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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Örebro universitet och Västerdalarnas Mekaniska 

Industri AB (VMI) i Malung för Ehrlund Microphones. 

Ehrlund Microphones tillverkar mikrofoner med sin patenterade kapsel, som bland 

annat består utav ett triangulärt membran. 

 

Under examensarbetets tid var en ny mikrofonmodell under utveckling. Målet med 

examensarbetet var att bistå Ehrlund Microphones med utförandet av tester och 

mätningar, samt att komma med förslag till förbättringar på den nya konstruktionen. 

 

På VMI i Malung, där kapslarna tillverkas, finns ett mätlabb som är till för att mäta 

kapslarnas frekvenssvar. Mätutrustningen i detta labb har installerats och 

konfigurerats för den mätmetod som har tagits fram för att verifiera kapslarnas 

frekvensgång. 

 

Slutsatsen av undersökningen huruvida skyddsgallret påverkar mikrofonens 

frekvensgång, är att den volym luft som ryms innanför skyddsgallret har större 

betydelse för frekvensgången än vad den geometriska utformningen av gallret har. 

 

Med stor sannolikhet kommer den nya transistorbaserade mikrofonmodellen att ha ett 

bättre signal/brus-förhållande än vad som visas i detta arbete, eftersom testerna har 

utförts på en prototyp i utvecklingsskedet.  

 

 

Abstract 

This degree thesis has been conducted at the University of Örebro and Västerdalarnas 

Mekaniska Industri AB (VMI) in Malung on behalf of Ehrlund Microphones. Ehrlund 

Microphones produce microphones with their patented capsule, containing a 

triangular membrane. 

During the course of this thesis, a new microphone model was under construction. 

The aim was to assist Ehrlund Microphones conducting tests, measurements and also 

coming up with ideas of how to improve the construction of the new microphone 

model. 

 

At VMI, where the capsules are produced, there is a lab designed to measure the 

frequency response of the capsules. The equipment in this lab has been installed and 

configured for the measurement method used, to verify the frequency response of the 

capsules. 

 

The conclusion of the examination whether the grille of the microphone influence the 

frequency response of the microphone in a noticeable way, is that the volume of air 

enclosed by the grille has greater influence on the frequency response than the shape 

of the grille. 

 

It’s most likely that the new transistor based microphone model will have an 

improved signal/noise-ratio, considering that the tests conducted in this essay were 

made on a prototype under development. 
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Förord 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Länge har utvecklingen på mikrofonfronten stått stilla. Mikrofontillverkare och andra 

i branschen har diskuterat huruvida den geometriska formen på membranen förändrar 

ljudet och olika figurer och modeller har tillverkats under åren. Under 50-talet 

utvecklade den första svenska mikrofontillverkaren, Pearl Mikrofonlaboratorium AB, 

sin välkända rektangulära kondensatormikrofonkapsel. 

 

Idag, 55 år senare, har Göran Ehrlund utvecklat en kondensatormikrofonkapsel med 

ett triangulärt membran. Den triangulära formen på membranet sägs kombinera de 

bästa egenskaperna från både en små- och stormembransmikrofon och eliminerar 

membranets ogynnsamma resonanser. Dessa fördelar beror på att membranet i 

principen fungerar som fyra samverkande membran. Ett stort membran i mitten och 

tre små i hörnen. 

 

Göran har ”världspatent” på sin kapselkonstruktion och just nu pågår utvecklingen 

utav ännu en mikrofonmodell, denna med transistorer istället för elektronrör. 

 

1.2 Val av examensarbete 

När vi började söka efter företag som vi kunde göra vårt examensarbete hos, inriktade 

vi oss först och främst mot dem som var i ljudelektronikbranschen. Vi ville kombinera 

våra intressen inom ljudtekniken med arbetet och hitta något som behandlade det 

mesta vi hade lärt oss under utbildningens gång och samtidigt få chansen att lära oss 

något nytt. 

 

Vi letade runt ganska mycket på Internet och av en slump kom vi in på JJlabs hemsida 

(www.jjlabs.se), där vi fick se nyheten om Ehrlunds kondensatormikrofon. Genom 

Jerker på JJlabs fick vi kontakt med Göran Ehrlund, som tyckte det skulle vara bra 

med extra hjälp i utvecklingen. 

 

Vi tyckte att det skulle bli väldigt kul, spännande och intressant att få vara med att 

utveckla en patenterad svensk uppfinning.  

 

1.3 Syfte med arbetet 

Syftet med examensarbetet är att undersöka, installera och konfigurera mätlabbets 

utrustning för kontrollmätningar av kapslarnas kvalité. Målet med arbetet är också att 

genom tester och mätningar, ta fram egenskaper för mikrofonen samt komma med 

förslag till möjliga förbättringar.  

 

 

http://www.jjlabs.se/


Kapitel 2  Grundläggande teori - kondensatormikrofonen 

  

  2 

2 Grundläggande teori – kondensatormikrofonen 
Då Ehrlunds mikrofon är av typen kondensatormikrofon, kommer här nedan lite 

grundläggande teori om hur en kondensatormikrofon fungerar. 

 

En kondensatormikrofon fungerar som en kondensator. Den består utav två elektriskt 

ledande plattor och mellan dem byggs ett elektriskt fält upp med hjälp av en pålagd 

spänning (se kap. 2.2 om fantommatning). I mikrofonkapseln utgörs dessa 

kondensatorplattor utav en fast del (bakplattan) och en rörlig del (membranet). 

När ljudvågen sätter membranet i vibration ökar och minskar avståndet till bakplattan, 

vilket gör att kapacitansen ändras.  

     (ekvation 2.1) 

C är kapacitansen, d är avståndet mellan plattorna, A är plattornas area och ε är det 

isolerande materialets permitivitet. I detta fall är det permitiviteten för luft. 

 

Matningsspänningen som tillförs till mikrofonen går genom en stor resistor i storleken 

1 GΩ. Den höga resistansen gör att laddningen på plattorna inte förändras av 

membranets rörelse utan visar sig istället som en variation i spänning – signalen. 

 

Eftersom laddningen, Q är konstant medför detta att spänningen, U kommer att ändras 

när kapacitansen, C ändras enligt: 

      (ekvation 2.2) 
 

2.1 Kapsel och membran 

En kapsel består oftast av ett eller två membran. En mikrofon med två membran kan 

få olika riktverkan genom att kombinera membranen (se kap. 2.3 om direktivitet). 

 

Storleken på mikrofonens kapsel och membran är en kompromissfråga. Mindre 

membran har stor bandbredd men högt brus, medan större membran har högre 

känslighet, mindre brus, men en begränsad bandbredd och sämre frekvensgång. Idag 

har de flesta mikrofoner, som används vid inspelning, cirkulära membran med en 

diameter mellan 12 och 25 mm (½” och 1”), vilket har visat sig vara en god 

kompromiss mellan bandbredd och brus. Membranet i Ehrlunds triangulära kapsel är 

dimensionerat så att det är en tum mellan de tre sidorna (se Figur 8.1). 

 

I bakplattan finns det små hål som är jämnt utfördelade över ytan. Den luftmassa som 

finns i hålen och bakom membranet gör så att membranets rörelse dämpas. Det kan 

liknas vid en kompressor som dämpar starka svängningar och därmed membranets 

främsta resonanser. Tillsammans med membranets anspänning gör luften så att 

styvheten och det mekaniska motståndet ökar, vilket bidrar till att resonans-

frekvenserna hålls så högt upp i frekvens som möjligt [6]. 

I kapseln finns det även en mycket liten luftgång som förbinder luftmassan bakom 

membranet med luftmassan utanför. Detta för att få samma atmosfärstryck på båda 

sidor av membranet. 

 

När ett cirkulärt membran sätts i svängning uppstår både radiala och tangentiella 

moder. Vanligtvis brukar de radiala moderna inte bli övervägande förrän membranet 

svänger med en frekvens som är över det normala för en mikrofon [3].  
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Bild 2.1 – Kapsel från Neumann TLM 127. Bilden är tagen från www.neumann.com. 

På Bild 2.1 visas kapseln hos en Neumann TLM 127. Denna kapsel består utav ett 

membran på framsidan och ett på baksidan Dessa membran har givetvis ett annat 

rörelsemönster än membran utan ”centrumterminering”. 

 

Membranet är ofta gjort av tunt plastmaterial, vanligast polyesterfilm som beläggs 

med ett molekylärtunt lager av metall (oftast guld). Även aluminium, nickel och titan 

används för detta.  

 

Nedan följer lite generella värden och dimensioner för en typisk ½-tums (12,7 mm) 

kondensatormikrofon (taget från The Microphone Book [3]): 

 

 Avstånd mellan membran och bakplattan är ungefär 20 µm 

 Membranets tjocklek är ungefär 0,7 µm 

 Amplituden hos membranet vid 1 Pa (94 dBSPL) tryck är ungefär 0,01 µm 

 Den statiska kapacitansen är ungefär 35 pF 

 Om membranet utsätts för en akustisk signal på 1 Pa och har en 

polarisationsspänning på 60 V över sig, genereras en signalspänning på cirka 

12 mVrms (innan förstärkning). 

 

För att förstå hur lite membranet svänger multipliceras kapselns dimensioner ovan en 

miljon gånger. 

 

 Kapseln blir då 12,7 km i diameter  

 Avståndet mellan membranet och bakplattan blir 20 m 

 Membranets tjocklek blir 70 cm 

 Amplituden som membranet svänger med blir bara 1 cm. 

 

2.2 Fantommatning 

För att en kondensatormikrofon ska fungera behöver den spänningsmatning. Vilken 

spänning en mikrofon behöver är olika från modell till modell. De flesta 

mikrofonförstärkare idag har möjlighet att ge en matningsspänning på 48 Vdc, men det 

finns även modeller som endast ger 12 eller 24 Vdc. Men eftersom de flesta 

kondensatormikrofoner kräver mer än 24 Vdc, så har 48 Vdc blivit en standard. 
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Figur 2.1 – Tagen från http://sound.westhost.com/project96.htm. 

