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Eri   OKM   Mikrofoni   mallien   värikoodit   
  

Malli   Väri   
  

OKM   I   solo  läpinäkyvä   
OKMI   Classic   ja   A3   läpinäkyvä   
OKM   II   Classic   solo   sininen   
OKM   II   Classic   ja   A3   sininen   

OKM   II   Classic   Studio   solo   punainen     
OKM   II   Classic   Studio   ja   A3   punainen  
OKM   II   Rock   Studio   ja   A3 punainen     
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Binauraalinen   stereo   “head-set”   mikrofoni   OKM   sisältää   omnidirektionaaliset  
elektreetti-kondensaattori   stereo   mikrofonit   ja   aktiivisen   A3   virtalähdeadapterin.   

  
- mahdollistaa   musiikin   äänityksen   erinomaisella   tilantunnulla   
- erityisen   hyvin   soveltuvat   elävän   musiikin   äänittämiseen   
- voidaan   käyttää   “boundary   layer”   tyyppisinä   rajamikrofoneina   
- ja   lavarier   tai   clip-on   mikrofoneina   
- sopivat   linjatasoisiin   sisääntuloihin   

  
Binauraaliset   stereo   “head-set”   mikrofonit   edustavat   uuden   sukupolven   mikrofoneja   joiden   
suunnittelussa   on   otettu   huomioon   minikokoisten   kannettavien   äänistyslaitteiden   
viimeisimmät   kehitysaskeleet.   Ne   kattavat   laajan   määrän   käyttötarkoituksia:   
  

“Head-set”   mikrofoni   
  

Laittamalla   mikrofoonit   korviin,   on   mahdollista   tehdä   äänityksiä   jotka   vastaavat   henkilön   
subjektiivista   äänen   kuulemisen   kokemusta   ja   joilla   äänitetty   materiaali   antaa   erityisesti  
korvakuulokkeita   käyttämällä   hätkähdyttävän   todellisen   kolmiulotteisen   tilantunnun.   
  

    
Mikrofonit   on   varustettu   ääntä   läpäisevällä   pehmukkeella,   tehden   mahdolliseksi   
musiikista   nauttimisen   esteettömästi   äänityksen   aikana.   Värikoodatut   
pehmukkeet   ovat   mikrofonin   ulko-osassa,   värikoodien   ollessa   sininen   =   vasen,   
punainen   =   oikea.   

  
“Boundary   Layer”   rajamikrofoni   

  
Binauraalista   stereo   “head-set”   mikrofonia   voidaan   käyttää   nk.   “Boundary   Layer”-   
tyyppisenä   rajamikrofonina   asettamalla   mikrofoni   tasaiselle   suoralle   pinnalle   
(esim.   pöytä).   Mikrofonit   tulee   asettaa   noin   5-10   senttimetrin   etäisyydelle   
toisistaan,   täten   mahdollistaen   käytännössä   häiriöistä   vapaan   äänityksen   6dB   
korkeammalla   äänentasolla   johtuen   “Boundary”   käytön   mahdollistamassa   
äänenpaineen   tuplaantumisesta.   

  
“Clip-on”   mikrofoni   

  
Jos   binauraalista   stereo   “head-set”   mikrofonia   käytetään   “clip-on”   tyyppisenä   
mikrofonina,   käyttäjän   tulisi   kiinnittää   erityistä   huomiota   mikrofonin   huolelliseen   
kiinnitykseen   jotta   mahdollinen   fyysinen   hankaus   ei   aiheuta   häiriöääniä.   
Äänitteitä   voi   tällä   menetelmällä   tehdä   esimerkiksi   keskusteluissa,   
haastatteluissa,   opetustilanteissa   ja   luennoilla,   yms.   ja   niiden   toisto   tapahtuu   
ideaalisti   kaiuttimien   kautta.   
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Studio   malli     
  

