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Sähkökitaroissa usein käytettyjen passiivisten sähkömagneettisten mikrofonien korkean läh-

töimpedanssin vuoksi kitaraan kytketty kaapeli voi vaikuttaa mikrofonin tuottamaan signaa-

liin. Lappeenrantalaisen Astia-studion asiakkaat ovat haastatteluissa kertoneet havainneensa 

eroavaisuuksia kitaran äänenvärissä riippuen käytetystä instrumenttikaapelista. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten eroavaisuudet kitaran äänitystilanteessa 

käytetyissä instrumenttikaapeleissa vaikuttavat sähkökitaran tuottamaan, nauhoitteelle pää-

tyvään signaaliin. Koska kitaran äänittämiseen on monia menetelmiä, lisäksi tutkitaan miten 

eroavaisuudet kuormien, kuten esimerkiksi vahvistimien ja efektipedaalien tuloimpedans-

seissa vaikuttavat tallennettavaan signaaliin. Myös kitaran volume- ja tonesäätimien vaiku-

tusta analysoidaan lyhyesti. Tutkimus painottuu taajuustasossa havaittaviin ilmiöihin. 

 

Tutkimuksessa mitattiin erilaisia kitaramikrofoneja, instrumenttikaapeleita, vahvistimia, 

efektipedaaleja ja DI-bokseja, sekä muita nauhoittaessa tai soittaessa mahdollisesti käytettä-

viä laitteita. Mitatuille laitteille muodostettiin sijaiskytkennät lähdemateriaalin pohjalta. Si-

jaiskytkentöjen ja mittaustulosten avulla laitteet voitiin karakterisoida niiden sähköisten 

ominaisuuksiensa perusteella. Tutkittava laitteisto mallinnettiin LTSpice-piirisimulaatto-

riohjelmistoon, jonka avulla laitteiden välillä mitattuja eroja ja niiden vaikutusta laitteiston 

taajuusvasteeseen voitiin analysoida. 

 

Työn tuloksena havaittiin kaapelin ja kuorman kapasitanssien vaikuttavan kitaramikrofonin 

taajuusvasteessa havaittavan resonanssipiikin taajuuteen. Kitaraan kytketyn kaapelin ja 

kuorman tuloliitännässä havaittavat kapasitanssit summautuvat kitaramikrofonin käämityk-

sen johdinten väliseen kapasitanssiin, jolloin kitaramikrofonin rakenteesta syntyvän resonoi-

van alipäästösuodattimen resonanssitaajuus laskee. Korkeampi kapasitanssi kaapelissa las-

kee resonanssitaajuutta enemmän, jolloin ero äänensävyssä voi olla korvinkuultava. Kuor-

man resistanssin havaittiin vaikuttavan kitaramikrofonin resonanssipiikin vahvistukseen. 

Resistanssin laskiessa resonanssipiikki vaimenee, samalla heikentäen kuormaan saatavaa 

signaalia. 

 

Lisäksi tuloksena saatiin työn liitteistä löytyvät mittaustulokset kitaramikrofonien, kaape-

lien, ja muiden nauhoittaessa käytettävien laitteiden induktansseista, kapasitansseista ja re-

sistansseista. Liitteissä on myös mittausten pohjalta piirretyt kuvaajat kaapeleiden sekä kuor-

mien impedanssien itseisarvosta taajuuden suhteen.  
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Due to high impedance of the passive pickups used in electric guitars the connected guitar 

cable can influence the signal produced by the pickup. In interviews conducted by Astia-

studio in Lappeenranta customers of the recording studio stated to have perceived a differ-

ence in guitar tone depending on the cable used. 

 

The aim of this bachelor’s thesis is to identify how the differences in guitar cables affect the 

signal produced by guitars in a recording studio setting. Because there are various ways of 

recording electric guitars, the effects of differences in load impedance from devices like 

amplifiers or effects units are also examined. In addition, the effect of the electronics inside 

the guitar are analysed briefly. The research focuses on differences observable in the fre-

quency domain. 