I Figur 2.1 syns en fantommatningskrets med 48 Vdc. Vid kortslutning kommer 

spänningen över de två parallellkopplade motstånden på 6,8 kΩ att generera en ström 

på 14 mAdc [3]. 

En kondensatormikrofon kan fungera med mindre matningsspänning, men får då 

sämre känslighet och risken för brus ökar.  

 

Kondensatormikrofoner med elektronrör har egen extern spänningsmatning då det inte 

räcker med 48 V. De har fler poler än tre i signalkabeln för att kunna ge anod- och 

glödspänning åt elektronröret. 

 

2.3 Direktivitet 

I Figur 2.2 syns de tre vanligaste mikrofonkarakteristikerna. 

Första bilden visar ett rundupptagande (omni) polärdiagram. Den tar upp ljud lika 

starkt från alla riktningar. Andra bilden visar en njure (kardioid) som inte tar upp 

något ljud alls från 180°. Tredje bilden visar en version av en åtta, som inte tar upp 

något ljud alls från 90° och 270°. 

 

Figur 2.2 – Polärdiagram på rundupptagande, njure och åtta. 

  

http://sound.westhost.com/project96.htm
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Olika karaktärer kan åstadkommas på olika sätt. En mikrofon med ett membran kallas 

tryckmikrofon och är rundupptagande för frekvenser med längre våglängd än kapselns 

storlek. För att åstadkomma njurkaraktär borras hål i bakplattan och genom att 

utforma dessa på lämpligt sätt dessa får man fasförskjutning och utsläckning för ljud 

som kommer bakifrån. 

 

Mikrofoner med två sådana ”njurkapslar” placerade rygg mot rygg kan få olika 

karaktärer genom att kombinera de olika kapslarna (oftast är det en kapsel med två 

membran som använder samma bakplatta). Detta görs genom att 

polarisationsspänningen ändras på membranen.  

 

 Om båda membranen är i fas, det vill säga båda membranen har positiv 
spänning, kommer detta resultera i att mikrofonen blir rundupptagande  

 Om man bara tar ut signal från ena membranet får mikrofonen njurkaraktär 

 Om man sätter membranen i motfas (positiv spänning på ena och negativ på 
andra) blir mikrofonen en åtta. 

 

Mikrofoner som opererar med tryckskillnader på något sätt kallas för 

tryckgradientmikrofoner. 

Ehrlunds mikrofon består endast av en kapsel med ett membran, vilket gör den 

rundupptagande för frekvenser med längre våglängd än kapselns storlek. 

 

2.4 Känslighet 

Känslighet hos en mikrofon anges i mV/Pa. Känsligheten mäts upp genom att se 

vilken spänning mikrofonen ger ut när den utsätts för ett ljudtryck på 94 dBSPL vid 

1 kHz. 

1 Pascal motsvarar ungefär 94 dBSPL: , där 20 µPa är det 

lägsta ljudtrycket örat kan uppfatta. 
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3 VMI:s mätlabb i Malung 

3.1 Bakgrund 

Ehrlunds mikrofonkapslar tillverkas på Västerdalarnas Mekaniska Industri AB (nedan 

förkortat VMI) i Malung. Syftet med deras mätlabb är att kunna mäta på varje enskild 

kapsel för att försäkra sig om att de är lika och att mätvärdena håller sig inom det 

området som eftersträvas och tolereras. 

 

Vid tillverkningen uppmäts kapacitansen hos varje kapsel. Skruvarna som håller ihop 

kapseln skruvas sedan för hand med momentnyckel för att finjustera kapacitansen till 

rätt värde. I ljudlabbet görs sedan mätningar av frekvensgång, signal/brus-förhållande 

och riktningskarakteristik. Detta för att kunna lyssna och se så att varje mikrofon och 

kapsel fungerar som den ska. De data som fås fram genom ljudmätningarna skickas 

också med mikrofonen så att exempelvis användaren kan se vilken frekvensgång just 

den mikrofonen har. 

 

3.2 Vad skulle göras? 

På VMI var man skeptisk till att deras utrustning i mätlabbet fungerade som den 

skulle. Den utrustning som användes var mätmikrofoner och mikrofonförstärkare från 

Brüel & Kjaer samt programvaran CLIOwin 7, som används vid ljudmätningar. Vårt 

jobb var att säkerställa att mätningar kunde ske på ett korrekt sätt. 

 

Det som skulle göras var att: 

 undersöka deras befintliga mätutrustning från Brüel & Kjaer 

 ställa in delningsfiltret till högtalarna 

 göra en mall i CLIOwin7 för ljudmätningar 

 köpa in och installera ny utrustning om så behövdes. 
 

3.3 Undersökning av befintlig mätutrustning 

3.3.1 Syfte 

Målet med denna undersökning var att fastställa mätutrustningens funktion och 

kalibrera den så att den kan användas för att påvisa vilka korrigeringar som behöver 

göras i VMI:s mätrum för att uppnå en rak frekvenskurva i rummet. 

 

Utrustningen som testades var följande från Brüel & Kjaer: 

 Frifältskapsel 4133  

 Tryckfältskapsel 4134  

 Preamp 2615  

 Microphone Amplifier 2603.  
 

Utrustningen är cirka 40 år gammal och de kalibreringsdata som medföljde kapslarna 

var från 1970 och 1973, vilket innebär att mycket kan ha ändrats med årens gång. 
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3.3.2 Tillvägagångssätt 

Det första testet som genomfördes var att mäta upp Ahlséns egen mätutrustning för att 

sedan använda denna som referens för kommande mätningar. Utrustningen på 

Ahlséns var från Brüel & Kjaer och bestod av en ½-tums tryckfältskapsel, 4192 och 

matchande preamp, 2996C, som kopplades in i Pulse 3506B. Pulse är en plattform för 

ljud- och vibrationsanalyser från Brüel & Kjaer där både maskinvara och programvara 

ingår. 

 

Mikrofonen sattes upp i Ahlséns ekofria rum, vilket väldigt enkelt sagt består av 

isolerade väggar, golv och tak, ett stålnät att gå på och 12 högtalare uppställda i en 

cirkel. Mikrofonen placerades precis i mittpunkten av rummet, vilket gav ett avstånd 

till högtalarna på två meter. Vid mätningen användes bara en högtalare som spelade 

upp linjärt vitt brus med 76 dBSPL. 

 

I Pulse gjordes en FFT-analys för att visa frekvensspektrumet mellan 20 Hz– 20 kHz. 

Spektrumet delades upp i 3200 band, vilket ger en frekvensupplösningen på 6,25 Hz. 

Varje mätning upprepades fem gånger för att få ett bättre medelvärde. 

 

Vid nästa mätning byttes Ahlséns tryckfältskapsel ut mot vår motsvarande modell, 

B&K 4134. Detta för att jämföra dess frekvenssvar mot Ahlséns kalibrerade kapsel 

som skulle användas som referens. Vid denna mätning används fortfarande Ahlséns 

preamp, 2669C. 

 

Diagram 7.1 och Diagram 7.2 i appendix är tagna direkt från Pulse från enskilda 

mätningar för båda kapslarna. Utan fönstring eller medelvärdessammanslagning ser 

kurvorna lite taggiga ut. Dippen vid 18 kHz tros bero på högtalarna då Ahlséns mest 

arbetar med hörselhjälpmedel och bara har frekvenskompenserat högtalarna upp till 

10 kHz. Detta anser vi dock inte vara nått större problem då båda mikrofonerna utsätts 

för exakt samma ljudmiljö och går igenom samma signalkedja. Nivåskillnaden mellan 

de båda kurvorna beror på att programvaran i Pulse räknar med samma 

mikrofonkänslighet för båda kapslarna. 

 

 
Bild 3.1 – Ahlséns ekofria mätrum.  
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Diagram 3.1 – Korrigeringskurva för kapsel 4134. 

12,9 mV/Pa är värdet för Ahlséns 4192-kapsel men förmodligen inte helt rätt för 

4134-kapseln. Det är ju det relativa frekvenssvaret som är det viktiga och inte det 

faktiska ljudtrycket i rummet. Detta förhållande ändras inte på grund av felaktig 

mikrofonkänslighet. 

 

Genom att sätta Ahlséns kapsel till 0 dB-referens kan en korrigeringskurva för VMI:s 

kapsel beräknas genom att för varje band göra följande beräkning: 

, där K0 är korrigeringskurvan i dBSPL, VMIggr är värdet i 

gånger för kapsel 4134 och Ahlsénsggr är värdet i gånger för kapsel 4192. 

 

Kurvan från Diagram 3.1 erhålls när ovanstående ekvation tillämpas på våra data från 

mätningarna. I Diagram 3.1 väljer vi att visa frekvensskalan linjärt för att det ska bli 

mer enhetligt med diagrammen från Pulse. Värdet på 250 Hz är satt till referens på 

0 dB eftersom det området brukar vara mest linjärt, enligt Brüel & Kjaers egen 

litteratur, The Microphone Handbook [5]. Kurvan ligger i stort sett inom ±2 dB upp 

till 10 kHz jämfört med Ahlséns kalibrerade utrustning. Över 15 kHz har VMI:s 

kapsel sämre känslighet och ligger där upp till 5 dB under Ahlséns. Det ska också 

nämnas att Ahlséns kapsel också har en korrigeringskurva från sin senaste kalibrering 

som måste tas med i åtanke om dessa data skulle användas.  

