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PROGRAM
Mikrofonen som levererades med radion

Principer

Frekvensgång och proximity

Headsetmikrofon

EQ för uppfattbarhet
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Så såg det ut förr..
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Hur funkar det…
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• Dynamisk

U = B * l * v



Stor mikrofon, tryckuppbyggnad
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• fenomenet beror på mikrofonens storlek och våglängden för ljudet

• 3 kHz svarar mot ca 11 cm våglängd



Och proximityeffekt…
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Det blir en oönskad bashöjning på nära håll:

• mer, ju närmare avståndet är

• men mindre, ju större mikrofonen är



Massa – fjäder resonator
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Galler framför membranet
(helmholzresonator)
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Stor dynamisk mik med galler
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dynamisk kapsel tryckuppbyggnad

galler proximity

• ”inbyggd EQ”



Känner vi igen kurvan?
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Varför så konstig kurva?
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Mikrofonen som följde med…
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Stort hölje
• liten proximity
• stor tryckuppbyggnad

Galler
• resonanstopp vid 3 kHz

Men annan princip
• Kondensatormikrofon, elektret



Kondensatormikrofon
Kondensator
• två plattor, isolerade från varandra

• magasinerar laddning som ett 
elektriskt fält mellan plattorna

• Minskat avstånd – ökad kapacitans

Fördelar / nackdelar
+  enkelt svängande system

- behövs en polarisationsspänning



Elektret
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• många molekyler är dipoler

• värmer man upp ett sådant material, så blir dipolerna rörliga

• i ett elektriskt fält rättar dipolerna in sig efter fältet

• när materialet svalnar i fältet så fastnar dipolerna i det läget



Hur funkar det…
Elektret - impedansanpassning
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Q = U * C



Elektret, handmikrofon för radio
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kondensatorkapsel tryckuppbyggnad

galler proximity

• som den dynamiska 
radiomikrofonen

• men mer lågbas



”Vanlig” kondensatormikrofon, 
för musik etc
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Nja, den har liten kapsel
• bra för musik, men…



”Vanlig” elektret…
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Bra kondensatorkapsel Ingen tryckuppbyggnad

Inget galler Stor proximity

• massor av proximity
och lågbas

• nej, det går inte…



Scenmikrofon, Heil amatörradio mik
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Shure Beta 58
• ca 2 000:-

Heil PR 40
• ca 5 000:-



Headset
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Headsetmikrofon, rundtagande
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Liten kondensatorkapsel Ingen tryckuppbyggnad

Inget galler Ingen proximity

• rak
• men går att filtrera



Tonkontroll, high-low, ex Icom
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Parametrisk EQ, ex Yaesu
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EQ på EQ på EQ – ett problem?
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Ställa parametrisk EQ – några råd
1. Börja med ett lågt Q-värde
2. Höj först rejält och ändra bara frekvensen, för att hitta de 

frekvensområden som är intressanta att påverka
3. Ställ sedan in lagom sänkning eller höjning
4. Därefter kan man pröva att höja Q-värdet om ingreppet 

blir för brett, men gör det med måtta

1. Först tar man bort det man inte vill ha
2. Sedan höjer man det man vill ha
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Lyssna på sig själv
• Medhörning från transceivern funkar inte för det
• Rapporter från andra amatörer är svårtolkade

• Använd en SDR-mottagare, egen eller ute på internet

• Spela in ljudet
• det går inte att prata med fördröjd medhörning
• man störs av det man hör direkt i huvudet
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UPPFATTBARHET 
ELLER LJUDKVALITET?

Delvis motsägande krav!

• ragchew eller contest?



Några teser
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Vi måste gå mer på 
uppfattbarhet än 

kvalitet, men det finns 
gränser…

Mikrofoner som i sig 
innehåller mycket EQ 

bör filtreras mjukt

Ojämna totala 
frekvenskurvor låter 
mycket onaturliga

Alltför ”orolig” total 
frekvensgång ger 

uppfattbarhetsproblem

Det är lättare att få till 
en bra EQ på en från 
början rak mikrofon

Men vi kan inte släppa
in en massa lågbas, det 

ger distorsion



Alternativen
• Handmikrofonen som följde med

• En mikrofon anpassad för 
radiobruk

• Ett headset med mikrofon

• En stormembranmikrofon 
ihop med ljudprocessor
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Dynamiska processorer
• Kompressor
• Limiter
• Gate
• ALC

Mikrofoner med stor kapsel
• Anslutning
• Tillbehör

Ljudprocessor för radio

Nästa gång:


