksimalt opp vil også øke nivået til potensielle feedbacker. Ved feedback vil inngangssignalet til 
forsterker raskt øke til maksimalt signalnivå (for eksempel +22 dBu) og dersom forsterker er satt til 
maksimalt nivå vil du skape feedbacker som så å si skremmer vettet av folk som befinner seg i 
nærheten av scenen. 
 
En god praksis er å ha et bra signalnivå inn til forsterker uansett hvor høyt akustisk lydnivå du 
trenger. Juster deretter gain på forsterkeren til det lydnivået du trenger (gitt at høyttalerne tåler den 
effekt forsterkeren vil levere på maksimal gain). Dette vil gi deg mindre bakgrunnsstøy ut fra 
høyttalerne og eventuelle feedbacker som vil oppstå vil ikke nå ekstreme høyder. 
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Figur 161: Hentet ned fra http://en-us.sennheiser.com/headworn-microphone-gooseneck-headset-
live-performance-hsp-2 

Figur 162: Hentet ned fra http://www.pro-sound.com/Merchant2/graphics/00000001/KU100_Z.jpg 

Figur 163: Venstre del hentet ned fra http://www.taiaudio.com/catalog/images/neu-usm69i.jpg. 
Mitre og høyre del hentet ned fra http://www.soundonsound.com/sos/dec05/articles/qa1205_4.htm 

Figur 164: Hentet ned fra ukjent kilde. 

Figur 166: Hentet ned fra http://p10hifi.net/TLS/tech/bafflestep/bafflestep.gif 

Figur 167: Hentet ned fra http://www.lansingheritage.org/images/jbl/reference/technical/inside-
monitor/page02.jpg 

Figur 168: Hentet ned fra https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8yttaler 

Figur 169: Hentet ned fra http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loudspeaker_baffle.gif 

Figur 171: Hentet ned fra http://en.wikipedia.org/wiki/File:Es_spk.gif 

Figur 172: Hentet ned fra http://www.kosmasaudiovideo.gr/uplds/1730_Martin_Logan_Spire_1.jpg 

Figur 173: Hentet ned fra http://www.audiocircle.com/image.php?id=68116 

Figur 180: Venstre del hentet ned fra 
http://www.madisoundspeakerstore.com/images/products/rt1c-a.jpg 

Figur 181: Hentet ned fra http://p10hifi.net/tlinespeakers/forum/olson-baffleshape-fr.gif 

Figur 182: Venstre del hentet ned fra 
http://www.genelec.com/documents/images/learningcenter/MDC_view.jpg. Høyre del hentet fra 
http://www.hifihunter.com/wp-content/uploads/2011/09/BW-Nautilus.jpg 

Figur 183: Hentet ned fra http://www.andysmusic.com/photos/Yamaha_BR15-2T.jpg 

Figur 191: Hentet ned fra http://www.greatplainsaudio.com/604_8_H_II_1.jpg 

Figur 194: Hentet ned fra 
http://www.advancedaudiorentals.com/images/products/Speaker_YamahaNS-10M_Med_1.jpg 

Figur 196: Hentet ned fra http://www.realtraps.com/art_front-wall.htm 

Figur 197: Hentet ned fra http://svconline.com/proav/tmp5BE7tmp_tcm46_249294.jpg 

Figur 198: Hentet ned fra http://www.meyersound.com/products/industrialseries/mvc-
5/elements/single.jpg 

Figur 199: Hentet ned fra http://www.dbaudio.com/fileadmin/docbase/C7-TOP_Manual_3.0EN.PDF 

Figur 204: Hentet ned fra ukjent kilde. 

Figur 205: Hentet ned fra http://blog.mixonline.com/briefingroom/2008/07/25/peavey-
versarray%E2%84%A2-212-line-array-now-available/ 

Figur 206: Hentet ned fra 
http://www.quadrifonia.com/Slide.ashx?id=1070&width=356&height=267&strict=false 
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