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Lyd og multimedier 

 

HVAD ER LYD? 

 

Lyd er - hvis vi ser på den med en fysikers øjne - 

bølger af tryk, der opstår som et resultat af vibrationer 

fra f.eks. en membran i en højttaler, et dyrs eller 

menneskes stemmebånd eller strengen på en violin 

eller et andet musikinstrument. Lydbølger varierer i 

styrke (lydtryk, som måles i dB, decibel) samt i 

frekvens (antal svingninger pr sekund, der måles i Hz, 

Hertz). En ren lydbølge, f.eks. kammertonen (tonen A) 

fremstår grafisk set som en sinuskurve. Som det ses 

på illustrationen til venstre er afstanden mellem 

kurvens top og x-aksen (Amplituden) et mål for 

lydstyrken - jo større afstand, desto kraftigere lyd (eller: 

jo større af-stand eller udsving, desto mere er der 

skruet op for stereoanlægget). Lydens frekvens 

aflæses tilsvarende som afstanden mellem 2 på hinan-

den følgende bølgetoppe. Jo mindre afstand, der er mellem bølgetoppene, desto større frekvens er der 

tale om - og jo højere er tonehøjden. Kammertonen, som omtaltes før, har en frekvens på 440 Hz, og 

den svinger så at sige 440 gange i sekundet - har 440 bølgetoppe i løbet af et sekundet. Det er meget 

individuelt, hvor høje og lave toner det menneskelige øre er i stand til at opfatte, men som hovedregel 

siger man, at det er muligt at høre fra omkring 20 Hz (meget dyb bas) til 20.000 Hz (høj diskant). Det har 

dog vist sig, at man med alderen får sværere og sværere ved at høre især de høje toner, og ældre 

mennesker kan sjældent høre toner højere end 12.000 Hz. 

De lyde, vi udsættes for i hverdagen, er som oftest komplekse - og altså ikke rene toner. Grafisk set er 

de dog stadig en kurve, der minder om sinuskurven - blot med en række mere eller mindre 

asymmetriske udsving. Hvad vi derfor opfatter som en lyd, består næsten altid af en 

vifte/sammensætning af forskellige lyde. Simplest kan det beskrives ved, at selv om to forskellige 

instrumenter spiller nøjagtig den samme tone, ja, så lyder de alligevel helt forskelligt. Dette skyldes, at 

hvert instrument har sine karakteristika og sin specielle "sound". På samme måde lyder det forskelligt, 

når to forskellige personer siger den samme sætning. Også personernes stemmer har sine specielle 

træk: Mandestemmer er generelt mørke og dybe, mens kvindestemmer tilsvarende er lyse og høje. 

 

ANALOG OG DIGITALISERET LYD 

 

En lydbølge kan, som tidligere vist, beskrives som en funktion, en sinuslignende kurve, der er en jævn 

og ubrudt kurve. 

Hvis man vil bestemme en funktionsværdi (y-værdi) til en given x-værdi, kan den aflæses ved hjælp af 
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kurven - dog med en fare for at aflæse unøjagtigt eller direkte forkert. Et er dog sikkert: til en given x-

værdi vil man altid kunne aflæse (bestemme) en y-værdi, idet kurvebilledet af lyden er en funktion, der 

er defineret i alle værdier af x. Da man er nødt til at aflæse funktionsværdierne, siger man, at man 

foretager en analog aflæsning af værdierne. 

På samme måde kan man optage lyd ved at "tage et aftryk" af de svingninger, lydbølgen repræsenterer. 

Dette sker blandt andet på en "gammeldags" 

lp-plade, hvor pickuppen løber gennem en 

rille med en række forhøjninger og 

forsænkninger, der nøje svarer til 

svingningerne i den lyd, deri sin tid blev 

optaget. Pickuppens bevægelser bliver 

derefter omsat til elektriske impulser, der igen 

overføres til højttalerne. 

På lignende måde fungerer båndoptageren, 

hvor tonehovedet aflæser og omsætter 

magnetiseringen på et bånd til elektricitet. 

En teknik, hvor man efterligner den 

oprindelige lydbølges struktur, som det sker 

på bl.a. pladespilleren og båndoptageren, 

kaldes analog. 

Når vi skal overføre lyd til computeren, kan vi 

imidlertid ikke basere os på en analog teknik. 

