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Mikrofoner, DI

Mikrofon eller DI
Ljudet från scenens instrument och röster måste tas upp för att kunna förstärkas i PA-systemet. 
Detta kan ske på två sätt:
• Med mikrofon. Den omvandlar ljudet i luften till en elektrisk signal som sedan kan förstärkas av 

PA-systemet. Man kan säga att instrumentet/rösten är uppmickat/uppmickad.

• Många elektriska instrument kopplas direkt till mixern, oftast via en linebox. Man kan säga att 
instrumentet är "lajnat". Ofta används det engelska uttrycket DI som står för Direct Injection. En 
svensk översättning skulle ge oss ordet direktinkoppling. 

Olika typer av mikrofoner
Det finns olika typer av mikrofoner som har olika egenskaper och passar i olika sammanhang. 
Man kan dela upp dem tre grupper: dynamiska mikrofoner, kondensatormikrofoner och elektret-
mikrofoner. De har olika egenskaper både vad det gäller ljud och praktiskt handhavande.

Dynamiska mikrofoner
Dynamiska mikrofoner är väldigt vanliga i PA-samman-
hang. Där är det inte bara ljudkvalitén som är avgörande 
och då passar egenskaperna hos dynamiska mikrofoner 
bra. De fungerar bra för sång, trummor, gitarrförstärkare, 
blås och andra starka instrument.

Positiva egenskaper hos dynamiska mikrofoner:
• De är förhållandevis billiga. 

• De tål starka ljudtryck. 

• De brukar vara stryktåliga. Hanteringen kan ju bli ganska våldsam på en scen. 

• De behöver ingen drivspänning från batteri eller mixer i form av phantommatning. 

• Många dynamiska mikrofoner är gjorda för att ta upp ljud på nära håll. Ljudkällor längre bort 
från mikrofonen tas då upp så lite som möjligt, vilket medför minskad risk för rundgång och mi-
nimalt "läckage" från oönskade ljudkällor (läs andra instrument på scenen)

Negativa egenskaper hos dynamiska mikrofoner:
• Ljudet från dynamiska mikrofoner kan upplevas som mindre naturtroget än ljudet från konden-

satormikrofoner. Dynamiska mikrofoner har ett lite "trögare" ljud och det är speciellt märkbart 
då mikrofonen är placerad en bit ifrån ljudkällan.            
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Kondensatormikrofoner
Kondensatormikrofoner behöver drivspänning i form av 48V 
phantommatning från mixern. 

Positiva egenskaper hos kondensatormikrofoner:
• Ljudkvalitén är den främsta egenskapen då de ger ett natur-

troget ljud.

• De tar upp ljud bra även på längre avstånd från ljudkällan. 

Negativa egenskaper hos kondensatormikrofoner:
• De kan vara dyra. 

• De är ganska ömtåliga och de allra flesta modeller bör absolut 
inte tappas i golvet. 

• De kan vara känsliga för rundgång och läckage från andra 
ljudkällor.

• Vissa modeller tål inte så starka ljudtryck.

 Kondensatormikrofoner används ofta vid inspelningar i studio. 
Då är det ofta möjligt att optimera mikrofonavstånd och akustik på ett helt annat sätt än på en 
scen. Ändå används kondensatormikrofoner i PA-sammanhang då ljudkvalitén är viktig. Och det 
finns kondensatormikrofoner som är speciellt avsedda att användas för PA-bruk. 
 Kondensatormikrofoner är bra (även för PA) för exempelvis cymbaler, akustisk gitarr, stråkin-
strument, piano och sång.

Elektretmikrofoner
Dessa liknar kondensatormikrofoner på många sätt men elektretmikrofoner behöver nödvändigt-
vis inte matas via phantommatning. Det kan räcka med ett batteri.
 Elektretmikrofoner är en slags "fattigmans-konding" eftersom de är billigare än riktiga konden-
satormikrofoner. Ljudet påminner om kondensatormikrofoner men håller som regel inte alls 
samma höga klass. Men de är ett mycket prisvärt alternativ till kondensatormikrofoner och klarar 
många uppdrag galant.

Allmänt om mikrofonval
Det kan dock vara bra att inte låsa sig vid alltför generella föreställningar om vilken mikrofontyp 
som är bäst i en given situation. Vissa kondensatormikrofoner som låter jättebra vid studioinspel-
ning kan visa sig vara mindre bra för på en scen därför att de kan tendera att lättare skapa rund-
gång. En relativt långsam dynamisk mikrofon kan visa sig idealisk för att "mjuka upp" en alltför 
vass klang i brass eller träblås, där annars "enligt boken" en kondensatormikrofon kanske brukar 
rekommenderas. Man måste låta öronen avgöra.
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Riktningskarakteristik
En mikrofon är avsedd att ta upp ljud framifrån i första hand. Men 
ljud från andra riktningar tas ändå upp mer eller mindre, beroende 
mikrofonens riktningskarakteristik. Det kan även kallas riktning-
känslighet. Området runt mikrofonen som den "hör", kallas upp-
tagningsområde. 

