
Linear or nice ? 
Af Arne Rodahl 

 
Siden jeg begyndte, at beskæftige mig med begrebet hi-fi har det altid været god tone blandt nørder, entusiaster, såkaldte specialister, hi-fi-anmeldere 
m.fl.,  at gengive musikken lineært både via forstærker og højttalere. 

- at det så ikke altid lød lige godt, betød ikke noget bare knappen stod på ”lineær”. 

 

Så indrøm det dog ! 
Øret opfatter jo ikke lyd lineært ved forskellige niveauer, så korrektioner er nødvendige såfremt en behagelig og balanceret frekvensrespons ønskes 

relateret til det originale styrkeniveau i koncertsalen, jazzklubben o.l. 
 

Endnu engang må jeg konstatere, at det er øret, der bestemmer om en afspilning lyder rigtigt og ikke målingerne. 
 

 
 
Nogle eksempler på typiske originale lydtryk 
Flygel :  77 – 102 dB 

Violiner : 77 – 90 dB 
Træ-instrumenter : 84 – 93 dB 

Blæser-instrumenter : 94 – 102 dB 
Kammerorkester med 8 violiner : 98 dB 
Lille orkester : 110 dB 

Stort orkester : 114 dB 
Sanger :  80 – 105 dB 

Kor : 90 dB  
  

  
 

  

Original niveau 

Afspille-niveau 

Diffrencen mellem den originale lydtrykskurve og lydtrykskurven på afspilleniveauet iflg. 
ørefølsomhedskurverne fremgår af nedenstående grafik. 
Det ses at kurverne ikke er identiske, hvorfor en korrektion er nødvendig såfremt samme 
frekvensbalance skal opnås under afspilningen.  



Sådan ser den "menneskeliggjorte" lyd ud 
Fra Q 113 artikel i ”Ingeniøren” 
  
Af Ole Witthøft 
  
”Når du efterfølgende kigger på on axis frekvensresponsen for den højttaler, som lytteholdet har tilrettet, vil 
du se en lille dæmpning på 1-2 dB mellem 2 og 5 kHz. Det er den målemæssige måde, at beskrive lytternes 
foretrukne lyd på. 
Dæmpningen ligger i det såkaldte præsensområde, hvor vores ører er særdeles følsomme. Klangforskellene på 
f.eks. forskellige sangstemmer registreres netop i dette toneområde og taleforståeligheden ligger også 
udpræget i højttalerens evne til at gengive præsens. 
Den lille dæmpning gør lyden mere tilgivende overfor dårlige indspilninger og giver den en streg af varme. 
Dæmpningen er lille nok til, at den ikke gør lyden hverken lukket eller tilbagelænet, men alligevel stor nok til 
at give klangen karakter og fylde. 
Jeg vil skynde mig at sige, at opskriften fra Q113 Evolution ikke nødvendigvis kan overføres til alle andre 
højttalere. Højttalere har forskellig karakter og det greb, der virker i den ene konstruktion, virker ikke 
nødvendigvis i den anden. Dertil kommer naturligvis spørgsmålet om personlig smag. 
Det væsentlige budskab i dagens indlæg er, at måleudstyret ikke kan hjælpe os hele vejen i mål med en 
højttaler. Der skal lyttes og eksperimenteres, også selv om det tekniske udgangspunkt er i en høj klasse. Jeg 
mener sågar, at det er her højttaleren virkelig får sine kvaliteter, og at det til syvende og sidst, er omhuen i 
denne proces, der skaber en vinder. Dertil kommer ikke mindst, at der kan være en gevinst ved at adskille de 
personer, der arbejder med det tekniske og de personer, der skal afgøre om teknikken er kommet i mål. 
Den lille dæmpning i præsensområdet er ikke en ny opdagelse. Den er en del af en række af kendte metoder 
indenfor klanglige justeringer. Det, der også kaldes voicing.” 
 
Højttaleren har fået en knap 
”Knappen aktiverer parallelkondensatoren og retter frekvensgangen ud, når den står i ON-position og kobler 
kondensatoren fra i OFF-position, hvilket giver en lidt varmere klangbalance. Beslutningen om at vælge den 
varmere klang er dermed lagt i hænderne på brugeren, og i mine (snart) 30 år som højttalerbygger, har jeg 
ikke lavet sådan en løsning før. En stor thumbs up til de læsere der mente, at vi skulle tage et ekstra kig på den 
del af lyden. 
Vi er kommet i mål med den afgørende del af projektet, men mangler stadig at samle op på væghøjttaleren og 
gulvhøjttaleren. De er projektets dyreste højttalere, men er indtil videre ikke de bedste. Det kalder på et 
opklaringsarbejde.” 
 
Knappen 
Af Claus Futtrup, (RD Scan Speak)  
”Fin ide med en knap. Spændende om man tør skrive teksterne "linear" og "nice" på de to sider af knappen(?) 
Det vil da give kunden lidt at tænkte over.” 
 

Kommentar 
Man kan undre sig over, at Ole Witthøft helt har undgået problematikken, der hedder ”ørefølsomhedskurver”. 
Nogen kalder det ”loudness”, men er et ”fy-ord” i visse nørdede kredse. 
At integrere ”loudness funktion” i højttalere er vel ikke det rette sted, 
-for hvad sker der, hvis man afspiller på ”original niveau” ?  
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