 

Multiple pickups, cables, amplifiers, effects units, DI-boxes, and other devices often used in 

recording or playing guitar were measured. Equivalent circuits for the devices under inves-

tigation were formed based on existing sources. Based on the measurements and equivalent 

circuits the devices were characterised based on their electrical properties. The equipment 

was modelled in the circuit simulator software LTSpice, which was used to analyse the dif-

ferences of the devices and their effect on the frequency response of the system they create.  

 

As a result of the thesis the capacitances measured from the cables and loading devices were 

found to affect the resonant frequency of the guitar pickup. The capacitances of the pickup, 

cable and load sum up increasing the total capacitance, which then reduces the resonant 

frequency of the lowpass filter formed by the physical construction of the pickup. A higher 

capacitance in the cable and load has a greater effect on the resonant frequency, which can 

possibly be heard by ear. The resistance in the load was observed to affect the gain of the 

resonance peak. A lower resistance caused the peak to be attenuated, also weakening the 

signal received to the loading device. 

 

As an additional result of the thesis, is the attached assortment of measured capacitances, 

inductances and resistances from the devices used in the thesis. Also attached are the plotted 

impedances in relation to frequency, received from the performed frequency sweep meas-

urements on the cables and loading devices.  
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1. JOHDANTO 

Äänitysstudion olennainen lähtökohta on tallentaa ja toistaa kaikki äänitystilanteessa tallen-

nettavaksi tarkoitetun äänen taajuussisältö mahdollisimman todenmukaisesti ja ilman häiri-

öitä. Reaalimaailmassa toteutetussa äänitystilanteessa tämän saavuttaminen on kuitenkin lä-

hes mahdotonta, sillä mikrofonien, kaapelien ja esimerkiksi vahvistimien ominaisuuksien 

takia äänitettävä signaali värittyy lähes väistämättä.  

 

Tallenteen lopputulokseen vaikuttaa suuri määrä tekijöitä akustiikasta käytettyyn laitteistoon 

ja niitä yhdistäviin kaapeleihin. Usein nauhoitettua signaalia pyritään tarkoituksellisesti hio-

maan korostamalla tai vaimentamalla tiettyjä taajuusalueita tai lisäämällä efektejä, kuten 

kompressiota tai kaikua. Nämä menetelmät ovat tietoisia valintoja, joilla pyritään tiettyyn 

lopputulokseen. Nauhoitustilanteessa käytetyn laitteiston epäideaalisuuksista tai puutteelli-

sesta yhteensopivuussuunnittelusta johtuva äänitettävän signaalin tahaton värittyminen on 

ongelmallista, sillä tällöin nauhoituksen lopputulosta on haastava ennustaa. Vaikka taajuus-

korjausta voidaan tehdä jälkikäteen, nauhoitustilanteessa värittynyttä signaalia on käytän-

nössä mahdotonta palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. Audiolaitteiden yhteensopivuutta on 

pyritty standardisoimaan impedanssitasojen osalta esimerkiksi Audio Engineering Societyn 

toimesta, mutta yleistä standardia ole saatu luotua (Rane, 2015). Tästä johtuen kytkiessä 

laitteita sähköisesti toisiinsa, ne eivät välttämättä toimi suunnitellulla tavalla.  

 

Äänitysstudioympäristössä signaali voidaan nauhoittaa monin eri tavoin. Tallennettava sig-

naali voi kulkea laitteiden ja kaapeleiden läpi, jotka kukin voivat muokata signaalia tahdo-

tusti tai tahtomatta. Tässä työssä tarkastellaan erityisesti instrumenttikaapelin vaikutusta ki-

taran taajuusvasteeseen. Esimerkki kitaran äänitystilanteessa käytetyistä laitteista on ku-

vassa 1.1.  

