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Några synpunkter på talkommunikation 

Talkommunikation mAste inom FV kunna användas 

vid miljöer av vitt skilda slag betr bl a bul

lernivA och -karaktlr, temperatur, lufttryck, 

fast/rörlig arbetsplats och kontinuerlig/dis

kontinuerlig drift, som tillsammans eller var 

för sig påverkar talgarnityrmaterielens ut

formning. Sålunda kan det i vissa fall vara 

lllmpligt att använda handmikrotelefon, i and

ra fall mikrofon och hörtelefon med huvudbygel 

eller rumsbunden fast mikrofon och högtalare. 

Den miljöfaktor, som med naturnödvändighet 

mest p&verkar talgarnityrmaterielens konstruk

tion, är bullernivAn, som kan variera frAn 

mAnga gAnger till brA.kdelar av talets nivA. 

Hir följer tre exempel pA bullernivA, dlr tal

kolllllUnikation förekommer. Niv!erna uppspelas 

som relativa nivAer avsevärt lägre i!.n i verk-· 

11gheten1 

a) bullernivAn vid motorkörningsplats med 

flygplan 32 B 

b) bullernivAn i kabin pA flygplan 32 B 
c) bullernivån i rum med flera av varandra o

beroende talare. 

För god talåtergivning fordras att de i talkom

mµnikationskedjan ingAende elementen ges för 

olika bullernivAer llapliga elektriska och 

akustiska egenskaper och det är inte alltid, 

som den bäst uppfattade talAtergivningen er

hålls med den materiel, som ger den mest exak

ta kopian av talet. 

HÖRS BRA 

KAN VARA SVÅR ATT Hl)RA 

Människor, som har vant sig vid att tala i 

lokaler med bög bullernivA, ställer omedvetet 

om sitt sitt att tala, förvränger sitt tal 

sä att de blir börda. De talar onaturligt 

gällt och monotont. 

DA människor talar med tekniska hjälpmedel, 

mikrofon-förstlrkare-hörtelefon, är buller-

ni vAn ofta olika på talare- och lyssnaresidan, 

varför ovannämnda omstillning av talet inte 

kommer till stånd. Dessutom är bullernivAn 

ibland så hög, att direkt talförbindelse skul

le vara helt omöjlig. 

Genom att ge de teknieka hjälpmedlen speciella 

egenskaper kan då talet förändras sA att upp

fattbarheten i buller ålcas. Med kompressions

eller klippförstlrkare ges talet fast nivA, så 

att förhållandet mellan överförd taleffekt och 

bullernivån pA lyssnarsidan blir etörsta möj

liga. 

Genom lämpligt val av frekvenskurva kan för

hållandet mellan överförd taleffekt och stör

ningar frAn tidigare delar av transmiasions

systemet förbittras. Genom lllmplig utformning 

och användning av mikrofonen kan störförhållan

det pA talsidan förbittras. Mikrofonen kan gö
ras riktnings- och avståndsklnslig eller huvud

sakligen kinslig i'ör ljudvågor, som förmedlas 

genom kontakt med delar av ansiktet eller hal-

sen. 

(Hlr följer exempel på hur taluppfattbarhetsn 

kan förbittras genom val av lämplig mikrofon). 

1. I tyst rum 

a) högklassig tal- och musikmikrofon (DH11) 

b) mikrofon för FV nya talutrustningar i fpl 

(M4) 

c) halsmikrofon för tal i extremt bög buller

nivA (ZA19734). 

2. I kabin fpl 32 

a) den högklassiga mikrofonen DH11 

b) den nya fplmikrofonen M4 

3. I buller utanför fpl 32 vid motorkörni ng 

a) den högklassiga mikrofonen DH11 

b) halsmikrofonen ZA19734 

Även om ovan nämnda anordningar ibland avse

värt förbättrar taluppfattbarheten skall dock 



alltid eftersträvas att h!lla l!g buller- och 

störniv! p! talkommunikationer, s! att enkel, 

111.ttanvll.nd, driftsäker och prisbillig talgar

ni tyrm.ateriel kan användas. 

Störande bullerniv!er kan sänkas genom att 

minska störkillans avgivna ljudeffekt, att öka 

avst!ndet till eller att avskärma fr!n störande 

ljudkällor och allt efter till buds st!ende 

möjligheter har i olika sammanhang en eller 

flera metoder i kombination givit avsevärda 

resultat t e1 

I fpl-kabiner har trots ökad motoreffekt p! 

fpl bullerniv!n kunnat minskas friinst genom 

lämplig utformning av roterande delar och ge

nom införande av ljuddämpare i luftledningar 

till kabinen. 

I TL-torn minskas utifr!n kommande fplbuller 

avsevärt genom införande av extra glas i fönat-

ren. 

I rum med m!nga talande personer (lgo m m) 

sänks bullerniv!n genom att dämpa rummens 

begrll.nsningsytor genom införande av talhytter 

och genom ersättning av systemet fast mikro

fon/högtalare med rörlig mikrofon/högtalare 

eller huvudgarnityr. 

Förut nämndes att vid direkt tal mellan 

människor i samma rum inträffar en naturligt 

betingad och genom vana och trll.ning mer eller 

mindre förbättrad föl'IR!ga att ställa in rösten 

för bästa mBjliga taluppfattbarhet. Vid tal 

med tekniska hjälpmedel erh!lls ej de rätta 

impulaerna för det efter lyssningsförh!llande

na bästa talet, d! medhörning och avlyasning 

OLIKA SÄTT ATT ARRANGERA HÖRKÄLLAN 

sker i rum med olika miljöer. Därför är det 

viktigt att det ibland med stor möda konatru

erade kommunikationasyatemet använda p! rlltt 

sätt. Härvid är att märka att ju beavärligare 

de akustiska förh!llandena är och ju mer ape

oiella egenskaper materielen ges dess sv!rare 

är den att anvll.nda. 
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Normalt är de rum vi använder för talkommuni

kation mer eller mindre störda av t e motorbul

ler eller ovidkommande tal. Dlrför beräknar vi 

talkommunikationaanlllggningarna med am! avat!nd 

mellan munnen och mikrofonen. 

RÅTT FEL 
ANVÄND MIKROFONEN RÄTT I 