 

I nästa mätning användes hela signalkedjan från VMI: kapsel 4134, preamp 2615 och 

Microphone Amplifier 2603. Följande inställningar gjordes på Microphone Amplifier 

2603: 

Meter Switch:   Fast/Peak 

Meter Range:  80 dBSL/-40dB/100 mV 

Range Multiplier: -20 dB/ x 0.1 

Input Switch:   Condenser Microphone  
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Meter Range och Range Multiplier ställdes in så att det blev starka toppar utan att den 

slog över av ljudtrycket. Frekvenskurvan i Diagram 3.2 erhölls: 

 

 
Diagram 3.2 – Kapsel 4134, preamp 2615 och Microphone Amplifier 2603 – Fullt spektrum 

 

 
Diagram 3.3 – Kapsel 4134, preamp 2615 och Microphone Amplifier 2603 – förstorat över 0-2 kHz 

  



Kapitel 3  VMI:s mätlabb i Malung 

  

  10 

 
Diagram 3.4 – Frekvenskurvan från VMI:s utrustningen (utan brus i rummet). 

Med preamp 2615 och Microphone Amplifier 2603 blir frekvenssvaret väldigt olinjärt 

med starka spikar i det lägre registret med den starkaste på 50 Hz. I Diagram 3.4 visas 

frekvenskurvan utan brus från högtalarna. 

 

3.3.3 Resultat & slutsats 

Med dessa diagram kan det konstateras att denna signalkedja inte fungerar som den 

ska. Tyvärr så fanns det inget sätt att ansluta endast kapsel och preamp till Pulse för 

att utesluta att Microphone Amplifier 2603 är felkällan, då den sjustiftiga kontakten 

från preamp 2615 inte används vid nyare B&K-utrustning utan har ersatts med så 

kallade LEMO-kontakter. I Diagram 3.4 ser man tydligt att det finns en spik vid 

50 Hz plus udda övertoner, vilket påminner om fyrkantsvåg. Felkällan kunde inte helt 

säkerställas, men möjliga orsaker till denna störning kan vara dimmerbelysning, dåligt 

skärmat kablage och/eller mätutrustningen i sig. Dock har inte Ahlséns detta problem 

när de gör liknande mätningar med sin egen utrustning, därför var antagligen 

Microphone Amplifier 2603 felkällan. 

Bruksanvisning eller kretsschema på Microphone Amplifier 2603 har vi inte och det 

finns ingen information att tillgå på B&Ks hemsida om den. När vi fick utrustningen 

följde dock en service-manual med där det beskrivs hur vissa test kan genomföras för 

att lokalisera eventuella felkällor. Dock är den inte så utförlig och de flesta testerna 

kräver en Beat Frequency Oscillator Type 1022 från B&K som vi inte har tillgång till. 

 

Dessa tester har utförts efter bästa förmåga och följer inga standarder som t ex IEC 

1094-3 för kalibrering av frifältsmikrofoner. Testerna är inte heller utförda på ett 

ackrediterat labb för dessa mätningar. Dock står det klart att utrustningen inte kan 

användas för ändamålet i detta skick och att utrustningen förmodligen skulle behöva 

ses över av Brüel & Kjaer själva för felsökning och ordentlig kalibrering, eftersom 

också kapseln hade ett ganska avvikande frekvenssvar. 
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3.4 Undersökning av mätlabbet 

3.4.1 Bakgrund 

För att bekanta oss med mätlabbet och dess utrustning, samt för att få en bättre bild av 

vad som skulle göras för att kalibrera utrustningen, begav vi oss till VMI i Malung för 

att göra diverse tester. 

 

Mätutrustningen som användes på VMI bestod av Audiomatica:s maskinvara Signal 

Conditioner (SC-01) med tillhörande programvara CLIOwin7. Med detta system kan 

diverse mätningar på bland annat elektrisk utrustning, högtalarsystem och 

rumsakustik utföras. I enkelhet fungerar SC-01 som AD/DA-omvandlare för signaler 

som skall behandlas i programvaran, CLIO. I CLIO analyseras mätresultat som kan 

visas i grafer och diagram, som i efterhand kan editeras och sparas.  

 

Mätlabbet består av ett kontrollrum och ett mätrum. Mätrummet är 2,21 meter långt, 

1,73 meter brett och 2,10 meter högt. Alla väggar i mätrummet är dämpade med 

poröst material, förutom den vägg där högtalaren är installerad, som består av en 

högmassiv lackad träskiva. I mitten av denna vägg (1,07 m från golvet och 0,87 m 

från sidan) sitter en tvåvägshögtalare med ett element på sex tum och en 

diskanthögtalare på 1½ tum. En meter rakt ut från högtalaren finns markeringar i 

golvet för mikrofonstativ. Genom ett ljuddämpat rör i väggen går mikrofonkabeln från 

mikrofonen ut till kontrollrummet och in till mikrofonens spänningsaggregat. Därefter 

går signalen vidare via en JJLABS-mixer in till SC-01 och datorn där CLIOwin7 är 

installerat. 

 

Ut från SC-01 går signalen till ett delningsfilter (Deton Max D234) som sedan via en 

förstärkare (Pioneer Stereo Amplifier A-117) går ut till högtalaren. 

I Figur 3.1 visas ett blockschema på hur allt är kopplat. 

 

 
Figur 3.1 – Blockschema över mät- och kontrollrummet. 

  



Kapitel 3  VMI:s mätlabb i Malung 

  

  12 

3.4.2 Felsökning och resultat 

När CLIO-systemet i mätlabbet hade startats och kalibrerats kopplades en enkel 

signalkedja upp bestående av Ehrlunds rörmikrofon genom spänningsaggregat och 

mixer in till CLIO. Utan att excitera mikrofonen stod det klart, bara genom att lyssna 

på signalen genom mixern, att bakgrundsstörningarna som uppstod inte var 

försumbara. En FFT-analys i CLIO visade ett spektrum som innehöll en stark spik på 

50 Hz samt övertoner och ett område runt 1,5 kHz som blev förstärkt med cirka 10 dB 

jämfört med det övriga bakgrundsbruset. 

 

När signalkabeln in till CLIO frånkopplades, så att en FFT utfördes enbart på bruset 

som genereras från CLIO, så försvann den förmodade jordloopen på 50 Hz medan 

störningen runt 1,5 kHz kvarstod. Olika åtgärder för att lokalisera denna 

störningskälla utfördes därefter.  

Vår första tanke var att CLIO-boxen (Signal conditioner, SC-01) var ogynnsamt 

placerad då den stod direkt på datorns chassi och därför skulle kunna ta upp störningar 

i form av vibrationer och elektromagnetisk störning från datorn. SC-01 kopplades 

därför ur och placerades på skrivbordet så att den skulle vara längre bort från 

störkällor, men problemet visade sig kvarstå när en ny mätning utfördes. 

 

CLIO-maskinvaran består även av ett PCI-kort som sitter inne i datorn och enligt 

CLIO:s användarmanual rekommenderas det att kortet installeras på en PCI-plats så 

långt bort från grafikkortet som möjligt för att minimera störningar. Eftersom 

moderkortet på mätlabbets dator inte tillät annat så satt PCI-kortet från CLIO väldigt 

tätt intill grafikkortet och datorn var heller inte av senaste modell. I 

användarmanualen stod det också att minimikravet för klockfrekvensen hos 

processorn skulle vara på minst 350 MHz och det var precis vad den datorn hade. 

Dessa faktorer gjorde att vi valde att installera systemet på en annan, nyare dator som 

fanns tillgänglig på VMI. Efter installation av maskinvara och programvara samt 

kalibrering gjordes samma FFT-analys som förut och då var störningen runt 1,5 kHz 

borta. Vad det var i den gamla datorn som orsakade störningen är oklart och det 

ägnades heller inte någon större tid på felet, då det inte längre var ett problem. 

Jordbrummet som uppstod då mikrofonsignalen fördes in i CLIO var fortfarande kvar 

även efter att systemet installerats på en ny dator. Så fort signalen in i CLIO gick via 

något som var nätanslutet så uppstod brummet. Det räckte med att koppla ihop 

mixerns utgång till SC-01:ans ingång utan att ha mixern påslagen. Om sedan mixerns 

nätsladd kopplades ur så försvann det. Detta är ett typiskt fenomen när en jordloop 

uppstår. 

 

En jordloop är en oönskad ström som uppkommer i en ledare som ansluter flera 

punkter till samma referensspänning (jord) då det finns potentialskillnader längs med 

ledaren. Detta kan bero på många saker, till exempel spänningsfall längs med ledaren 

på grund av dess impedans, att apparater är anslutna till elnätets olika faser och 

därmed inte har samma potential eller att signalkabeln tar upp störningar som ändrar 

potentialen, vilket är vanligt i obalanserade kablar. 

 

Eftersom orsaken till jordbrummet var oklart började vi se över vanliga åtgärder för 

att komma till rätta med problemet. Alla apparaters nätsanslutningar var kopplade i 

grendosor från spänningsregulatorn och borde därmed vara kopplat till elnätet i en 

enda punkt så som sig bör. Detta för att undvika att blanda in olika faser då chansen är 
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större att jordpotentialen skiljer sig mellan dem och jordströmmar uppstår. 

Spänningsregulatorns främsta uppgift är att ta bort potentiella svängningar eller spikar 

i elnätet som kan orsakas av den maskinpark som också huserar i samma lokaler som 

mätlabbet. Ett test utfördes där spänningsregulatorn togs bort och grendosorna sattes 

rakt i vägguttaget för att se om den hade någon påverkan på brummet, vilket den inte 

hade i någon större utsträckning. En mätning utfördes även på kvällstid då maskinerna 

i maskinparken var avstängda. Dock finns det en maskin som är igång dygnet runt och 

inte kan stängas av, men resultaten från mätningarna på kvällstid skiljde sig inget från 

dagtid. 

 

Efter några mätningar noterades även att ljud från kontrollrummet togs upp nästan 

lika starkt i CLIO som ljud från mikrofonen i mätrummet. När mixern undersöktes 

närmare insåg vi att hörlurarna var kopplade till main-utgångens insertpunkt istället 

för hörlursutgången (phones) vilket gjorde att hörlurarna fungerade både som 

högtalare och mikrofon på samma gång. Detta påverkar inte brummet något men 

säkerligen mätningarnas känslighet och signal/brus-förhållande. 

 

Mixern är av billigare modell och vi ville undersöka hur en mätning med mixern 

frånkopplad från signalkedjan skulle se ut. Genom att löda ihop en kabel som går från 

XLR-hona till RCA-hane kunde matningsaggregatet från mikrofonen (XLR ut) 

kopplas direkt in i SC-01 (RCA in). Vid mätning visade sig inte heller mixerns 

frånvaro ha någon större inverkan på brummet. 

Vi testade sedan att byta mikrofon till en modell som inte behöver ett externt 

spänningsaggregat så att det kunde uteslutas från signalkedjan. Mixern anslöts igen 

och mikrofonen kopplades in till den och vidare in till CLIO utan större ändring i 

brummet. 

 

Det verkade som att så fort något nätanslutet var inkopplat till signalkedjan så uppstod 

en jordloop. Vi försökte lösa problemet på två sätt: 

 

 En isolationstransformator installerades mellan mixern och SC-01 

 Jorden lyftes från rörmikrofonens spänningsaggregat. 
 

Den signalkedja som lyckades bäst var att endast ha mikrofonen kopplad till 

spänningsaggregatet med lyft jord och in till SC-01. Dock inte så bra så att vi blev helt 

tillfredställda med signal/brus-förhållandet. De felkällor vi inte hade möjlighet att 

undersöka med den befintliga utrustningen var hur mycket störningar som togs upp i 

kabeln (eftersom den var obalanserad) och om SC-01 kunde ha en annorlunda 

jordreferens så att potentialskillnader uppstod gentemot de andra apparaterna (SC-01 

får sin matningsspänning via datorn). 

 

På Örebro universitet finns samma version av CLIO så en liknande mätning utfördes 

för att se om samma jordbrum skulle infinna sig där. Detta borde i sådant fall indikera 

på att SC-01 har en annan felaktig referens till jord. En mikrofon kopplades till en 

liknande mixer som kopplades in till CLIO på samma sätt som i mätlabbet. Med en 

FFT-analys visade sig en jämn brusnivå på cirka -120 dBV utan några tendenser till 

jordbrum. Att CLIO:s SC-01 skulle ha ett allmänt problem med jordbrum kan därmed 

uteslutas men inte att just mätlabbets utrustning fungerar problemfritt.  
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Det går att utföra balanserade mätningar genom att CLIO:s båda ingångar (A & B) 

används i balanserad konfiguration vilket testades samtidigt i Örebro. Om kabeln 

placerades längs med datorskärmen så uppstod lite störningar i frekvensspektrat vid 

obalanserad konfiguration, som sedan försvann när balanserad konfiguration valdes. 

Vi var lite osäkra på om en Y-kabel med XLR-hona till två RCA-hanar skulle fungera 

som det var tänkt men det verkade det göra. För att utesluta att det var kabeln som tog 

upp störningar och orsakade jordbrum skulle vi nu med balanserad anslutning kunna 

utreda detta. 

 

3.5 Ny utrustning 

3.5.1 Vilken utrustning behövs? 

Efter konstaterandet att Brüel & Kjaers mätutrustning inte var i funktionsdugligt skick 

och en felrapport skickats till VMI togs beslutet att införskaffa ny mätutrustning. 

Priset på utrustningen fick inte överskrida 15000 kr. Eftersom CLIO används för 

analyser på VMI och att det finns kompletta mätsystem med mikrofoner och 

mikrofonförstärkare från Audiomatica (som tillverkar CLIO) så började vi sökandet 

med att se över deras utbud. 

 

Tanken var att det skulle vara enkelt att ha ett komplett system från en enda tillverkare 

så att utrustningen fungerar bra tillsammans och att det skulle bli lättare med support 

vid eventuella fel. En sådan lösning skulle också underlätta vid mätningarna då filer 

med kalibreringsdata till mätmikrofonerna kan användas direkt i CLIOs programvara 

för att kompensera för mikrofonens frekvensegenskaper till exempel. För att 

mätningarna ska fungera så bra som möjligt är det bra om samma signalkedja kan 

användas för mätmikrofonen (som ska användas som referens) och testmikrofonen för 

att kunna påvisa enbart hur testmikrofonen påverkar resultatet.  

 

Utgångspunkten för valet av utrustningen var att den billiga mixern skulle ersättas 

med en bättre mikrofonförstärkare och hörlursförstärkare och att signalkedjan skulle 

sluta med CLIOs Signal conditioner (SC-01) och dess PCI-kort för analys i 

CLIOwin7. 

Mikrofonförstärkaren skulle vara så transparent som möjligt och behövde endast ha en 

ingångskanal. 48 V fantommatning var ett måste för att kunna spänningsmata 

kondensatormikrofonen. Hörlursförstärkaren skulle finnas med i signalkedjan för att 

kunna lyssna på ljudet från mikrofonen och höra eventuella fel, så som brum, brus och 

andra missljud. 
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3.5.2 Den nya utrustningen 

Audiomaticas MIC-02 ansågs vara en potentiell mätmikrofon då den har noggrannhet 

för att klara uppgiften, är lätt att integrera med CLIO och har ett rimligt pris. 

Nackdelen med denna mikrofon är att den är obalanserad med sin RCA-anslutning 

och kräver fantomspänning på 8,2 V, vilket gör att den inte är så användarvänlig med 

annan utrustning än CLIOs mikrofonförstärkare. Mikrofonen kan också kopplas direkt 

till SC-01 eftersom den också kan ge 8,2 V fantomspänning, men detta 

rekommenderas inte vid långa kabellängder. Tyvärr kan ingen av CLIOs 

mikrofonförstärkare ge fantommatning upp till 48 V, vilket gör att en vanlig 

kondensatormikrofon måste spänningsmatas externt. Detta gjorde att vi ansåg att den 

bästa lösningen vore att använda så kort kabel som möjligt för att driva MIC-02 via 

SC-01 och köpa in en bra, linjär mikrofonförstärkare som ska användas till 

kondensatormikrofonerna för att därefter kopplas in till SC-01. Då MIC-02 inte är 

balanserad, behöver en särskild fantomspänning från SC-01 samt att kabellängden var 

så pass kort, gjordes inga försök med att balansera upp kabeln. Med mätmikrofonen 

var jordbrum heller aldrig något problem. Denna lösning innebär att det inte blir exakt 

samma signalkedja för test- och mätmikrofonerna vilket ställer höga krav på 

mikrofonförstärkarens linjaritet för exakta mätresultat.  

 

I början funderade vi på att använda oss utav en mikrofonförstärkare från 

Audiomatica (PRE-01) för att få samma signalkedja för mätningarna. Det stod på 

deras hemsida (www.audiomatica.com) att PRE-01 kunde driva både deras 

mätmikrofoner och vanliga standard kondensatormikrofoner. Det visade sig till slut att 

denna förstärkare endast gav en fantommatning på 24 V, vilket inte är tillräckligt för 

vanliga kondensatormikrofoner. 

 

Eftersom få bra mikrofonförstärkare har hörlursutgång, valde vi att satsa på en extern 

hörlursförstärkare. Mikrofonförstärkaren som uppfyllde kriterierna bäst, till ett 

överkomligt pris, var Universal Audio – SOLO 110. Det är en klass-A förstärkare 

med frekvenssvar på ±0,2 dB inom 10 – 60000 Hz, 48 V fantommatning och ”ground 

lift”. Den kan handskas med både line- och mikrofonsignaler och har också valbar in-

impedans. Hörlursförstärkaren blev en Samson S-monitor som har XLR-anslutningar 

och två hörlursutgångar med separata volymkontroller. Det ska tilläggas att båda 

dessa produkter fanns tillgängliga hos ett företag som VMI har bra kontakt med och 

gör affärer med regelbundet, vilket också spelade in i valet. 

 

 
Bild 3.2 – CLIO PCI Board PB-4281 med SC-01 Signal Conditioner och MIC-02. 

  

http://www.audiomatica.com/
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Bild 3.3 – DACS Clarity mikrofonförstärkare (bilden är tagen från www.dacs-audio.com) 

En vecka efter det att utrustningen hade blivit beställd, upptäcktes det att VMI redan 

hade tillgång till en annan mikrofonförstärkare, DACS Clarity, som anses vara en av 

de bästa som finns på marknaden vad gäller linjaritet, brus och distorsion.  

 

Specifikationer från tillverkaren säger bland annat: 

 Flat frequency response from below 20 Hz to above 48 kHz 

 2 channel discrete-component-based microphone amplifier  

 Ultra low noise, ultra low distortion  

 Transparent sound.  
 

Detta medförde att den mikrofonförstärkaren som var tänkt till ändamålet blev 

utkonkurrerad och att VMI inte behövde göra ett onödigt inköp. Nu kunde mer pengar 

läggas på att införskaffa en bättre hörlursförstärkare, eftersom den hade ganska låg 

prioritet i den förra budgetplanen. Den hörlursförstärkare som föreslogs var en 

Firestone Audio Fubar III. 

 

I Figur 3.2 A visas hur kopplingen är gjord vid referensmätning med mätmikrofonen. 

Från Audiomatica:s MIC-02 går signalen obalanserad till ingång A i SC-01. 

I figur B går signalen balanserad från testmikrofonen till DACS Clarity och 

därigenom vidare till SC-01. 

För att försäkra oss om att hörlursförstärkaren inte färgar mätsignalen ytterligare, 

exkluderades den ur signalkedjan när mätningar görs och används endast för lyssning. 

Detta kan ses i figur C. 

 

 
Figur 3.2 – Kopplingsschema 
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3.6 Färdigställande utav mätlabbet 

3.6.1 Installation utav ny utrustning 

Med den nya preampen och med balanserad konfiguration in till CLIO kunde 

jordbrummet reduceras avsevärt. Bakgrundsbruset ligger på under -110 dBV vilket ger 

ett godtagbart signal/brus-förhållande för mätningarna. 