Godt nok kan lyden optages via mikrofon 

eller fra radio, båndoptager, pladespiller eller 

cd-afspiller, men da fundamentet for 

computerens måde at arbejde på er tal - 

binære tal - må også lyd nødvendigvis fremstå som tal i computeren. Når lyd skal lagres i computeren, 

bliver den derfor digitaliseret, dvs. oversat til og registreret som talværdier, noget der sker ved en teknik 

kaldet ADC, Analog Digital Convertion. Ved denne teknik betragter vi kurven over lyden og måler eller 

aflæser (lyd)kurvens funktionsværdi i en række x-værdier. Man siger, at man tager en "prøve", en 

sample, af lyden med et bestemt tidsinterval. Disse måle og funktionsværdier gemmes i computeren og 

kan senere bruges til at genskabe den originale samme stykke musik ved 11,025 kHz, 8 bit mono lyd. 

Da computeren kun arbejder med hele tal, er det af stor vigtighed, at enhederne i det koordinatsystem, 

hvor lydkurven skal aflæses, altså at både x-aksen og y-aksen er inddelt i tilstrækkelig små dele. X-

aksen skal - hvis vi ønsker at gengive lyden med cd-kvalitet - være delt i 44.100 intervaller pr sekund, 

mens y-aksen skal være delt i 65.536 intervaller (svarende til 16 bit). Er y-aksen kun inddelt i f.eks. 256 

intervaller (8 bit) vil der opstå store afrundings-fejl ved aflæsningen af funktionsværdierne - fejl, der vil 

være hørbare!  

Vi har mange eksempler på instrumenter, der findes i analoge og digitale udgaver: Et ur (skal vi selv 

aflæse tiden på en urskive, er det analogt - angives tiden med tal, er det digitalt), en vægt (skal vi selv 
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aflæse vægten på en skive, er den analog - angives vægten med tal, er den digital) osv. 

 

SAMPLINGSFREKVENS OG SAMPLE STØRRELSE 

 

Når man skal omsætte data fra lydkurven til en række tal er der to ting, der har betydning for, hvor 

præcis gengivelsen af lydbølgen bliver, nemlig hvor tit man foretager aflæsningen, samplingsfrekvensen 

eller samplerate, altså hvor findelt x-aksen er, samt hvor nøjagtig angivelsen af værdierne er, sample 

størrelsen, hvor findelt y-aksen er. Men lad det være klart med det samme: uanset hvor ofte, man 

aflæser, og uanset hvor små enhederne på y-aksen er, så kan man aldrig komme til at rekonstruere den 

oprindelige lydbølge helt ! 

 

Samplingsfrekvensen skal op på en vis størrelse, hvis man senere skal kunne rekonstruere lydbølgen 

ud fra samplingen. Endvidere regner man med, at ca. 50% af signalet går tabt, når de binære tal igen 

skal omsættes til analog lyd. Dette tab af signal kaldes aliasing, og det er en bortfiltrering af de 

uønskede lyde - støj - der opstår under AD-converteringen. Derfor gælder det om at optage lydene ved 

bedst mulig kvalitet, altså med så høj samplingsfrekvens som mulig. I dag opererer man ikke med 

samplingsfrekvenser på under 8.000 Hz - altså 8000 aflæsninger i sekundet, der endda giver en noget 

upræcis sampling (svarer groft sagt til lyden i en telefon). De mest brugte samplingsfrekvenser er 11.025 

Hz (svarer til lyden i en monoradio), 22.050 Hz (svarer til lyden på en kassette-båndoptager) og 44.100 

Hz (lig med cd-kvalitet). 

Man kunne undre sig over, hvorfor man kommer frem til netop disse tal, og for at finde en forklaring skal 

vi tilbage til 1980. Dengang resulterede et samarbejde mellem Sony og Philips i en standard for musik 

cd'en, den såkaldte Red Book standard, hvor cd-skivens fysiske udformning blev fastlagt - blandt andet 

at samplingsfrekvensen skulle være på 44.100 Hz. Herved opnåede man, at selv meget høje toner - på 

f.eks. 20.000 Hz (altså med 20.000 svingninger i sekundet) vil blive aflæst nøjagtigt - og dermed vil blive 

helt rene - også selv om der regnes med at 50% af signalet går tabt! 

