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About the Technology
Klangfarge
Klangfarge benyttes ofte som en billedlig
forklaring på lydoppfattelse og vi hører
ofte benevnelser som, farge, temperatur,
følelse, dybde og andre dimensjoner ved musikk.
Klang eller farge i instrumenter og vokaler kommer
i stor grad fra overtonene som høres. En “ren” tone,
en sinus, har ingen overtoner og oppleves som uten
farge eller klang. Når et instrument lager en lyd vil
den inneholde naturlige forvrengninger som genererer overharmoniske gjengivelser.

Når du for eksempel går inn en kirke, vil hjernen
lynraskt oppfatte kirkens akustiske egenskaper og
de karakteristiske etterklangstidene. Hjernen vil
forvente at musikk og tale er i samsvar med de lange
etterklangstidene. Dette er et av områdene i psykoakustikken som det forskes mye på.

Når man måler på frekvensrespons og etterklangstider på instrumenter ser man tydelig overtonene
som dobling av frekvensen. En 440Hz tone har
overtoner på 880Hz, 1760 Hz, 3520Hz 7040Hz
og 14080Hz. For hver overharmoniske gjengivelse
avtar “styrken” på tonen. Når det er mange overtoner oppleves lyden som “nær” og “troverdig”. Mennesker “liker” forvrengninger i 3. over-harmoniske
og kaller dette “varm” og “rik” klang. Klangfarge i
instrumenter kan måles som avviket i den teoretiske
reduksjonen i lydtrykket. Dette avviket kommer fra
instrumentets resonansegenskaper som forsterker
eller demper ulikt i frekvensområdet vi hører i.
Dette er veldig tydelig i strengeinstrumenter som
akustiske gitarer hvor man registrerer forskjeller på
gitarkasser ved å registrere overtonene. På elektriske
gitarer må instrumentklangen komme fra forsterker
og høyttaler.

Som Hi-fi produsent finner vi det høyst relevant
å engasjere oss i hvordan hjernen oppfatter lyd og
hvilke faktorer som spiller inn.

Det er derfor man i studioopptak setter mikrofon
på gitarhøyttaleren og ikke plugger gitaren rett i
miksebordet.

Slik er teknikken
Det meste i en Forsman VSS høyttaler er
helt unikt. Forsman går sine egne veier og er ikke
fremmed for å løse oppgaver utradisjonelt.
Dipolprinsippet er et velkjent lydprinsipp. Det
finnes ikke standard utviklingsverktøy eller programvare for dipoler. Derfor kreves det betydelig
kompetanse og innsats for å utvikle slike produkter. Dipoler gir et klangbilde som stemmer med det
klangbildet ørene dine forventer seg.
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Diskant &
mellemtone
på Forsmans høyttalere er dipol magnetostat elementer som er symmetriske fremover og bakover. Mellomtonen er plassert på
toppen og diskanten i ørehøyde når du sitter. Begge
disse elementene har fått en dobbelkrommet lydbølgestyring (WaveGuide) som utgjør et vertikalt
horn både fremover og bakover.
Denne unike kombinasjonen av dipol og horn teknikk gir en harmonisk og homogen utklinging
av alle klangfargene i musikkens overtoner. Den
integrerte WaveGuiden gir en perfekt faserenhet i
gjengivelsen. Den sørger også for et utrolig presis og
detaljert perspektiv i et bredt lytte område.

Bassrekken
De nedre frekvenser består av tre basselementer som også er dipole. Basselementene er designet av Forsmans grunnlegger, Tor
Forsman, og produseres i Nordens mest avanserte
elementfabrikk i Norge. Bassrekken som spiller i
en dipol konfigurasjon har den samme motstand og
trykkoppbygging begge veier. I en kabinetthøyttaler blir det trykkoppbygging avhengig av volumet på
resonansrommet og elementene må tilpasses denne
økte motstanden inne i kassen. Membranen får
derved en dempet bevegelse i forhold til de faktiske
signalene som sendes fra forsterkeren. Forsmans
Dipol høyttalere kan derimot bruke den optimale
dempefaktoren Qt=0,7 som gir rene gjengivelser
uten linearitetstap og slipper å jukse med ulineær

aksial bevegelse for å maskere bort kabinetteffekter.
Alle elementene har en faseplugg i senter som sitter
fast i drivverket til høyttaleren. Denne fasepluggen
eliminerer lufttransport fra senter av høyttaleren
gjennom magneten. Dette fjerner årsaken til pustelyder man kan få i tradisjonelle elementer når lyden
presses gjennom et senterhull på magneten og blåses
ut som i en bassport. Også her er gevinsten detaljert,
klokkeklar og presis gjengivelse helt uten pustelyder
eller andre tilpasninger.

Grunntoner
Forsmans Dipole Basselementrekke
spiller alle frekvenser fra ca 20 og opp
til 600Hz hvor mellomtoneelementene
tar over. Nesten alle instrumenter og stemmer har
sine grunntoner i dette område. Spesielt viktig er det
for kvinnelig vokal som har grunntone rundt 250
Hz og første harmoniske overtone rundt 500Hz.
Herre vokal har grunntone rundt 125Hz slik at både
1. og 2. harmoniske overtone gjengis av bassrekken.

Dette gir en helt faseren grunntonesammensetning
som oppleves som musikk med helt riktig farge,
klang og betoning. Dessuten blir presisjonen i det
holografiske bildet svært høyt.
Man kan uten videre høre hvor de forskjellige
instrumentene er i rommet, ikke bare horisontalt,
men også i dybden.
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Akustisk Baffel
ekvivalent
For at en dipol skal kunne spille bra er
det nødvendig med en viss utstrekning
på baffelen, eller senterplaten, som den
også kalles. Den ideelle fasongen på en dipolbaffel er en ellipse.
Ved å folde to ellipser til en sylinder oppnås design
av ypperste klasse samtidig som optimal akustikk
opnåes. Ideelt sett skulle en høyttaler ha samme
akustiske utstrekning som det en mikrofon har.
Det er pr i dag ikke mulig rent fysisk, men hos Forsman jobbes det kontinuerlig med å komme nærmest
mulig.

Delefiltret
Delefilteret i Forsmans høyttalere er
også spesialdesignet for Dipole høyttalere. Dette er utviklet med en unik ekspertise
på delefiltere til dipoler som vi benytter i alle våre
høyttalere. Delefiltrene designes slik at sluttresultatet har samsvarende flankestivheter, timing og
fase korrekte overganger, samt har en spredningshomogen lydtrykkssummasjon. Det siste er svært
viktig for lytteopplevelsen. Det hjelper ikke om
elementene er i fase bare på krysspunktet i -6db.
De skal også være i fase en oktav over og en oktav

under, målt i riktig lytteposisjon. Alle komponenter måles for å tilfredsstille kravene til linearitet i
de frekvensområdene de skal brukes. Impedanstilpasning gjøres for bassrekken med en egenutviklet
primærinduktans med tre parallelle ledere. Selve
kortet som delefilteret er montert på har dobbel
tykkelse og innfestinger plassert der de demper
egenresonanser mest. Terminaltilkoblingene går
rett inn i delefilteret uten ledninger eller andre
koblingspunkter imellom.

Det er en enorm gevinst i å redusere horisontal utstrekning på elementer. Stereoperspektivet blir mer
detaljert, møblering er enklere, og pin-point presisjonene øker dramatisk. Det er den effekten som gjør
det mulig å peke på nøyaktig hvor musikerne står
i rommet. Da ´forsvinnerª høyttalerne i lydbildet
og musikken er bare tilstede i rommet. Det er dette
som er ´å høre på utsiden av boksenª.
Når man måler avstanden fra ett hvilket som helst
punkt på en av membranene rundt høyttaleren og
til samme punkt på baksiden, får vi den akustiske
membranutstrekningen. På Forsmans høyttalere
er den akustiske horisontale utstrekningen mindre enn 30mm! Det betyr at alle grunntoner kommer fra samme sted, og lytteren sitter igjen med en
følelse av å være på konsert.