 
Diagram 3.5 – Frekvenskurva över CLIO:s bakgrundsbrus (balanserad koppling). 

Den spik som ligger runt 15 kHz tros orsakas av CLIO eftersom den bara uppstår på 

kanal A (se Diagram 7.3 i appendix). Detta gör att den inte försvinner i balanserad 

konfiguration. Inga spikar vid 50 Hz eller övertoner av den når upp över 

bakgrundsnivån. Därmed ansågs förutsättningarna finnas för att påbörja mätningar på 

rummet. 

3.6.2 Inställning utav delningsfilter 

Den första punkten blev att ställa in delningsfiltret så att högtalare tillsammans med 

rumsakustik skulle få så linjär frekvensgång som möjligt. Eftersom den beställda 

referensmikrofonen, MIC-02 från Audiomatica, inte hade fått ett leveransdatum än så 

började vi med att använda en annan mikrofon som fanns tillgänglig. Den temporära 

mikrofonen var en Behringer ECM8000 som inte riktigt är lika linjär som 

Audiomatica:s mikrofon men ansågs fullt funktionsduglig. Mikrofonen installerades  

1 meter från högtalarna på en höjd mitt emellan högtalarelementen och riktades rakt 

mot högtalarna eftersom det är en frifältsmikrofon [5]. Ett kontinuerligt vitt brus 

spelades sedan upp genom högtalarna och upptogs av vår mikrofon för analys i CLIO. 

Med detta som utgångspunkt ställdes filtret in så bra som möjligt. 
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Eftersom det är närmast omöjligt att kompensera högtalarkarakteristik och 

rumsakustik med endast ett delningsfilter så skapades en egen fil med vitt brus som 

filtrerats för att bli så linjärt som möjligt. Denna fil skapades med hjälp av Cubase och 

Waves equalizer. Metoden kan användas eftersom CLIO kan spela upp vanliga wave-

filer och inte bara dess egna signalfiler i FFT/RTA-sektionen. 

 

 
Diagram 3.6 – Vitt brus genom delningsfiltret. 

I Diagram 3.6 visar den heldragna kurvan vitt brus genom delningsfiltret och den 

prickade visar det filtrerade vita bruset genom delningsfiltret. 

 

Genom att använda filtrerat vitt brus lyckades vi få kurvan att ligga på ±1 dBRel från 

200 Hz till 20 kHz. Att kurvan dyker vid frekvenser under 200 Hz beror på 

högtalarnas begränsningar. Detta spelar emellertid inte så stor roll eftersom metoden 

för att mäta upp frekvenskurvor för mikrofoner kommer ske genom att skicka ut en 

impuls från högtalaren och ta reda på mikrofonens impulssvar. Denna metod innebär 

att rumsakustiken helt kan tas bort men detta medför begränsningar i basregistret. 

Dock kan det vara bra vid vissa mätningar att kunna skicka ut ett kontinuerligt brus 

och då är detta en begränsning man får leva med. 
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3.6.3 MLS-metoden 

Metoden som används i CLIO för att ta fram mikrofonens frekvensegenskaper heter 

MLS, Maximum Length Sequence. Det är en metod som tar fram impulssvaret av ett 

linjärt system i tidsdomänen och överför det till frekvensdomänen med hjälp av Fast 

Fourier Transformen (FFT). 

 

Eftersom mätrummet i Malung är långt ifrån ekofritt kommer en vanlig mätning med 

vitt brus inte endast visa högtalarens frekvensegenskaper utan även rummets inverkan. 

Beroende på rummets storlek kommer vissa frekvenser förstärkas och vissa försvagas. 

Om däremot en impuls skickas ut från högtalaren och tas upp av mätmikrofonen finns 

ett tidsintervall där direktljudet nått mätmikrofonen men inte reflektionerna. Om 

endast detta tidsintervall analyseras och transformeras till frekvensplanet ser vi endast 

högtalarens egenskaper och inte rummets. 

 

 
Figur 3.3 – Direktljud och reflektionsljud. 

Eftersom väggar och tak är täckta av absorberande material visas bara en beräkning på 

tiden det tar för golvets reflektion att nå mikrofonen. Avståndet till väggen är något 

kortare än till golvet men ljudet kommer förhoppningsvis inte reflekteras mer än att 

det kan försummas.  

 

Mätmikrofonen sattes upp 1 m rakt framför högtalaren och en impuls skickades ut ur 

högtalaren för att tas upp av mikrofonen. I Diagram 3.7 syns impulssvaret i 

tidsdomänen som erhölls efter mätningen. 

  



Kapitel 3  VMI:s mätlabb i Malung 

  

  20 

 
Diagram 3.7 – Impulssvar i tidsdomänen. 

Första impulsen vid 2,8 ms är direktljudet från högtalaren och vid 5,7 ms når första 

reflektionen mikrofonen. Förmodligen är det reflektionen från väggen som syns vid 

5,7 ms och från golvet strax efter 7 ms. Reflektionen från väggen absorberas alltså 

inte nog mycket för att försummas. Genom att klippa ut informationen från det att 

impulsen når mikrofonen fram tills första reflektionen når fram får vi fram 

högtalarens impulssvar. Detta skulle motsvara att utföra mätningen i ett ekofritt rum. 

 

I CLIO gjordes en FFT för att överföra impulssvaret från tidsplanet till 

frekvensplanet. Som fönstring användes ett halvt Blackmanfönster, eftersom ett helt 

Blackmanfönster kan ta bort den viktigaste delen av impulssvaret om startpunkten 

ligger nära impulsen. Detta på grund av dess stigtid [7]. För säkerhets skull valdes 

startpunkten till 2,15 ms för att vara säker på att något stigtidsfenomen inte skulle 

påverka resultatet. Innan impulsen är signalen ändå i det närmaste noll så det bör inte 

påverka frekvensinnehållet. 
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Diagram 3.8 – Högtalarens impulssvar. 

I Diagram 3.8 visas impulssvaret i frekvensdomänen från vår högtalare. Denna fil kan 

nu användas som referens vid andra mätningar. 

 

Så nu ser vi alltså det ekofria impulssvaret från högtalaren? Tyvärr så finns det ingen 

gratis lunch, som en vis man en gång sade. Denna metod medför, som nämndes 

tidigare, begränsningar i basregistret. Eftersom svansen på impulssvaret klipps av och 

sätts till noll så försvinner information om det lägre registret. Informationen som 

ligger i tidsdomänen mellan 2,15 – 5,65 ms används, vilket är ett intervall på 3,50 ms. 

Detta kan användas för att beräkna övergången mellan användbar data och 

oanvändbar data. Lägsta användbara frekvens blir:  

 

 ,  där t är tidsintervallet i sekunder. 

 

Genom att mäta upp impulssvaret från högtalarna med andra mikrofoner och sedan 

dividera frekvensinformationen med den tidigare sparade referensfilen erhålls således 

den uppmätta mikrofonens impulssvar. Detta kan enkelt utföras i CLIO med Post 

Process-funktionen som finns tillänglig vid MLS-mätningar. 
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3.6.4 Jämförelse och resultat 

För att undersöka hur bra det funkade så tog vi en mikrofon med en redan känd 

frekvenskurva och jämförde med vårt resultat då vi utförde ovanstående metod. 

Mikrofonen som testades var Neumann TLM 49 och den har följande frekvenskurva: 

 

 
Diagram 3.9 – Frekvenskurva på Neumann TLM 49. Bilden är tagen från www.neumann.com. 

 

Detta jämfördes med vårt eget resultat: 

 
Diagram 3.10 – Frekvenskurva på Neumann TLM 49 uppmätt på VMI. 

För att enbart ha mätt upp högtalarna med vår temporära referensmikrofon ser det 

ganska bra ut och vi ansåg att metoden fungerade tillfredställande. Förmodligen är 

Neumanns kurva också utslätad för att se jämnare ut vilket inte vår kurva är. 
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4 Tester och jämförelser 

4.1 Skyddsgallerpåverkan 

4.1.1 Skyddsgallrets konstruktion 

En mikrofons skyddsgaller har tre viktiga funktioner:  

 Att skydda kapseln och framförallt det känsliga membranet från skada genom 

beröring eller partiklar som damm eller spott 

 Att skydda kapseln från elektromagnetiska störningar genom att fungera som 
en Faradays bur 

 Att förhindra luft och vindstötar, så kallade puff-ljud. 
 

Den vanligaste konstruktionen av skyddsgaller för kondensatormikrofoner är en bur 

som består av ett eller flera lager av nät. Näten utgörs för det mesta av runda 

metalltrådar som är sammanvävda. Ett finare nät måste ha tunnare tråd vilket gör att 

konstruktionen blir svagare. Men ett finmaskigare nät skyddar bättre mot 

elektromagnetiska störningar. Därför används ofta flera lager av nät, där det yttersta är 

ett starkare nät följt av andra lager med finare nät. De olika lagren är ofta förstärkta av 

en stomme av metall som kan utformas på många sätt.  

4.1.2 Skyddsgallrets påverkan på lågfrekvent ljud 

Eftersom skyddsgallret omsluter mikrofonkapseln skapas en annan akustisk miljö runt 

kapseln som är viktig för både dess förmåga att dämpa vindstötar och hur mikrofonen 

låter. För att förstå hur detta fungerar är det lättast att se luften innanför skyddsgallret 

som ett litet rum med egna akustiska egenskaper, helt avgränsad från luften utanför. 

Så länge som skyddsgallret är ”litet” jämfört med ljudets våglängd, fungerar den 

instängda luften som en tryckkammare som behåller samma momentana ljudtryck 

över hela ”rummet”. Detta har störst inverkan på tryckgradientmikrofoner, eftersom 

utsignalen bygger på tryckskillnaden mellan membranets fram- och baksida. Mindre 

tryckskillnad resulterar i att mindre membranrörelse. Detta tyder på att även 

lågfrekventa ljud till viss del påverkas av skyddsgallret även om det förmodligen är i 

det högfrekventa registret som gallret påverkar mest. 

