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Værd at vide om PPG radio støj. 

Af: Bo Gamba - Jan. 2016 

 

Radio støj er et kendt problem inden for motorflyvning. Det er ofte skyld i mange frustra-

tioner når vi flyver sammen. Jeg har derfor i længere tid ønsket at afsætte noget tid til at 

sætte mig ind i de grundlæggende principper for eventuelt at kunne afhjælpe problemet. 

Det skal siges, at jeg på ingen måde er elektronik nørd. Jeg har blot ”scanne” nettet for 

viden og forsøgt at samle de vigtigste begreber mv. 

Ligger du inde med viden, erfaringer eller eventuelt mangler i dette dokument, så tøv en-

delig ikke med at tage kontakt. Håbet er, at dokumentet her løbende kan opdateres  og 

udvides til gavn for os alle. 

 

Teknologier og begreber: 

Grundlæggende findes der to typer headsets. Passive og aktive. 

De passive er den type vi kender bedst inden for paramotor hjel-

me, efter som de er noget billigere og kræver ingen separat 

strømkilde. De aktive typer er så småt begyndt at vinde frem in-

den for vores sport. Men de er stadig meget dyre og kræver en 

ekstern strømkilde. De aktive headsets benytter sig af avanceret 

elektronik til at analysere og filtrere baggrunds støjen væk. 

 

 

PNR 
 

Passiv Noise Reduction 

PNR headsets virker ved mekanisk at blokere lydbølger komme ind 
i øret. De fleste PNR headset består af en specialiseret øre kop med 
støj isolering. Denne øre kop danner en tæt forsegling omkring 
øret. 

ANR 
 

Active Noise Reduction 

Aktive støjreduktion (ANR) headsets har samme grundlæggende 
design som PNR-headsets. Men ANR headset indeholder en speciali-
seret mikrofon uden for hvert øre kop. Disse mikrofoner lyt efter 
støj omkring og ”annullere” dem med en modstående lydbølge.  
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Mikrofon typer og teknologier: 

Den vigtigste enkelt kilde til støj ved PPG flyvning, skyldes mikrofon type og kvalitet. 

Overordnet findes der 4 mikrofon teknologier inden for vores verden. De mikrofoner der 

oftest anvendes i luftfarten og militær, er af typen ”Dynamiske”. 

 

Note: Dynamiske og EM mikrofoner kræver ikke nogen spæn-

ding. De genererer deres eget spænding signal. Carbon og Elekt-

ret mikrofoner har brug for en forsyningsspænding. Det er grun-

den til at de forskellige mic typer ikke bare lige kan erstattes. 

Dynamisk, EM og Elektret mikrofoner har et lille udgangssignal, 

hvor Carbon mikrofoner har en meget større udgangssignal. 

 

Mikrofoner i den civile luftfart var tidligere baseret på Carbon teknologi-

en. Men efter som dynamiske og Elektret mikrofoner har et meget bed-

re signal output i form af støj annullering og hørbarhed, har den moderne mikrofons ud-

vikling ført til udviklingen af forstærkede Elektret og forstærkede Dynamiske mikrofoner, 

der efterligner de gamle carbon mikrofoners output niveauer. 

Stort set alle moderne luftfarts headsets bruger forstærkede Elektret mikrofoner, men bli-

ver ofte fejlagtigt beskrevet som "Electret mikrofoner". 

Mikrofoner brugt i civil luftfart har ofte forstærkeren indbygget i selve mikrofonen  (f.eks. 

David Clark M4 eller M7 mikrofoner) og nogle headsets har forstærkeren indbygget i selve 

høre koppen (f.eks. de fleste Peltors).  

"Dynamiske" 

I princippet en omvendt højttaler. Man taler i en lille kegle / mem-
bran, som har en spole fastgjort. Keglen sættes i bevægelse via 
stemmen og spolen bevæger sig i magnetfeltet. Det variable sig-
nal induceres via et magnetiske felt. Dette varierende signal bliver 
mikrofonen udgangssignal.  

"EM” 
Elektro-magnetisk 

Ligner en dynamisk mikrofon, men bruger et ”vuggende” armatur 
system til spolen. 

"Carbon" 

Er lavet ved at omslutte kulstof granulat i en flad kapsel. En lille 

spænding tilføres. Når et stemmeinput sætter kapslens / membra-

nen i bevægelse, komprimere granulatet og ændrer spændings-

signalet. Dette bliver mikrofonen udgangssignal.  

”Electret” 

Et moderne design baseret på kapacitans, som er et mål for hvor 

meget elektrisk ladning der gemmes eller separeres. En ladet pla-

de med en stemme membran foran opfanger stemmen og får 

membranen til at vibrere og der ved ændrer kapacitansen. Denne 

varians opfanges af en FET 'amp, der er forbundet inde bag pla-

den. En lille spænding leveres til FET forstærkeren og udsender et 

signal. Dette bliver mikrofonens udgangssignal. 
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Støjreduktion: 

Som tidligere beskrevet bruger langt de fleste af os PNT (Passive) headsets. Nogle af dis-

se har problemer med så meget baggrundsstøj, at det nærmest gør kommunikationen 

umulig. En af de effektive måder at løse dette problem, er ved at bruge 2 standard elekt-

ret mikrofoner. De stærke signaler tæt på mikrofonen ”slippes igennem”, mens den lavere 

baggrundsstøj annulleres ud. 

Der findes en del ”snak” på internettet om løsninger på problemet. Til de folk der har tek-

nisk indsigt i elektronik, har jeg fundet en artikel der virker seriøs og gennemarbejdet. 

Den er skrevet og udarbejdet af Klaus & Rolf Spies. 

Læs artiklen på side 4 & 5. 

 

Elektromagnetisk interferens: 

Mange PPG piloter oplever radiostøj fra selve tændings systemet. Støjen kommer primært 

fra tændrøret og lyder nærmest som en ”hvæsende” eller ”knitrende” støj. Det er derfor 

vigtigt at vælge et tændrør med resistor. Disse tændrør har en indbygget 5-kilo ohm ke-

ramiske modstand der virker som suppressor mod den elektromagnetisk interferens, også 

kaldet radiofrekvens interferens.  

Der er en markant forskel på tændrør med og uden resistor. De fleste motorer der anven-

des til PPG bruger tændrør af typen BKR9xx og BKR10xx. "R” skildrer at der er en sådan-

ne resistor modstand indbygget i tændrøret. Se forklaring på markeringstegn på side 6. 

 

Radio stik: 

De fleste radioer til vores brug, benytter samme stik 

som Kenwood. Derfor kalder vi det ofte for et Kenwood 

stik. Men det stik der sidder i den anden ende kan vari-

ere meget. Jeg har derfor ofte haft brug for at 

”ombygge” eller lave et specielt stik til min hjelm. 

Her er et nyttigt diagram for Kenwood stik: 

 

Vær opmærksom på at ikke alle stik er med 3 poler på 

den ”lille” connector.   
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Kilde: http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/noisemic/index.html 
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