OKM:n   valmistuksessa   käytämme   huolelllisesti   valittuja   tietokoneella   
yhteensovitettuja   kaikkein   korkealaatuisimpia   mikrofonipareja.   Kaikkein   kriittisimpään   
stereo   käyttöön   tarjoamme   OKM   II   K   “studio”   mallin,   joka   on   erityisesti   valittu   erittäin   
laaja   taajuusvasteensa   takia   sekä   täydellisen   kanavien   välisen   erottelunsa   takia,   
taaten   parhaimman   mahdollisen   stereo   äänikuvan   ja   tilantunnun   sekä   erinomaisen   
suorituskyvyn.   
Kaikkien   studio-versioiden   kanssa   tulee   testi-sertifikaatti   josta   näkee   vasemman   ja   
oikean   puolen   mikrofoonien   erot.   Mahdollisimman   pieni   ero   vasemman   ja   oikean   
mikrofonin   signaalien   välillä   (vähemmän   kuin   0.5   dB)   takaa   erinomaisen   akustisen   
todenmukaisuuden   ja   värittymättömyyden.   

  

  
A3   adapteri   

  
OKM   kondensaattori   mikrofonit   tarvitsevat   toimiakseen   “DC”-   tasavirtaa   jonka   voi   
tarjota   joko   tietyn   asianmukaisesti   varustetun   laitteen   naaraspuolinen   3.5mm   
mikrofooni-liitin,   taikka   A3   adapteri.   A3   tarjoaa   parhaimman   äänenlaadun   
LINJA-tasoisilla   sisäänmenoilla;   Johtuen   sen   tarjoamasta   automaattisesta   
adaptoituvasta   tasonsäädöstä,   korkeasta   mikrofoonien   toimintajännitteestä   ja   erittäin   
matalasta   kohinatasosta,   A3   tarjoaa   merkittävästi   paremman   dynamiikka-alueen   
verrattuna   OKM   mikrofoonien   kytkentään   tavalliseen   mikrofoni-jakin   sisääntuloon.   
Äänitettäessä   erittäin   heikkoja   ääniä,   OKM   voidaan   kytkä   A3   adapterin   kautta   
mikrofoni-sisääntuloihin.   Toisaalta,   mikrofonien   rajatun   mikrofonikalvon   aiheuttama   
sisäinen   kohina   saattaa   tulla   kuultavaksi.   

  
A3   adapteri   liitetään   mikrofoni   ja   äänityslaitteen   väliin.   HUOM:   Muistakaa   irroittaa   
mikrofoniliittun   A3   adapterista   käytön   jälkeen.   LIittimen   kytkeminen   aktivoi   adapterin,   
josta   johtuen   se   alkaa   käyttää   virtaa   ja   vähentää   patterin   latausta.   

  
Kytkimen   asento   „“/-“   mahdollistaa   matalien   leikkaamisen   (“roll   off”).   Tämä   kytkimen   
asento   on   tarkoitettu   puheen   ja   musiikin   äänittämisen   jossa   on   erityisen   voimakasta   
bassoa;   taajuuksia   300Hz   alapuolella   on   vähennetty.     
Kytkimen   asento   „-„   (linear)   on   tarkoitettu   musiikin   äänittämiseen.     
Kytkimen   asento   „-2odB“   on   tarkoitettu   erittäin   korkeilla   äänenpaineilla   soitettavan   
musiikin   äänitykseen   ja   säröytymisen   estoon.   Hillitymmillä   äänenpaineilla,   erityisesti   
käytettäessä   A3   adapteria   LINJA-tasoisillas   sisääntuloilla,   kytkimen   asento   “0“   on   
suositeltavin.   
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OKM   mikrofonien   tekniset   tiedot   
  

OKM   I OKM   II   OKM   II   Rock   Studio   
  

    Taajuusvaste 20   Hz-20   Khz 20   Hz-20   Khz 20   Hz-20   Khz   
    Kanavabalanssi max   1,5   dB max   1,5   dB   
    Kanava   b.   Studio max   0,5   dB   
    Signaali-kohinasuhde 58   dB 74d   dB 68   dB   (A-painotettu)   
    Käyttöjännite 1,5-10   Volttia 1,5-10   Volttia 5   Volttia   (1,5-10   V)   
  