Bi-Wiring
Det er 2 tilkoblinger til Forsmans VSS
høyttalere, kalt Bi-Wiring på fagspråket.
Det skal kobles opp to ledninger fra samme punkt
på forsterkeren til hver sin terminal på høyttaleren. Dette gjøres for å redusere forvrengningen
som kommer av spenningstapet over høyttalerkablene som brukes. Bass og mellomtone/diskant
bruker normalt omtrent like mye effekt. Når man
spiller høyt vil dette føre til spenningstap over kabelen i takt med musikken. Dette spenningstapet
fremtvinger volumregulering mellom elementene
slik at høyttaleren dermed modulerer feil. Løsningen er å ha egne ledninger til bass og mellomtone/
diskant som ikke påvirkes av spenningstapet på den
andre kabelen. Det hjelper ikke å koble sammen
terminalene på høyttaleren.
Terminalene er plassert på undersiden av høyttaleren slik at tilkoblingene skjules og ikke stikker frem
som en sår tommel. Det er tross alt et prisvinnende
designmøbel vi snakker om.
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Turbulens og
kantresonanser
Akkurat i kanten av den vertikale splitten,
har Forsman fasongen en markert vinkel.
I motsetning til tradisjonelle kasser hvor elementer
ofte har en rett vinkel på kassen som gjerne bare har
blitt litt avrundet.
Når lyden skyes ut gjennom Forsmans Vertikale
splitt, vil lufttrykket dra med seg luft fra utsiden av
høyttaleren. Disse to luftstrømmene møtes i den
skarpe overgangen og smelter sammen omtrent som
når luften slipper kanten av en flyvinge.
Det blir ingen turbulens eller andre støy og pustelyder. Det samme skjer når membranen flyttes tilbake,
luften splittes og fordeles uten turbulens eller ulyd.

Ben
i silikonkobling
Høyttalere bør helst ikke sette gulvet i
bevegelse og det finnes mange måter å
gjøre dette på. Forsmans høyttalere er koblet
mot gulvet med et stempel som flyter på tre silikon
elementer inne i de lekre sortelokserte bena. Benas
demping eliminerer overføring av egenresonanser
fra kabinettet til gulvet, og stopper samtidig musikk
genererte frekvenser fra gulvet og inn i høyttaleren.
Løsningen har lang levetid og det er heller ikke fare
for å få ødelagt gulvet.

Grillutforming
Grillen er laget i et stanset materiale med
spesielt god transisjon. Hullene er hexagon
orientert i matrise slik at materiale mellom dem alltid er mindre enn 0,9mm. Denne konstruksjonen
som er godt kjent fra naturens side, for eksempel i bi
kuber, gir en uovertruffen styrke.

Grillen stopper egenresonanser og den slipper lyden
like godt gjennom i hele frekvensspektret. Det blir
ingen farging eller klangpåvirkning uansett hvor
høyt eller lavt du spiller. I tillegg er grillen krummet i en sylinder fasong som demper ut alle tilløp til
påvirkning fra utsiden.
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Ekte vare med
Forsman
Forsman har i mange år levert det ypperste av
high-end dipol høyttalere. Helt siden den første
foldede dipolen ble lansert for mer enn 20 år siden
med det patenterte Vertical Split Systemet, har
Forsman vært uovertruffent når det kommer til
naturtro lydgjengivelse.
Mange husker de håndlagede VSS2, VSS3,
og toppmodellen Ultima med stor glede.
Forsman leverer fremdeles oppgraderinger
til disse.
Nå har Forsman også lansert produkter
som produseres industrielt og med betydelig
kortere leveringstid.
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VSS5 Classic
Forsman VSS5 Classic er høyttalere med
Vertical Split System og analoge delefilter.
De bør drives av høykvalitets forsterkere
og har biwiring terminaler.
VSS5 leveres med integrerte bein som sikrer
frekvensnøytral kobling mot underlaget.
VSS5 er presis og kontant i lydbildet og gir en
musikkopplvelse som får hjerte til å slå fortere
og hjernen til å undres.
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“VSS 5 Classic er en både lekker og spennende høyttaler
som utvilsomt vil glede mange med sin storslagne
og detaljerte lyd med eksepsjonelt bra dypbass”
Test af VSS5 i Fidelity