 

Sample størrelsen har også indflydelse på kvaliteten/renheden af den optagne lyd. Man måler, sampler, 

lyden med en finhed på enten 8 bit eller 16 bit. Da vores datamat ikke arbejder med decimaltal - men 

kun hele tal, har det altså afgørende betydning, hvor mange dele vores y-akse opdeles i. Arbejder man 

med 8 bit lyd, er y-aksen inddelt i 2
8
 = 256 dele, og lydens værdi kan derfor kun angives som en af disse 

256 værdier. Arbejder man derimod med 16 bit lyd, er hver af føromtalte 256 dele inddelt i yderligere 

256 dele, og y-aksen er derfor inddelt i 2
16

 = 256 • 256 = 65.536 dele. Med andre ord kan man angive 

lydbølgens funktionsværdi med meget større præcision, og en senere rekonstruktion af lyden vil blive 

mere nøjagtig. 

Samtidig har sample størrelsen betydning for, hvor meget støj, der kommer med på optagelsen. Teknisk 

set kan man sige, at for hver bit et lydkort yder, formindskes støjen med 6 dB. Et 8 bit lydkort er altså 

således i stand til at reducere støjen med 8 • 6 dB = 48 dB. Da dB-skalaen er en logaritmisk skala, 

indrettet således at et udsving på 3 dB giver en fordobling eller halvering af lydtrykket, betyder det, at 

støjniveauet på et 8 bit lydkort halveres 16 gange. For et 16 bit lydkort gælder tilsvarende, at støjen 
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reduceres med 16 - 6 dB = 96 dB, og støjniveauet halveres 32 gange. Dette giver en renere lyd - så 

længe vi sammenligner en monooptagelse på et 8 bit kort med den samme optagelse foretaget på et 16 

bit kort. 

Går vi over til at optage stereolyd, skal vi være opmærksom på, at lydsignalerne kun er halvt så kraftige 

som i mono. Derfor har vi brug for kraftigere signaler og kraftigere støjreduktion for at opnå et resultat, 

der er lige så godt som i mono. 

 

Lydfilens størrelse i bytes pr sekund = (samplingsfrekvensen x sample størrelse) / 8 

 

Når vi skal optage lyd, skal man dog være opmærksom på, at digitaliseret lyd er noget, der virkelig fylder 

- såvel i maskinens RAM-lager som på harddisken. 1 sekunds lyd optaget i bedste kvalitet (44.100 Hz, 

16 bit) og i stereo fylder således (44.100 x 16 x 2)/8 bytes = 176.400 bytes = 172,3 kb!! 

Som en grov hovedregel kan man dog regne med, at 1 minuts lyd i denne gode kvalitet koster ca. 10 

Mb på harddisken. Derfor bliver optagelse og brug af lyd en afvejning af forbrug af harddiskplads contra 

kvalitet. Inden man giver sig i kast med en optagelse, vil det altså være fornuftigt at beregne, hvor 

megen diskplads, man får brug for. 

 

I den tekniske analoge lydverden er det sådan (alt andet lige), at vi kan gemme lyd på et plastbånd, som 

er i stand til at indeholde et analogt (lig med), magnetisk spejlbillede af originallyden. 

I den digitale verden bliver alting omskrevet til enten et-taller eller nuller. For at man kan omskrive den 

analoge lyd til data, foretages der et antal målinger af lyden pr. sekund - hver enkelt måling indeholder 

kun information om styrken i det pågældende øjeblik. Disse målinger foretages 44.100 gange i sekundet 

og hver måling skrives ud som et dataord på 16 cifre.  

Når disse øjebliksmålinger afspilles igen, vil de danne et billede af den oprindelige lyd, som umiddelbart 

lyder som den originale lyd - godt hjulpet af en regnemaskine, der gætter sig til alt det, der mangler.  

 

 

Her ses en 1378 Hz sinustone. De lodrette streger angiver de 32 øjebliksmålinger, der foretages, for 

senere - med lidt filtreringsarbejde (udglatning af skarpe digitale kanter) og en regnemaskine - at kunne 

gengive tonen.  
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En måling (en sample) kan f.eks. se sådan ud: 0000111111110010, og viser, som enhver kan se i 

figuren ovenover, styrken i det pågældende øjeblik 

 

Linær lyd  

Linær lyd er, i modsætning til komprimeret lyd, ikke "pakket" sammen ved hjælp af en eller anden 

algoritme. Den kan variere i samplingsfrekvens og bitdybde, men lyden er ikke blevet behandlet for at 

gøre lydfilen mindre.  