    OKM   Yhdessä   A3   adapterin   kanssa   47kOhmin   LINJA-tason   sisääntulossa   
  

    Herkkyys -32   -3dB -43,5dB   +-3dB   
    Herkkyys   (20dB.   att) 30   mV/PA   
    Max.   äänenpaine 115dB 115dB   
    Max.   äänenpaine   (20dB.att)   125dB 125dB 141dB   
  
  

Patterin   testaus   
  

Patterin   testaus   tehdään   painamalla   testipainiketta.   Vihreä   LED   syttyy.   Sen   kirkkaus   
kertoo   jäljelläolevan   patterin   käyttöajan.   Jos   LED   valo   on   sammunut,   patteri   tulee   
vaihtaa.   

  
Jatkokaapelointi   

  
Jos   mikrofoni   sijoitetaan   pidemmän   matkan   päähän   äänityslaitteistosta,   mikrofonin   
kaapelia   voidaan   jatkaa,   edellyttäen   että   kaapelin   kapasitanssi   ei   ole   suurempi   kuin   
1000   pF   (pikofaradia).   Adapterin   ulostulokaapelin   pituutta   ei   sen   sijaan   tule   jatkaa.   

  
A3   adapterin   tekniset   tiedot:   

  
Sisääntulon   impedanssi <   1kOhm   
Ulostulon   impedanssi >   50   kOhm   
Taajuusvaste 20Hz   -   50kHz   (+0-3dB)   
Taajuusvaste   suotimella 1,5   V   RMS   
Max.   ulostulojännitte 6V   (4LR44,   PX   28A   tai   vastaava)   
Patteri 50h   (OKM   I)   /   100h   (OKM   II)   
Patterin   kesto   

  
Suositellut   asetukset   OKM   II   K   mallille   A3   adapterin   kanssa   kannettaville   äänityslaitteille   

  
Äänenpaine   (SPL) SP arvioitu valittu    ATT. A3   ATT.   
[dB] [PA] voimakkuus sisääntulo   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
100...120 2...20 luja LINJA -   -20 -   20   dB   
82...102 0.25...2.5 keskitaso LINJA dB   C 0   dB   
63...83 0.03...0.3 alhainen MIC MIC   0 0   dB   
43...63 3m...30m erittäin   alhainen MIC dB 0   dB   

  



  
Arvioi   äänenvoimakkuus   ja   säädä   laitteesi   sen   mukaisesti.   
Seuraa   tasomittaria   ja   aseta   toivottu   äänitystaso.   
Katso   äänitystason   säädöt.   Jos   tasot   ovat   alueella   3...10   :     
OK,   voit   aloittaa   äänityksen.   

  
  

Jos   äänitystaso   on   alhainen   kun   tason   säädin   on   asennossa   “10”;   Valitse   asetukset   
yhtä   riviä   alempaa   ja   kokeile   uudelleen.   Minimoidaksesi   kohinan,   ole   tarpeeksi   lähellä   
äänityksen   kohdetta.   

  
Alle   “3”   tasoiset   säädöt   tarkoittavat   että   äänitystaso   on   liian   alhainen   ja   esi-tason   
leikkautumisesta   johtuvaa   säröytymistä   voi   esiintyä.   Valitse   asetukset   yhtä   riviä   
ylempää.   

  
Erittäin   korkean   äänentason   ollessa   kyseessä   (PA),   OKM   II   R   (=Rock)   erikoisversion   
käyttöä   suositellaan.   Mallin   ollessa   kyseessä,   lisää   20   dB   ylläolevaan   äänenpaine   
(SPL)   taulukkoon.   
OKM   I   mallia   käytettäessä,   lisää   6   dB.   

  
  

Jos   mikrofonit   eivät   sovi   korviisi,   etsi   puisesta   laatikosta   sopiva   sovitin.   
  