Riktad mikrofon
I PA-sammanhang är nästan bara en typ aktuell och det är den rik-
tade. Den kallas även njure, cardiod eller unidirectionell. En så-
dan mikrofon tar upp ljud nästan enbart framifrån, inte från monitorer 
och PA-högtalare som finns bakom mikrofonen. Det minimerar rund-
gångsrisken.
 En egenskapen som riktade mikrofoner har, är att basåtergivningen varierar beroende på avstån-
det till ljudkällan. När mikrofonen placeras precis intill ljudkällan blir basregistret förstärkt. Om 
mikrofonen flyttas en bit ifrån, blir ljudet givetvis svagare men också mycket tunnare med mindre 
bas än innan. Basåtergivningen är mer korrekt på längre avstånd eftersom de låga frekvenserna 
blir förstärkta när mikrofonen placeras precis intill ljudkällan. 
 Alla riktade mikrofoner har denna "bieffekt" som kallas proxymity-effekt. Denna basförstärk-
ning är inte alltid välkommen och därför har många mikrofoner har ett basfilter (HPF-filter) som 
kan kopplas in vid behov. Proxymity-effekten kan även vara positiv och utnyttjas flitigt i exem-
pelvis reklam, då man vill ha en mörk, fyllig mansröst. 

Rundupptagande mikrofon
Rundupptagande mikrofoner tar upp ljud från alla håll, även "bakifrån". Det gör att de blir rund-
gångskänsliga och svåra att använda i PA-sammanhang. Men de har ingen proxymity-effekt och 
kan ha rakare frekvenskurva än riktade mikrofoner. Därför används rundupptagande mikrofoner 
ofta vid inspelning av helt akustisk musik.

Mikrofonplacering, allmänt
• Rätt mikrofon på rätt ställe är den viktigaste förutsättningen för ett bra ljud. Många gånger är 

det bäst att prova med att flytta mikrofonen innan man börjar skruva på EQ:n. 

• I PA-sammanhang är det i princip alltid nödvändigt att placera mikrofonen så nära ljudkällan 
som möjligt. Detta för att minimera läck och risken för rundgång. 

• Ju längre från ljudkällan mikrofonen placeras, desto mer kommer även rummets akustik att 
fångas upp. Detta kan utnyttjas vid inspelningar men vid PA-förstärkning brukar det inte vara 
bra. 

• Närmickning av instrument gör ibland att man missar delar av dess klang. Man får då ett ona-
turligt ljud som till viss del kan korrigeras med mixerns EQ. Detta gäller t.ex. piano och flygel 
eftersom ingen lyssnar med huvudet inuti flygeln. Ändå tvingas man att sätta mikrofonerna där 
för att inte resten av bandet ska läcka in i dem.  

Sammanfattning
• Vanligast i PA-sammanhang är riktade dynamiska mikrofoner. De är stryktåliga, relativt okänsli-

ga för rundgång och läck och har ett rimligt pris. 

• Kondensatormikrofoner är ömtåligare, dyrare och ofta mer rundgångskänsliga men har som 
regel ett klarare ljud än dynamiska mikrofoner.

• Rätt mikrofon på rätt ställe är den viktigaste förutsättningen för ett bra ljud. 
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DI
Ursprungsljudet hos helt elektroniska instrument som syntar och elektroakustiska instrument som 
elbas, är en elektrisk signal. Denna signal kan kopplas till en instrumentförstärkare för att på sätt 
göra instrumentet hörbart. Nu är förstärkaren med dess högtalare, "ljudkällan" som man hör och 
det räcker i replokalen och andra sammanhang då ingen PA-förstärkning behövs. När ett PA-
system används, skulle man i princip kunna sätta en mikrofon framför "ljudkällan", d.v.s. högtala-
ren, för att på så sätt förstärka ljudet. Detta är dock inte vanligt eftersom högtalaren och mikrofo-
nen skulle utgöra onödiga länkar som försämrar ljudet. 
  I stället brukar man "gå direkt på källan" och koppla instrumentets elektriska signal direkt till 
mixern, via en linebox. Detta brukar kallas att "lajna" instrumentet. Ofta används (t.ex. i tekniska 
riders) det engelska uttrycket DI som står för Direct Injection.

Lineboxens funktion:
• Omvandlar den obalanserade signalen från instrumentet till en balanserad signal som kan 

skickas genom en lång multikabel utan att ta upp störningar.

• Ger möjlighet att bryta signaljorden vid brumproblem.

• Ger hög ingångsimpedans (Hi Z). Detta är viktigt för instrument som elbas med passiv pickup.

 Instrumentet kopplas till "IN". Om musikern har en egen förstärkare på scenen (basister brukar 
ha det) kopplas signal till den från "LINK OUT". "BALANCED OUT" kopplas till mixerns mik-
rofoningång, ofta via en multikabel. Omkopplaren "GROUND" kan användas vid brumproblem 
och ställs i det läge då det brummar minst. "ATT" används till att dämpa signalen om den är för 
stark. 
 Aktiva lineboxar drivs normalt med 48 V phantommamtning, precis som kondernsatormikrofo-
ner. Men många lineboxar går också att driva med batteri. Passiva lineboxar behöver ingen driv-
spänning.

Ett undantag
Ingen regel utan undantag och här utgör elgitarr det 
vanligaste. Dess speciella sound skapas av alla länkar i 
ljudkedjan tillsammans och därför brukar man ändå 
sätta en mikrofon framför gitarrförstärkarens högtalare.
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