De hyppigste formater for lineær lyd er AIFF  og WAV  

Et stort problem, specielt i Internet-sammnhæg, er at denne type lydfiler er store. Dersom du benytter 

dig av WAV eller AIFF formatet, vil et minuts  stereolyd med CD-kvalitet (16 bits, 44,1kHZ) bruge ca. 10 

megabyte. Dersom du f.eks. skal downloade en fem minutter lang sang med et modem som kan læse  

28800 bites pr. sekund, kan dette tage lang tid.  

Her er et regnestykke:  

44100(samplingsfrekvens)*16(bitdybde)*2(stereo)*300(antall sekunder) =423360000 bits (størrelsen på 

sangen i bits).   

423360000bits/8bit pr byte = 52.920.000 byte =  52.92 Mb 

Med en Internetforbindelse på 4 Mbit/sec = 4.000.000 bit/sec vil det altså vare ( 423.360.000/400000 ) = 

105.8 sek  ( sekunder at downloade.) eller knap 2 minutter. 

Et album med 12 sange a 50Mb vil altså tage 2 x 12 = 24 min at downloade. 

 

Komprimeret lyd  

For at løse problemet med store lydfiler er det udviklet forskellige måder at gøre linære lydfiler mindre. 

Dette kaldes at komprimere.   

For at komprimere en fil må du ha et program som anvender algoritmer til at fjerne unødvendig 

information. F.eks information om  lyd som øret alligevel ikke kan opfatte (f.eks. fordi den er for lys ,mørk 

eller svag). Et af de almindeligste formater til komprimeret lyd er MPEG Layer 3(mp3)  

Da en ”ren” lydfil fylder ganske meget (ca. 10mb pr. minut ) har det, fra starten af musikdistribution på 

nettet, været et ønske at man kunne komprimere lyden, så den kunne downloades hurtigere og fylde 

mindre på de små bærbare afspillere, der i starten havde ganske lidt plads – f.eks. 1gb. Valget faldt 

hurtigt  på MP3 der komprimerer den oprindelige lydfil til ca. en tiendedel af størrelsen (ved 128kbit/s 
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som var den oprindelige de-facto standard). Derfor vil der også her fokuseres på .mp3 som den ene 

repræsentant for de komprimerede formater. 

Bitrate og destruktiv kompression 

Graden af kompression i mp3-filer (og reelt også alle andre såkaldt destruktive formater) afgøres af den 

bitrate, hvormed man vælger at komprimere. Det betyder på menneskesprog hvor mange ”tegn” man 

bruger til at beskrive en given information med. Typisk anvendes i dag en standard på 192 kbit/s hvor en 

cd i redbook-formatet  til sammenligning er 1411,2kbit/s (44,100 samples pr. sekund × 16 bits pr. sample 

× 2 kanaler (stereo) = 1,411,200 bit/s  = 1,411.2 kbit/s) – dvs. groft sagt 10 gange bedre. Det er værd at 

bemærke, at cd kvalitet er ca. 50% af den kvalitet, som musikken optages med i studierne. 

Kompressionen fungerer således at en del af informationen bliver skåret væk (derfor kaldes den for 

destruktiv kompression) ud fra et redundans-princip omkring det menneskelige øres evne til at adskille 

lyde. Bestemte lyde i de øvre og nedre niveauer ”udelades” – altså forsvinder en stor del af det 

dynamiske område i den oprindelige lydfil. Derfor fremstår .mp3 og lignende formater som udynamiske. 

Der er nærmest ingen forskel på præsentationen af hårde og bløde passager i musikken. Hele 

lydspekteret befinder sig i samme niveau og detaljeringsgrad – hvilket reelt gør dem uanvendelige til 

lagring af musik. 