FORSMAN

VSS4 Classic

VSS4 Classic
VSS4 er en lekker sak som passer rett inn i et hvilket
som helst hjem.
Den er designet med linjer og geometrier som er
klassiske og tidløse, og fremstår som svært eksklusive.
Forsmans designer, Anne Cecilie Hoppstock, har laget
et evigvarende formspråk som er perfekt tilpasset
Vertical Split System og Dipol teknologien.
Hele herligheten kan fås i alle tenkelige farger,
inklusive fargen på din favorittbil eller lyttestol.
Høyttalerne er beskjedne 23 cm i diameter og 113 cm
høye. De veier riktig nok 23Kg stykke, men står på 5
føtter med akustisk frikobling fra underlaget slik at de
er lette å flytte på.

“Magisk Holografi – Med sit gigantiske lydbilde
og sylskarpe presisjon er norske Forsmans nye
høyttalere som skapt for deg som liker å lytte!”
Test af VSS4 i Lyd og Bilde
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VSS4
Forsmans høyttalere låter alltid
naturlig i rommet.
Produsentens postulat er at
«Alt låter bedre med Forsman».

“Vil du ha et imponerende stereoperspektiv og en
musikkgjengivelse som er til å ta og føle på, så er
Forsman VSS4 virkelig en spennende høyttaler”
Test af VSS4 i Lyd og Bilde

Standard RAL colours
9011
1012

9001
1021

7016
2000

6015
3002

6002
3005

5015
3015

5003
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Innfør

D2 Serien

D2 Seriing
en

2012
D2 serien

D2 serien består av D2-8 og D2-10, umulig å produsere
i følge gjeldende teorier om lydgjengivelse, men Forsman
har klart det igjen.
Takket være tung eksperimentell forskning og lang
erfaring i å tenke utenfor boksen, har utviklingsavdelingen brutt grenser og laget en ny serie som også
sprenger grenser lydmessig.
Forholdet pris/kvalitet er unikt, disse må bare oppleves.

• Bestykningen
Både D2/8 og D2/10 er utstyrt med
magnetostater som spiller like godt
fremover som bakover.

• Sidepaneler
Sidepanelene er produsert i aluminium,
eloksert og lakkert i varmlufts
pulverioniseringsanlegg. Den forspente
krumningen spenner hele konstruksjonen i et akustisk dempende grep,
og sikrer at alle komponenter gjensidig
kansellerer hverandre.

• Forsman Float
D2 serien har fått det samme påkostede
understellet som benyttes
i Forsmans større modeller. Bena
gir stabil frikobling fra gulvet.
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Kabler

Cables

FEED4

“Den ser ut som den koster flesk, og lyden tyder
på det samme, men til 7500 kroner er dette den
beste høyttalerkabelen jeg har hørt på denne
siden av 30.000 kroner i mitt anlegg.”
Test af FEED4 i Hjemmekino 3/11

Forsman Feed4 (FF4) er høyttalerkabler
med en eksepsjonell åpenhet og et
transparant lydbilde. Den gir lyden det
ekstra den trenger for å komme helt opp
på øverste hylle.
Forsman Feed4 leveres i par.
For å koble opp bi-wire systemer trengs det
to par FF4.
Den ene enden av kablen er terminert med
rørtype bananplugg, spesielt egnet til terminalene på Forsman VSS høyttalere.
Terminalene skrues fast på røret og sikrer at
det ikke blir vridning på kabelen eller at den
løsner hvis kablene flyttes på.
Overgangsmotstanden er lavest mulig med
en slik kobling. Forsterkersiden er
terminert med en Spadekobling som
passer på to diametere.
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Midrange
Magnetostat element
fra BG Corporation

