
Tøknilig krøv til ljóðframleiðslu 
 

Kringvarp Føroya fylgir ásetingum frá European Broadcast Union, EBU, hvussu ein 

skal ljóðblanda samsvarandi “EBU R128” ásetingum um “Loudness”. Hetta verður 

gjørt til frama fyri lurtaran, so at sama ljóðstøðið er á sendingum, tónleiki og 

lýsingum. 

 

Treytirnar til framleiðarar, ið lata ljóðframleiðslu til Kringvarp Føroya, eru, at 

leiðreglurnar hjá EBU skulu haldast. Verða leiðreglurnar hjá EBU ikki fylgdar, 

tilskilar Kringvarp Føroya sær rætt til ikki at spæla ljóðframleiðsluna. 

 

Fyri at lúka ásettu treytirnar frá EBU, krevst eitt forrit, ið kann máta Loudness. 

Forrit, sum eitt nú “T.C. Electronics LM2n”, “iZotope RX loudness Control” og 

“Waves WLM Plus Loudness Meter” kunnu máta Loudness. Hesi forrit eru 

ískoytisforrit, sum stundum fylgja við vanligum forritum, ið kunnu viðgera ljóð. 

 

Á næstu síðu sæst, hvussu forritini skulu setast upp, og hvussu ljóðblandingin skal 

vera. 

 

Í stuttum kann sigast, at ein ljóðframleiðsla má ikki fara upp um -23 LUFS. 

Ljóðframleiðslan skal hava eitt True Peak á uml. -3dB FS og ikki fara upp um -1dB 

FS. 

 

Tað ber til at lesa meira um “Loudness” og ymiskt annað á heimasíðuni www.ebu.ch 

 

Her kanst tú lesa um EBU R128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf


 

Tøknilig krøv til ljóðframleiðslu 

Merking Frágreiðing Máting Tilvísing 

LU Loudness eind 1LU = 1 dB 

broyting í 

loudness 

EBU Tech 3343 

LUFS Loudness eind í mun til 

full scale 

LUFS EBU Tech 3343 

LRA Loudness Range mátari LU EBU Tech 3342 

Framleiðslukrøv    

Merking Frágreiðing Máting Tilráðingar 

Program Level Miðal virði á 

ljóðframleiðsluni 

LUFS -23 LUFS +/- 0.5 LU 

(ikki beinleiðis 

ljóðframleiðsla) 

-23 LUFS +/- 1 LU 

(beinleiðis 

ljóðframleiðsla) 

True Peak Hægsta virði loyvt á 

ljóðframleiðsluni 

dBTP Uml. -3dB FS (full 

scale), men ikki 

omanfyri -1dBFS 

Momentary Level Miðal virði mátað í 0,4 

sek. (stutt ljóðbrot) 

LUFS -15 LU (á 0,4 sek. 

tíðarskeið) 

Short Term Loudness 

Level 

Miðal virði mátað í 3 sek. LUFS Í mesta lagi -20 LU (á 3 

sek. tíðarskeið) 

Loudness Range Dynamikkurin í 

ljóðframleiðsluni, øll 

framleiðslan verður 

mátað. 

LRA Í mesta lagi 18 LU (á 30 

sek. tíðarskeið. 

Tað verður viðmælt at 

halda seg til uml. 8 LU 

Loudnes Range of 

Dialouge 

Hvar liggur talan í mun til 

alt hitt í ljóðframleiðsluni 

LU Talan má vera týðulig og 

ikki órógvast av øðrum. 

Viðmælt verður, at talan 

liggur um 6 LU og ikki 

minni enn 4 LU frá tí, ið 

skal liggja undir taluni. 

 
 
 

True Peak leiðreglur Í mesta lagi 

Ikki komprimeraður tónleikur -3 dBTP 

Komprimeraður tónleikur -10dBTP 

Stuttar effektir -3 dBTP 

Bakgrundstónleikur og longri effektir -18 dBTP 

 