Psyko-akustik 

Det har været fremført, at de komprimerede formater anvender en såkaldt psyko-akustisk model, hvor 

lyde mennesket kan høre overdøver ”fraværet” af dem vi ikke kan høre. Det er i realiteten ikke rigtigt, da 

øret opfatter komprimeret lyd som højere end ikke-komprimeret. Samtidig forsøger øret/hjernen at 

kompensere for fraværet af lyd og komprimeret lyd bliver derfor anstrengende at høre på i længden 

Specielt tv-reklamer gør brug af hårdt komprimeret lyd for at træde frem fra den øvrige sendeflade, da  

Licenser 

Mp3-patentet ejes af Fraunhofer IIS og de har i mange år afkrævet en licens af firmaer, der har ønsket 

at anvende mp3 til kodning og afkodning af lydfiler. Firmaer, der sælger musik i mp3-formatet, betaler en 

procentdel af salget til Fraunhofer som en del af licensbetingelserne. Konsekvensen var at Microsoft 

udviklede deres eget format.wma og Apple deres.aac. Men det betød også, at ”græsrødder” der var 

utilfredse med ét firmas ret til effektivt at bestemme udbredelsen af lydfiler begyndte at udvikle andre 

formater, deriblandt.ogg og .flac: 

Ogg Vorbis 

Ogg Vorbis (selve formatet hedder Vorbis med .ogg som fil-ekstension. Ogg er Xiph.Org’s container for 

lyd og video.) er et gratis og åbent format udviklet af Xiph Org Foundation [http://www.vorbis.com/], der 

som .mp3 benytter destruktiv kompression men som Apples .aac skulle lyde bedre end det efterhånden 

gamle .mp3 format. 
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Vorbis har imidlertid endnu ikke fået den store udbredelse udenfor Linux-verdenen. Spørgsmålet er om 

det nogensinde får reel betydning. De brugere, der accepterer destruktiv kompression er formodentlig 

uinteresserede i open source, licenser og andet. Vorbis er desuden i direkte konkurrence med .mp3, 

.wma og .aac - tre formater, der alle anvendes af de kommercielle musikwebsider. 

FLAC 

FLAC [http://flac.sourceforge.net/] (Free Lossless Audio Codec) er et åbent format, der er specielt 

udviklet til audio. Modsat praktisk taget alle andre anvendte formater er .flac filerne komprimeret uden 

tab af kvalitet. Det betyder lidt større filer (et sted mellem 30-50% af den oprindelige filstørrelse) men 

uden at ødelægge lyden. 

Hvor de destruktive formater minder om grafikformatet JPEG og dets kendte støj (artifakter omkring 

objekter specielt i overgangen mellem lys og mørke) ved kompression, så minder .flac om ZIP-formatet 

En .flac fil kan bruges som udgangspunkt for en destruktivt komprimeret fil, hvis det skulle blive 

nødvendigt. 

High Fidelity 

Flac er blevet accepteret af såkaldte audiofile (musikelskere for hvem idealet er at komme så tæt på den 

oprindelige optagelse som muligt – også benævnt som High Fidelity/HiFi) som et format, der tilbyder et 

rimeligt alternativ til .wav, fordi det bevarer den oprindelige lydkvalitet. Imidlertid er det ikke udbredt 

blandt almindelige lyttere endnu. Dette skyldes formentlig flere ting  

Få afspillere på markedet 

For det første kan Apple’s iPod (der trods alt er verdens mest solgte bærbare lydafspiller) ikke 

afspille formatet med mindre man er forholdsvist nørdet indstillet og ikke har et problem med at 

installere f.eks en iPodLinux. [http://ipodlinuxinstl.sourceforge.net/] Det samme gælder for 

hovedparten af Windows-baserede bærbare afspillere der er tilgængelige i Vesten. I Asien er 

markedet og udvalget langt større, som det også ses på denne oversigt 

[http://flac.sourceforge.net/links.html]. 

Få websider med downloads i .flac 

Websider med musik-downloads halter bagefter med at tilbyde .flac som mulighed. Flere og 

flere musikere som bl.a Metallica [http://www.livemetallica.com/live-music/0,194/Metallica-mp3-

flac-download-5-14-2008-Wiltern-Theatre-Los-Angeles-CA.html], tilbyder det dog på lige fod 

med .mp3 og det ser ud til at være ad den vej, formatet vil få sin udbredelse. Det har endnu 

ingen interesse for selve pladeselskaberne at tilbyde fornuftig kvalitet til brugerne, da 

efterspørgslen tilsyneladende ikke er til stede. Så udviklingen drives af musikere og 

musikelskere i fællesskab. 