4.1.3 Skyddsgallret påverkan på högfrekvent ljud 

Vid höga frekvenser är skyddsgallret stort jämfört med ljudets våglängd. Det finns 

många faktorer som kan påverka kapseln frekvenssvar i det övre registret. Nätets 

storlek och lager såväl som gallrets utformning och storlek har betydelse. Precis som 

vid påverkan på lågfrekvent ljud att det viktigt att tänka sig gallret som ett rum med 

egna akustiska egenskaper eftersom nätet från skyddsgallret inte har någon större 

påverkan på ljudet i fri luft [4]. 

Stående vågor mellan sidorna på gallrets stomme och reflektioner från hörn och 

kanter i konstruktionen kan ha inverkan på frekvenssvaret. Mikrofonens kropp kan 

orsaka reflektioner som påverkar det övre registret. Kapseln på de flesta 

kondensatormodeller är monterad på en bottenplatta som avskiljer kapseln från 

elektroniken. Denna platta orsakar reflektioner som kan påverka direktljudet. Det 

finns nästan obegränsat antal faktorer som kan påverka frekvenssvaret vid högre 

frekvenser och mycket möda och tid läggs ner på detta område av mikrofontillverkare 

för att få så lite eller önskvärd påverkan från skyddsgallret som möjligt. 



Kapitel 4  Tester och jämförelser 

  

  24 

4.1.4 Mål 

Målet med dessa mätningar var att få en bild av hur stor inverkan gallret faktiskt har 

på mikrofonens frekvenssvar och om detta ger hörbara amplitudskillnader. Vilken 

betydelse gallret och nätens utformning har samt om absorberande material på olika 

delar av skyddsgallret har någon inverkan utreddes. Har gallrets material den mest 

betydande inverkan på frekvenssvaret eller är det gallrets form som spelar in mest? 

4.1.5 Mätmetod 

För att ta reda på skyddsgallrets inverkan på frekvenssvaret utfördes olika mätningar 

på dels klassiska skyddsgallermodeller och dels egentillverkade modeller. Eftersom 

det fanns tillgång till ganska mycket spillmaterial från skyddsgallertillverkning på 

VMI, var det relativt lätt att plocka ihop egna prototyper att mäta på. De olika gallren 

mättes upp med samma mikrofon, inte helt otippat en Ehrlundmikrofon, eftersom vi 

då skulle kunna se hur skyddsgallret påverkar frekvenssvaret samtidigt som det 

faktiska frekvenssvaret från mikrofonen erhålls. Gallren sitter fäst på kroppen med tre 

skruvar, vilket gör att det går fort och enkelt att ta av och byta galler. Utöver detta 

gjordes också mätningar där absorberande material sattes fast på olika delar av 

mikrofonen för att utreda hur mycket reflektioner från vissa ytor påverkar resultatet.  

 

Mätutrustningen som användes för mätningarna var Audiomatica:s CLIO-system i 

mätlabbet på VMI i Malung. (Mer information om labbet och metoden som användes 

för mätningarna, finns i föregående kapitel 3.6.3 – MLS-metoden.) 

För att kunna bestämma exakt hur gallret påverkar ljudet vore den bästa metoden att 

mäta upp frekvenssvaret från mikrofonen utan något galler för att använda som 

referens mot en mätning med det aktuella gallret på. Detta är dock svårt eftersom 

kapseln utan något galler tar upp elektromagnetiska störningar vilket resulterar i att 

mätningarna blir oanvändbara. Som referens användes istället en mätning med det 

stora gallret till höger i Bild 4.1 (galler #5). Gallret fungerar som en Faradays bur som 

skyddar mot elektromagnetisk störning och som, på grund sin storlek, visade sig 

påverka frekvenssvaret ytterst lite.  

 

För att få fram enbart det stora gallrets frekvenssvar mättes första mikrofonen upp 

med ett vanligt galler monterat och sedan gjordes en ny mätning med på det stora 

gallret över mikrofonen med det vanliga gallret på. Genom att dividera mätningen där 

båda gallren satt över kapseln med föregående mätning, där enbart det vanliga gallret 

var monterat, erhölls det stora gallrets frekvenssvar. Det skiljde cirka ±0,3 dBV över 

hela registret vilket vi ansåg vara försumbart. 

 

En möjlig felkälla i dessa mätningar är att mikrofonen placeras efter bästa förmåga i 

samma punkt hela tiden men att givetvis små skillnader kan ha uppstått som kan 

orsaka annorlunda reflektionsbanor som kan påverka resultatet. Vissa mätningar 

repeterades flera gånger genom att montera mikrofonen på nytt och göra samma 

mätning för att se om resultatet blev annorlunda för varje gång, men inga större 

avvikelser kunde noteras. Detta tyder på att det inte är så känsligt med någon 

millimeters avvikelse i position eller att vi lyckades sätta upp mikrofonen i 

någorlunda samma punkt hela tiden. En annan felkälla är ju också den kalibrerade 

mikrofonen som används som referensmikrofon för att mäta upp högtalarnas 

frekvenssvar, som därefter användas för att kompensera för högtalarnas inverkan. 
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Eftersom dessa tester mest är tänka för att jämföra olika skyddsgallermodeller med 

varandra så anser vi att detta inte kommer att påverka det resultat vi kommer fram till 

angående skyddsgallrets påverkan på frekvenssvaret. Det ska också tilläggas att de 

galler som är tillverkade för andra mikrofonmodeller inte nödvändigtvis får samma 

frekvenssvar då den sitter monterad på en Ehrlund-mikrofon. 

4.1.6 Skyddsgallrens beskrivning och resultat 

För att lättare beskriva alla olika konstruktioner av skyddsgaller som är tillverkade på 

VMI och förekommer i mätningarna, kommer näten i senare beskrivningar att 

refereras utifrån Tabell 4.1. 

 

De flesta gallerna som tillverkades på VMI är alla ungefär 12 cm höga och har en 

diameter på 7 cm i botten. Materialet som gallerna är gjorda av är rostfritt, syrafast 

stål som är anpassade för korrosiva miljöer. (Amerikansk standard: AISI 316, som är 

direkt jämförbart med EuroNorm: EN 1.4301). 

 

 

 Maskvidd Tråddiameter Vikt Öppen area 

Nät 1 2,17 mm 1 mm 3,92 kg/m
2
 47 % 

Nät 2 1,95 mm 0,6 mm 1,76 kg/m
2
 58 % 

Nät 3 0,27 mm 0,15 mm 0,66 kg/m
2
 42 % 

Tabell 4.1 – Nättyper. 

 

 
Bild 4.1 – Bild över de skyddsgaller som ingick i mätningen. Alla galler är tillverkade på VMI förutom 
de tre till vänster på översta raden, som kommer från andra tillverkare. 
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Resultaten från skyddsgallermätningarna visas i form av diagram och presenteras i 

kap. Fel! Hittar inte referenskälla. - Fel! Hittar inte referenskälla.. Diagrammen 

visar skillnaden i frekvenssvaren mellan det uppmätta gallret på en Ehrlundmikrofon 

och Ehrlundmikrofonen med ett galler som inte påverkar frekvenssvaret nämnvärt (se 

kap. 4.3.1). Resultatet blir alltså vad enbart gallret under test har för påverkan på 

frekvenssvaret. Vi har valt att bara ta med frekvenssvaret från 100 Hz och uppåt, 

eftersom ingen information finns i frekvenser lägre än det på grund av mätmetoden. 

 

Skyddsgaller #1 

Detta är ett skyddsgaller från Neumann TLM 49. Det består av tre lager av nät: Två 

lager av tjockare nät med ett tunt nät mellan dem. Det tjockare nätet har något större 

tråddiameter än Nät 2 och det tunna nätet liknar Nät 3. Vi har ingen information om 

nätens material och exakta mått att tillgå. Gallret har en rund bas som sedan mjukt 

övergår till att bli närmast rektangulär mot toppen med en metallskena som går från 

basen och över toppen. Se galler #1 i Bild 4.1.  

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.4. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #2 

Detta galler kommer från en standardmodell som tillverkas i Kina och köps av olika 

tillverkare som sedan sätter sitt namn på det. Det är i utformningen ganska likt 

föregående galler fast består bara av två lager: Det yttre tjockare nätet och ett 

finmaskigare inre nät. Näten är till diameter och täthet också ganska lika föregående 

modell. Det som skiljer dem åt är att denna modell är något högre och har en mer 

skarp övergång till den rektangulära toppen från den runda basen. Liknande 

metallskena går också från basen och upp över toppen. Se galler #2 i Bild 4.1. 

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.5. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #3 

Detta galler är från samma tillverkare som föregående modell och har snarlik 

uppbyggnad. Den enda markanta skillnaden är att den är utformad som en cylinder 

hela vägen och har en rund topp. Det är två lager av nät, ett tjockt och ett fint och 

metallskenan är densamma. Eftersom den har en cylindrisk form rymmer den lite mer 

volym. Se galler #3 i Bild 4.1. Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.6 i Fel! Hittar inte 

referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #4 

Denna modell är egentligen två toppringar från galler #9. Det är två lager nät, det 

starkare Nät 1 ytterst och det finmaskigare Nät 3 inom det. Kapseln sitter inte fast 

monterad inne i gallret utan hålls på plats av skumgummi som ligger emot kapseln 

och toppringen. Detta galler blir alltså ganska tätt och rymmer liten volym. Se galler 

#4 i Bild 4.1. Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.7. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #5 

Detta galler används i dessa mätningar som referens. Det består av endast ett lager av 

Nät 1 och är 65 cm högt och har en diameter på 30 cm. Gallret fungerar som en 

Faradays bur utan att påverka frekvenssvaret allt för mycket. Det är det perfekta 

skyddsgallret teoretiskt men tyvärr är den inte lika attraktiv vad gäller den praktiska 

biten, då den inte är särskilt smidig att ha med att göra och har inte så robust 

konstruktion.  
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Skyddsgaller #6 

Detta är ett galler som består av två nät, Nät 2 ytterst och Nät 3 innerst. 