Midrange
Magnetostat fires to
the front and back

Tweeter
Magnetostat element
fra BG Corporation

Tweeter
Magnetostat fires to the
front and back, the baffle
directs the sound

Bass
The membrane has a hole
cut in the center to avoid
whisteling sounds emenating from the magnet.
Designed by Tor Forsman,
produced at SEAS.
Bass
3 x 10 inch Bas woofers,
with stationary center cone
produced at SEAS
VSS
The edge ensures a natural
perfect blending of sound
and air waves. This is partly
why the listening mind can
picture the sound so close
to the original.

VSS
The patented Vertical Split
is a geniality that produce
the holography in the
sound picture.

Steering
The very rigid structure of
the membrane supports and
steers the moving menbrane

Magnet Cap
A rubber cap stops all movement of air thru the magnet

Base
The base of the VSS5
contains crossover.

Feet
The 5 oil damped cylinders
absorbs all returning
frequencies from the floor.
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VSS5 Classic

D2/10

Diskant:.......................................... Magnetostat båndelement

Diskant:.......................................... Magnetostat båndelement

Mellomtone:................................... Magnetostat båndelement

Mellomtone:................................... Magnetostat båndelement

Bass:............................................................... 3 x 10 tommer

Bass:............................................................... 2 x 10 tommer

Delefrekvenser:............................................... 370Hz / 10kHz

Delefrekvenser:............................................... 480Hz / 10kHz

Frekvensgang (-3dB):................................... <21Hz - 27KHz

Frekvensgang (-3dB):................................... <21Hz - 27KHz

Impedans:.................................... 4 ohm (minimum 2.8 ohm)

Impedans:.....................................6 ohm (minimum 4.8 ohm)

Følsomhet(2,88 v/m):................................................... 88 dB

Følsomhet(2,88 v/m):................................................... 92 dB

IEC Power Handling:................................................... 115 db

IEC Power Handling:...................................................105 db

Størrelse:................................. 147cm høyde, 32cm diameter

Størrelse:.....................................130cm høyde, 24cm dybde

Vekt:.................................................................... 47 kg pr/stk

Vekt:.................................................................... 25 kg pr/stk

Farge:............................................Valnøtt, Sort ask, Hvit ask

Farge:..................................... Sølv og sort lakkert aluminium

VSS4 Classic

D2/8

Diskant:.......................................... Magnetostat båndelement

Diskant:.......................................... Magnetostat båndelement

Mellomtone:................................... Magnetostat båndelement

Mellomtone:................................... Magnetostat båndelement

Bass:................................................................. 3 x 8 tommer

Bass:................................................................. 2 x 8 tommer

Delefrekvenser:.............................................. 480Hz / 10kHz

Delefrekvenser:.............................................. 480Hz / 10kHz

Frekvensgang (-3dB):...................................... 27Hz - 27KHz

Frekvensgang (-3dB):...................................... 27Hz - 27KHz

Impedans:.....................................4 ohm (minimum 2.6 ohm)

Impedans:.....................................6 ohm (minimum 4.8 ohm)

Følsomhet(2,88 v/m):................................................... 88 dB

Følsomhet(2,88 v/m):................................................... 92 dB

IEC Power Handling:................................................... 500 W

IEC Power Handling:...................................................105 db

Størrelse:................................. 115cm høyde, 24cm diameter

Størrelse:..................................... 127cm høyde, 24cm dybde

Vekt:..................................................................27,5 kg pr/stk

Vekt:................................................................... 20 kg pr/stk

Farge:................................................. Many different colours

Farge:..................................... Sølv og sort lakkert aluminium