. 
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Kræver installation 

At anvende FLAC kræver installationen af deres software 

[http://flac.sourceforge.net/download.html]. Derudover kræves der installation af en afspiller som 

f.eks  Foobar2000 [http://www.foobar2000.org/]. 

Det lyder besværligt, så hvorfor skal jeg bekymre mig? 

Flac er i praksis ikke mere besværligt end det var at bruge .mp3 i starten (d.v.s. omkring slut-

halvfemserne). Hvis man ønsker, at musik skal opleves i acceptabel kvalitet og fortsat kunne have den 

indflydelse, det har på mange menneskers hverdag er det et logisk valg. 

Mange musikere og producere har advaret mod den modsatte udvikling: 

” [Modern albums] have sound all over them. There's no definition of nothing, no vocal, no nothing, just 

like — static”  Bob Dylan, Rolling Stone. 

For helt at forstå tyngden i Bob Dylans udtalelse, skal man også forstå at der fra pladeselskabernes side 

er et ønske om at ”spille højest [http://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war]”. Det vil sige, at man allerede 

på mastering-siden [http://www.cdmasteringservices.com/dynamicrange.htm] (den proces, der kommer 

efter at en musiker har indspillet i studiet, og som klargør indspilningen til produktion af den fysiske cd) 

benytter sig af en hård kompression af lyden for at afgrænse det dynamiske spektrum – så det lyder 

højere. Så udgangspunktet for mange komprimerede musikfiler er …en komprimeret musikfil. 

 Streaming teknologi  

Streaming audio, eller "strømmende lyd" frit oversat, er en teknologi til at hente  lyd med fra Internet. 

Denne teknologien gør det mulig at høre lyden samtidig med man henter den ned. Filene bliver heller 

ikke lagret på harddisken i modtagerens maskine, og dette gør at størrelsen på filene ikke bliver noget 

problem. Streaming teknologien gør det f.eks. mulig for radio og TV-kanaler (multimedia streaming) at 

sende "live" på Internet.  

Problemet er at for at gøre det mulig at streame en lydfil, må denne komprimeres ganske meget. Dette 

går igen ud over lydkvaliteten som bliver ganske dårlig. En anden faktor med denne teknologi, er 

modtagerens tilkobling til Internet, jo hurtigere tilkobling jo bedre lydkvalitet. Men med f.eks. et modem 

med kapacitet på 28.8kbps vil en nok opleve at lyden både er dårlig, og ofte falder ud.   

Vanlige formater for streaming audio er RealAudio  og Shockwave  
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Hvor møder vi digital lyd 

Digital lyd er set fra brugerens side en bred betegnelse. Fabrikanterne i den mere kommercielle del 

betænker sig sjældent længe, før de i flæng bruger betegnelsen "digital". 

Hvis vi mere seriøst ser på produktgrupper, hvor vi virkelig kan tale om digital bearbejdning af lyden, så 

er der digital lyd at hente fra en CD, en MiniDisc, et DAT-bånd og  DVD  

Fælles for alle systemerne er, at lyden først omdannes til data, inden den bliver lagret på en CD, en 

MiniDisc, DCD BlueRay o.s.v., og når vi skal høre den igen, omdannes disse data til noget, der til 

forveksling ligner den oprindelige lyd. 

Foruden ovennævnte grej, findes der et utal af apparater til musikindustrien, der arbejder rent digitalt - 

lydmiksere, keyboards, samplere, trommemaskiner o.m.a. 

 

Data bliver til analog lyd 

For at afspille den digitale informationsstrøm leder man denne gennem en digital/analog-omsætter (DA-

converter), der som ordet siger, laver den digitale lyd om til analog lyd - altså til noget vi kan høre. Der 

laves en masse ekstra hurlumhej i denne omsætning fra analog til digital og fra digital til analog lyd, for 

at holde styr på en mængde andre parametre, men det vil komme alt for vidt og blive alt for teknisk, at 

omtale dem her. Men hvis du f.eks. har hørt, at der i en CD-afspiller sidder en lynhurtig regnemaskine, 

der regner sig frem til den lyd, der burde have været der - når der er tekniske fejl og mangler i 

informationerne på CD-pladen - så har du hørt rigtigt. 

Det er faktisk muligt at afdække flere kvadratmillimeter på pladen med sort tape - uden at det giver 

hørbare fejl. !! 

 

Digital lydredigering 

Digital lydredigering foregår normalt i en computer. Her få man: Stor lagerkapacitet (harddisken), stor 

arbejdskapacitet (masser af RAM) og en stor skærm, hvor det er nemt at se den grafiske fremstilling af 

lyden. Og arbejder man i flere spor, skal der simpelthen et vist areal til, for at man på én gang kan se 

alle de informationer, der er nødvendige. 

I gamle dage, når man klippede i båndene for at redigere, klippede man det uønskede ud af båndene 

med en saks, for derefter at sætte båndet sammen igen med specialtape. 

På computeren bliver det, man har indspillet, "liggende" på harddisken, uanset hvor mange gange man 

klipper i materialet. Man klipper faktisk slet ikke i materialet, men fortæller derimod computeren, hvorfra 

og hvortil det første klip befinder sig på harddisken, derefter hvor det andet klip befinder sig o.s.v. - og 

når man så afspiller klippene, vil harddisken finde delene så hurtigt, at det lyder som om, man har klippet 

tingene sammen - også selvom det ene klip ligger i starten af éns optagelse og det næste i slutningen. 

Det klarer computeren ved at lade lyden være en anelse forsinket (mindre end et kvart sekund), således 

at harddisken kan nå hen til det næste klip, inden det første er afspillet færdigt. 

Når man er færdig med at redigere, laver man en ny fil, der kun indeholder de redigerede dele af den 

oprindelige optagelse. Der findes en kommando, der vil få computeren til at samle det redigerede til en 

ny fil. Denne nye fil vil så være éns færdige indslag. 
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Den digitale radio 

Den digitale radio, kaldet DAB - Digital Audio Broadcast - bruger MPEG layer 2-formatet til reducering af 

pladsforbruget på de digitale linier.  Afhængig af hvad man hører, vil man så ændre på 

reduceringsgraden (digitalt set får radioavisen mindre plads på frekvensen end torsdagskoncerten). 

Dette vil give plads til mindst 4 stereoprogrammer på den samme digitale kanal, som udsendes på den 

samme frekvens over hele landet - samt en hel del tekstinfo til modtagerens display.  

Vil du vide mere, kan det anbefales at læse mere på www.dr.dk/dab.  

 

God lyd – dårlig lyd/ God kvalitet – dårlig kvalitet 

Lad os sammenholde de to naturlige yderpunkter for digital optagelse af lyd, nemlig en optagelse ved 

11.025 Hz, 8 bit, mono og den føromtalte optagelse ved 44.100 Hz, 16 bit, stereo. 

Den første af disse er den dårligste optagelse, de fleste lydkort "er i stand til at klare", en sampling hvor 

lydfilen til gengæld kun fylder (11.025 • 8 • 1):8 bytes = 11.025 bytes for hvert sekunds optagelse - altså 

kun 1/16 af den størrelse lydfilen vil få, hvis man optager ved 44.100 Hz, 16 bit og stereo. Til gengæld er 

der ingen tvivl om, at denne optagelse vil være kendetegnet ved susen i de lave passager - og i det hele 

taget vil den være præget af en mere grumset lyd og større mængde støj - men størrelsen af lydfilen vil 

som sagt også være markant mindre. Hvilken samplingsfrekvens og sample størrelse, man skal vælge, 

må blive et spørgsmål om kvalitetskrav contra harddiskstørrelse. Her skal man måske også huske på, at 

digitaliseret lyd, der skal indgå i et multimedieprojekt altså også fylder - og skal projektet distribueres på 

disketter, ja, så skal man nok holde sig fra at optage hele monologer eller symfonier. 

Man bør nok i det hele taget holde sig fra at optage lyd i de to yderpunkter, men vælge f.eks. at optage i 

22.050 Hz, 16 bit, mono - i hvert fald et det vigtigt af hensyn til kvaliteten at bevare en sample størrelse 

på 16 bit - mens stereo som oftest er unødvendig luksus. 

Man skal endvidere være opmærksom på, at hvis man vil mixe lyd, f.eks. tale og musik (f.eks. som 

underlægning til talen), skal alle de lydfiler, der indgår i mixningen, normalt være af samme type. I et 

sådant tilfælde vil det altså være "tåbeligt" at optage lyden i stereo fra en cd-afspiller, når man alligevel 

kun kan tale i mono! 