Metallskenarna som går från den runda basen till den ovala toppringen är ganska 

svaga vilket gör att konstruktionen inte är särskilt robust. Toppringen var från början 

rund men har böjts till så att den liknar de första två modellerna, som har mer 

rektangulär topp. Se galler #6 i Bild 4.1.  

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.8. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #7 

Gallret består av exakt samma material som förgående galler men har böjts till så att 

mitten buktar in mot kapseln fram- och baksida och buktar ut från kapseln sidor. 

Tanken med detta var att eventuella reflektioner skulle riktas från kapseln membran. 

Samma nättyper och dimensioner som föregående galler gäller. Se galler #7 i Bild 4.1. 

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.9. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #8 

Denna klassiska modell är cylindrisk och har en toppring. Nätet på toppen som hålls 

på plats av toppringen buktar uppåt. På den här modellen är metallskenorna från basen 

till toppringen starkare och nätet består bara av ett lager, Nät 1. Se galler #8 i Bild 4.1. 

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.10. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #9 

Det här är skyddsgallret som säljs till de Ehrlund Microphones rörmodell. Det som 

skiljer det här gallret från föregående galler är att det finns två lager av nät, Nät 1 och 

Nät 3. Se galler #9 i Bild 4.1. Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.11. i Fel! Hittar 

inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #10 

Detta galler består enbart av Nät 1. Kapseln monterades i gallret genom en ring av 

skumgummi så att membranet pekade i cylinderns riktning. Tanken med denna kapsel 

var att få så lite reflekterande ytor som möjligt genom att inte använda någon ring på 

basen/toppen eller metallskenor på sidorna. Se galler #10 i Bild 4.1. 

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.12. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Skyddsgaller #11 

Den sista kapseln som tillverkades bestod av ett lager, Nät 1 och saknade toppring. 

Nätet på toppen var vänt så att det buktade ner mot kapseln och det vertikala nätet 

buktade in mot fram- och baksidan på kapsel, liknande galler #7. Tanken med detta 

var att minska reflekterande ytor och att styra de reflektioner som ändå uppstår, bort 

från kapseln. Se galler #11 i Bild 4.1.  

Frekvenssvaret kan ses i Diagram 7.13. i Fel! Hittar inte referenskälla.. 
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4.1.7 Slutsats 

Galler #1 från Neumann TLM 49 är det enda galler där man kan se en tendens till 

dämpning redan från 400 Hz. Detta kan bero på att det är enda gallret i det här testet 

som har tre lager nät och därför har mindre ”öppen” area. Mindre öppen area i gallret 

innebär att det är större skillnad på den akustiska impedansen innanför och utanför 

gallret. I de flesta mätningar verkar dock låga frekvenser inte påverkas särskilt mycket 

jämfört med mellan- och diskantregistret. Många avvikelser i amplitud, i form av 

dippar eller rippel, kan observeras i mellanregistret, vid området omkring 7 kHz. 

Detta beror förmodligen på att våglängden för frekvenser vid detta område ligger på 4 

till 5 cm, så gallret blir lika stort som våglängden. Det finns många ytor i gallret där 

stående vågor potentiellt kan uppstå som har våglängder i detta område. De stående 

vågorna interfererar med direktljudet och skapar kamfilter.  

 

Den djupaste dippen uppvisas av Galler #4 som ligger cirka -9 dB vid strax under 

9 kHz. Den lilla volym luft som gallret innesluter tros göra att reflektionerna blir mer 

påtagliga gentemot direktljudet, vilket kan skapa kraftigare kamfiltereffekt. En 

tendens som observerats under alla mätningar är att ett större galler, som innesluter 

mer luft, verkar ha mindre amplitudavvikelser i frekvenssvaret. Resultatet tros bero på 

att reflektionerna måste gå en längre väg än vid ett mindre galler, vilket gör att de inte 

påverkar direktljudet i samma omfattning. 

 

I diskantregistret över 10 kHz är resultaten närmast slumpartade vilket förmodligen 

beror på att den korta våglängden för dessa frekvenser. Gallret är i det här fallet större 

än våglängden och små förändringar av gallrets form kan innebära stora förändringar i 

diskantområdet. Det finns ingen genomgående roll-off tendens och det är svårt att 

peka på enskilda faktorer som just påverkar diskantregistret. 

 

Det är svårt att komma med riktlinjer till vad man ska ändra för att få en önskad 

effekt. I vårt arbete har vi testat oss fram, men detta skulle även vara ett intressant 

område för datorsimulering. De faktorer som i dessa mätningar verkar ha påverkat 

resultatet mest är storlek på gallret och nätens utformning. Större volym luft innanför 

gallret innebär ett jämnare frekvenssvar där kamfiltereffekter inte syns lika tydligt. 

Antalet lager nät och deras tjocklek ser ut att påverka mikrofonens frekvenssvar mer 

än gallrets utformning. 
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4.2 Basåtergivning 

4.2.1 Bakgrund 

Ehrlund Microphones har ett antal rörmikrofoner ute hos olika studiotekniker runt om 

i landet och det har varit deras önskan tillsammans med Ehrlund Microphones att 

mikrofonen skulle ha bättre basåtergivning. Ehrlund Microphones vill att deras 

mikrofoner ska ha ett ”färdigmixat sound” från början för att minska behovet av 

digitala equalizers vid mixningen. Det är alltså kapseln i sig som ska ändras för att 

bättre återge bas. Några idéer om mekaniska förändringar av kapseln, som skulle 

kunna leda till bättre basåtergivning utreddes, för att se om det skulle leda till någon 

större förändring i det låga frekvensregistret. 

 

De ingrepp som genomfördes på kapseln var: 

 Storleksändring av atmosfärstryckshålet 

 Avfasning av bakplattans kanter 

 Genomborrning av kapseln. 

4.2.2 Ingreppsutförande 

I förklaringen nedan får vissa detaljer inte avslöjas, så som viss inre 

kapselkonstruktion, storlekar och mått. 

 

Luften från kapselns atmosfärstryckshål leds i kapseln genom små gångar som 

mynnar ut i x antal hål i platsplattan som sitter placerad bakom mässingsplattan (i 

övrigt kallad för ”bakplattan”). Ändringen som gjordes här, var att borra upp 

atmosfärstryckshålet så det fick större diameter. 

 

Avfasningen av bakplattans kanter gjordes i maskin av personal på VMI. Bakplattan 

består av en triangulär upphöjd del av mässing där de små hålen är jämt utfördelade 

över ytan. De tre kanterna på den upphöjda delen fasades av med ett visst antal grader. 

 

Genomborrningen gjordes för hand med en liten handborr. Borrningen gjordes endast 

i det sista lagret av kapseln (plastdelen där atmosfärstrycksgångarna går). Hålen 

borrades alltså från gångarna ut till baksidan av hela kapseln. Fyra hål borrades – ett i 

mitten och tre i varje hörn av triangeln. 

4.2.3 Metod och resultat 

Metoden som användes var att först använda Audiomaticas mätmikrofon MIC-02 som 

referensmikrofon och spela upp sinustoner från högtalaren vid 63, 125, 250, 500 och 

1000 Hz. Eftersom MIC-02 anses ha linjär frekvensgång efter korrigeringen med de 

kalibreringsdata följde med, sparades amplituderna vid dessa frekvenser som referens. 

På detta sätt kunde högtalarnas olinjaritet kompenseras bort. Därefter utfördes 

mätningar på originalkapseln och de tre ovan nämnda modellerna, för att se om några 

tendenser kunde observeras i basregistret. Mellan amplituderna från dessa mätningar 

drogs linjer och en påhittad frekvenskurva gjordes (se Diagram 4.1).  
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Diagram 4.1 - De olika kapslarnas frekvenssvar, från 63 Hz till 1000 Hz, tillsammans med en typisk 

kurva för mellan/diskantregistret för mikrofonen. Kurva #1 – originalkapsel, kurva #2 – kapsel med 

avfasad kant på bakplattan, kurva #3 – kapsel med hål genom bakplattans plastdel och kurva #4 – 

kapsel med uppborrat hål för utjämning av atmosfärslufttryck. 

4.2.4 Slutsats 

De metoder som utreddes har inte resulterat i särskilt stora ändringar från 

originalkapselns mätvärden. Att fasa av bakplattans kanter verkar lyfta kurvan runt 

500 Hz mest gentemot originalkurvan. Att borra upp lufthålet för 

atmosfärstrycksutjämning gör att kurvan avviker mest vid 250 Hz, där den har en liten 

dipp. Det skulle vara intressant att utreda om ett mindre hål skulle leda till att kurvan 

istället lyfter vid samma frekvenser. Att borra hål i bakplattans plastdel medför minst 

effekt. Från 125 Hz och nedåt kan en tendens till avvikelse från originalkurvan 

noteras, då kurvan lyfter något. 

 

För att kunna se tydligare tendenser i mätningarna kanske modellerna skulle ha 

överdrivits mer. Ännu större lufthål och att bakplattan skulle ha fasats av mer kanske 

kunde ha gett tydligare svar. Dock är det intressant att se att de olika modellerna 

påverkar kurvan vid olika frekvenser. Beroende på vart i frekvenskurvan en 

förändring är önskad, kan val av vilken del av kapseln som ska ändras spela stor roll. 
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4.3 Mikrofonjämförelse 

I detta kapitel kommer tre olika mikrofoner (i huvudsak brusnivåer) att jämföras. Det 

är Ehrlunds rörbestyckade kondensatormikrofon, Neumann TLM 49 och Ehrlunds 

tänkta transistormodell, som för tillfället finns på experimentkort för test och 

undersökning.  