Når man har optaget lyd, gemmes denne i et format, der får efternavnet (extension) .WAV - en 

forkortning for  wave. 

Skal man kun bruge talekvalitet, så har forskningen indenfor taleteknologi og mobilkommunikation vist, 

at man kan få en god talekvalitet med 13,2 kbit/sek (”enhanced full rate” i gsm). Prøver man 

derimod at overføre musik via en gsm-telefon i dag, så vil man høre meget svingende kvalitet.   

 

Den digitale lyd i forskellige hastigheder -  DR’s lydformat  

Lyd er i dag blevet digital mange steder. Den gamle analoge LP og kassettebånd har haft deres 

storhedstid, og cd-skiver har domineret markedet for musik i det seneste årti. Den næste generation af 

musikformater, såsom MP3, har i løbet af de seneste år for alvor slået an. 

Musikken er nu ikke længere kun bundet til et stereo-anlæg, men er tilgængelig på ens computer, i 

http://www.dr.dk/dab/
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mobiltelefonen eller via Internettet.  

Der er stor forskel på, hvor mange bits, der kan være på en cd, en harddisk og en lille MP3-spiller. Der 

er også stor forskel på, hvor store filer, forskellige kanaler i praksis kan overføre. Derfor kan man 

komprimere signaldata mere eller mindre.  

Lyd tilpasset det menneskelige øre går i frekvens fra under 50 Hz og op mod 20 kHz. Hvis man vil 

anvende klassisk digital signalbehandling, så kan det vises (med Nyquists samplingsteorem), at man 

skal sample den analoge lyd med mindst den dobbelte frekvens af den højeste. I en cd-afspiller 

anvendes derfor 44,1 kHz som samplingsfrekvens, og hver af de digitale lydsamples gemmes digitalt 

med 16 bit opløsning. Dette giver en datamængde – bit-rate – på ca. 1,4 megabit/sek. på en almindelig 

musik-cd i stereo. Det er en forholdsvis stor datamængde.  

For at kunne reducere datamængden kan man komprimere lyden. Nogle kompressionsmetoder 

anvender teoretiske modeller af tale, såsom Linear Predictive Coding (LPC), hvor man med passende 

filterteknik efterligner den måde mennesket taler på. Målet er generelt at kvantisere lyden så hårdt som 

brugeren nu tillader.  

 

Lagermedier  

MP3-filer laves typisk ud fra musik-cd’er, hvor man ”ripper” musikfilerne en for en, dvs. komprimerer 

filerne på en computer, f.eks. med Winamp til Windows eller Grip til Linux. Det er typisk, at man opnår 

en faktor 6 til 10 i komprimering med MP3 eller Ogg Vorbis, svarende til en båndbredde på ca. 150-250 

kbit/sek. for stereomusik. Denne båndbredde gør filerne meget attraktive for mange medier.   

Med de lave priser på harddiske er det muligt at have et helt musikbibliotek på ens egen filserver, idet en 

musik-cd konverteret til MP3 kun fylder 75-100 megabyte. Denne filstørrelse passer også fint med de 

typiske størrelser på hukommelseskort, der kan købes i dag. MMC-kort, USB-memory sticks, eller til 

dedikerede MP3-afspillere med lagerplads til mindst en halv times MP3 musik.  

 

DR's lydformat   

DR har som en del af deres digitale indsats givet mulighed for at man via deres hjemmeside kan få 

direkte adgang til nationale og regionale radioprogrammer.   

DR har valgt at sende (streame) i tre forskellige datahastigheder; 20, 32 og 64 kbit/sek. med brug af 

Windows Media Audio formatet (WMA). Med 20 kbit/sek. er det nemt at høre en klar metallisk lyd ved 

f.eks. tale, mens 64 kbit/sek. giver en ret god kvalitet for tale.  

Alt efter temperament, er der stadig lidt for meget metallisk klang over DR-musik, selv sendt ved 64 

kbit/sek.   

DR’s afvejning af, hvad der er en tilstrækkelig båndbredde, ser dog ud til at være vellykket, for kanalerne 

har mange lyttere: Ca. en halv million brugere per måned anvender DR netradio, og den gennemsnitlige 

lyttetid er 1,5 time. 

 

 