4.3.1 Mätmetod 

Till en början ska det tilläggas att sättet som har använts för att mäta signalnivån i 

förhållande till bakgrundsbruset (SNR) inte är enligt de IEC-standarder som finns. 

Dock har en liknande metod använts där skillnaderna mellan de olika mikrofonerna 

syns ganska tydligt. 

 

Metoden bygger på att ljudnivån från högtalaren är lika stark vid samtliga tester och 

förstärkningen från mikrofonförstärkaren är lika. För att ställa in ljudnivån på 

högtalaren, skickades en 1 kHz ton från CLIO ut i högtalaren. Sedan justerades 

ljudnivån, så att tonens amplitud hade värdet 0 dBV i FFT-analysen. (0-nivån ställdes 

in med transistormodellen, då den hade starkast utsignal). När mätningen med 

transistormodellen var klar, användes samma inställningar på förstärkarna, för att 

sedan göra mätningar på rörmikrofonen och Neumann. 

4.3.2 Ehrlunds transistormikrofon 

I Diagram 4.2 visas FFT-analysen för transistormikrofonen. Här syns 1 kHz-tonen och 

dess starka övertoner väldigt tydligt. Det syns även en liten tendens till jordbrum med 

tillhörande övertoner. Eftersom mätrummet inte är så bra ljudisolerat och dämpat, blir 

mätningarna extra känsliga för ljud utanför mätrummet. Detta har medfört att en del 

störande lågfrekvent buller också har tagits upp av mikrofonen. 

 
Diagram 4.2 – FFT-analys för Ehrlunds transistormikrofon. 
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4.3.3 Ehrlunds rörmikrofon 

 
Diagram 4.3 – FFT-analys för Ehrlunds rörmikrofon. 

I Diagram 4.3 ovan visas FFT-analysen för rörmikrofonen. Här syns också 1 kHz-

tonen, fast med mycket lägre amplitud jämfört med bakgrundsbruset (OBS! annan 

skala jämfört med Diagram 4.2). Det är samma inställningar på förstärkarna, men 

rörmikrofonen har inte alls lika hög utsignal som transistormodellen. Om hela kurvan 

hade höjts så att 1 kHz-tonen fick amplituden 0 dBV, skulle bakgrundsbruset hamna 

42 dBV högre. Det syns även att övertonerna är ”gömda” i bakgrundsbruset och att det 

endast är de jämna övertonerna (odd harmonics) som sticker fram.  

4.3.4 Neumann TLM 49 

VMI hade tillgång till en Neumann TLM 49, som är en av Neumanns storsäljare. 

Ehrlund Microphones förväntar sig kunna få bättre resultat än TLM 49:an när deras 

transistormikrofon är färdigutvecklad. För att se hur det låg till gjordes även 

mätningar och jämförelser med denna värdiga motståndare. 

 

I Diagram 4.4 syns FFT-analysen för Neumann TLM 49. Den största skillnaden 

mellan TLM 49 och Ehrlunds transistormikrofon är att TLM 49 inte ger lika stark 

utsignal. Här skiljer det cirka 20 dBV, annars är de ganska lika. Om hela 

frekvenskurvan höjs med 20 dBV, så att 1 kHz-tonen får amplituden 0 dBV, ser man 

lättare de små skillnaderna (se Fel! Hittar inte referenskälla. i appendix). TLM 49 

har lite fler och större spikar mellan 1 och 2 kHz, medans Ehrlunds har några fler i det 

lägre registret. 
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Diagram 4.4 – FFT-analys för Neumann TLM 49. 

4.3.5 Slutsats 

Vid jämförelse mellan Ehrlunds rörmodell och transistormodell, visar det sig tydligt 

att rörmodellen har mycket mer bakgrundsbrus jämfört med transistormodellen, men 

bruset är mycket jämnare och har inte alls de spikar som transistormodellen har. 

Elektronröret i sig ger ifrån sig ett eget brus och även spänningsaggregatet, som 

används för att mata elektronröret brummar en hel del och gör så att frekvenskurvan 

höjs i det låga registret. 

 

Vid avläsning av amplituden vid 1 kHz-tonen och amplituden på bakgrundsbruset 

intill 1 kHz, blir skillnaden ungefär 100 dBV på transistormodellen och 56 dBV på 

rörmodellen. Däremot är nivåskillnaden mellan grundtonen och andra övertonen lika 

stor i båda fallen.  

 

Den distorsion som syns i FFT-analysen kommer inte ifrån mikrofonerna. Dessa 

övertoner dyker även upp när SC-01:s ingång kopplas till dess utgång (loopas). En 

extern signalgenerator kopplades också in direkt till SC-01 och även här dök 

övertonerna upp (se Diagram 4.5). 

Om felet ligger hos CLIO är osäkert, dock är det i alla fall säkert att övertonerna inte 

kommer från mikrofonerna. 
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Diagram 4.5 – Övertoner med extern signalgenerator. 

Som tidigare påpekats, var sättet som användes vid SNR-mätningarna, inte enligt 

IEC-standard, men med den metoden som användes har transistormodellen visat bra 

resultat jämfört med Neumann TLM 49. Amplitudskillnaden mellan signalen och 

bakgrundsbruset är ungefär densamma mellan mikrofonerna (cirka 100 dBV). Det ska 

tilläggas att Ehrlunds transistormodell fortfarande är i utvecklingsfasen och byggt på 

ett experimentkort. Den klara produkten kommer ge bättre resultat, då matnings- och 

signalbanorna kommer längre ifrån varandra och komponenterna kommer vara bättre. 
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5 Diskussion och resultat 
De mätningar som har utförts på transistormodellen i denna rapport är inte det 

slutgiltiga resultatet för mikrofonen, då elektroniken är monterad på ett 

experimentkort i ett chassi från rörmodellen. Enligt tillverkarna av elektroniken ska de 

kunna komma ner på brusnivåer klart under Neumanns TLM 49, vilket är 

”mikrofonen att slå”. I nuläget ligger de väldigt lika och det återstår att se vad den 

slutgiltiga modellen klarar av. Transistormodellen kommer också husera i ett mindre 

chassi än rörmodellen men inga mätningar har utförts för att påvisa möjliga skillnader 

i frekvenssvar på grund av mikrofonkroppens storlek. I denna rapport utfördes alla 

tester med det större rörchassit. 

 

Tyvärr har ingen större tid lagts ner på att påvisa det triangulära membranets 

egenskaper gentemot ett vanligt, runt membran. Det skulle vara intressant att lägga 

ner mer tid på att simulera vågutbredningen i membranen för kunna påvisa om ett 

triangulärt membran har färre resonansfrekvenser och så vidare. Detta ämne skulle 

kunna vara ett examensarbete i sig och kräver mycket tid och avancerad programvara. 

 

Att förbättra basåtergivningen genom att omdistribuera luftfickorna i kapselns 

bakplatta, var en idé som aldrig hann utredas. Tanken var att om luftfickorna sprids ut 

mer mot kanterna på plattan, skulle större spänningsskillnader erhållas i mitten, då det 

blir mer närliggande yta av bakplattan mot membranet där. Det skulle kunna liknas 

vid att micka upp ett trumskinn på en virveltrumma: riktas mikrofonen mot mitten 

upptas mer grundton/bas, riktas mikrofonen mer mot sargen upptas mer 

övertoner/diskant. 

 

En betydande del av tiden för detta arbete gick åt till att undersöka icke-fungerande 

utrustning och se över nya inköp. Både transistormodellen och den slutgiltiga 

referensmikrofonen levererades i slutskedet av kursen. Hade fungerande 

mätutrustning funnits från början och transistormodellen kommit lite tidigare, hade 

mer tid kunnat läggas på att göra mer utförliga undersökningar och göra mätningar på 

den slutgiltiga transistormodellen. 

 

Givetvis räcker det inte med att göra FFT-analys på mikrofonen och stirra sig blind på 

frekvenssvaret, utan man måste lyssna också. Det är ju ändå hur ljudet låter som är 

viktigast! 
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7 appendix 1 

 
Diagram 7.1 – Kapsel 4134 med Ahlséns förstärkare (vitt brus). 

 

 
Diagram 7.2 – Kapsel 4192 med Ahlséns förstärkare (vitt brus).  
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Diagram 7.3 – SC-01:s ingång A och B. 
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Skyddsgaller #1 

 

 
Diagram 7.4 – Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #1. 

 

Skyddsgaller #2 

 

 
Diagram 7.5 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #2. 
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Skyddsgaller #3 

 

 
Diagram 7.6 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #3. 

 

Skyddsgaller #4 

 

 
Diagram 7.7 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #4. 
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Skyddsgaller #6 

 

 
Diagram 7.8 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #6. 

 

Skyddsgaller #7 

 

 
Diagram 7.9 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #7. 
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Skyddsgaller #8 

 

 
Diagram 7.10 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #8. 

 

Skyddsgaller #9 

 

 
Diagram 7.11 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #9. 
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Skyddsgaller #10 

 

 
Diagram 7.12 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #10. 

 

Skyddsgaller #11 

 

 
Diagram 7.13 - Mikrofonens frekvenspåverkan av skyddsgaller #11. 
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Diagram 7.14 - Jämförelse mellan Neumann TLM 49 (grå) och Ehrlunds transistormodell (svart). 
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8 appendix 2 
 

 
Figur 8.1 – Trigonometrisk figur över Ehrlunds membran. 

 

 

 

 

 

Membranet i Ehrlunds kapsel är dimensionerat så att det är en tum mellan de tre 

sidorna (h=1 tum). Med hjälp av trigonometrin ovan kan man då räkna ut hur stort ett 

radialt membran skulle bli om det fick plats i triangeln. 

 

 

 

Det radiala membranet har en diameter på 2/3”. 