 

 

Kuva 1.1  Tutkimuksessa selvitetään instrumenttikaapelin sähköisten ominaisuuksien vaikutusta kitaran 

taajuusvasteeseen. Kitaraa ja kaapelia kuormittava laite voi olla esimerkiksi vahvistin, mikseri 

tai efektipedaali.  
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Useissa moderneissa sähkökitaroissa käytettyjen sähkömagneettisten mikrofonien ja passii-

visen elektroniikan lähtöimpedanssi on korkea suhteessa kaapelia kuormittavaan impedans-

siin. Tämä ilmiö voi vaimentaa mikrofonin tuottamaa signaalia tietyillä taajuuksilla ja näin 

vääristää mikrofonin taajuusvastetta. Impedanssisovitus vaikuttaa signaaliin erityisesti yli 1 

kHz:n taajuusalueella, josta kitaran ominaisen äänenvärin katsotaan syntyvän (Babich, 

2011).  

 

Tutkimuksen aihe on lähtöisin Lappeenrannassa sijaitsevalta Astia-studiolta, jossa äänitys-

tilanteessa käytettävien kaapeleiden on havaittu vaikuttavan äänitteen lopputulokseen. As-

tia-studion toteuttamissa asiakkaidensa haastatteluissa on kysytty VOVOX AG:n valmista-

mien kaapeleiden testaamisesta heränneitä ajatuksia. Vastauksissa ilmenee kaapelien aiheut-

taneen ääneen merkittävän kuultavan eron. Alla haastatteluista nostettuja kommentteja. 

 

”Vovoxit oli mullistava kokemus! Nehän muutti soundia kertaheitolla kirkkaammaksi 

ja selkeämmäksi. Ihan ku joku olis nostanu peiton kaiuttimien edestä!” 
- Masi Hukari, kitara / Faulty Messenger, ex-Apulanta, ex-Amoral, Sonata Arctican keik-

kakitaristi. 

 

”Kyllä ne kaapelit antoi äänelle muhkeutta, ero oli mielestäni huomattava.” 
- Kalle Virtanen, laulu / Serpico 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten sähkökitaraan kytketty kaapeli vai-

kuttaa kitaramikrofonin tuottaman signaalin taajuusvasteeseen. Tutkimuskysymys on:  

 

- Miten instrumenttikaapelin sähköiset ominaisuudet vaikuttavat kitaramikrofonin ja 

kuorman kanssa niiden muodostaman systeemin taajuusvasteeseen?  

 

Tutkittavat laitteet rajoitetaan kitaraan, kaapeliin ja kuormaan. Tässä tutkimuksessa kuor-

malla tarkoitetaan kitaraa ja kaapelia kuormittavaa laitetta. Kuorma voi olla esimerkiksi ki-

taravahvistin, mikseri tai efektipedaali. Kitara ja kuorma voivat yhtä lailla vaikuttaa systee-

min taajuusvasteeseen, joten tutkimuksessa tarkastellaan lyhyesti erilaisten äänittäessä käy-

tettävien laitteiden sähköisiä ominaisuuksia. Kaapelien eroavaisuuksista aiheutuvia ilmiöitä 

käsitellään yleisellä tasolla, eikä yksittäisen äänitystilanteen näkökulmasta. Ympäristön, ku-

ten esimerkiksi maakapasitanssin ja äänitystilanteessa esiintyvien häiriölähteiden vaikutuk-

set jätetään tässä työssä huomiotta. 

 

Työ koostuu kirjallisesta osasta, mittauksista ja simuloinnista. Kirjallisessa osassa määritel-

lään kitaramikrofonin, kaapelin ja kuorman merkittävät sähköiset ominaisuudet ja sijaiskyt-

kennät. Mittausosassa esitellään laitteet ja järjestelyt, joilla mitataan mikrofonien, kaapelei-

den ja kuormien tutkimuksen kannalta oleelliset sähköiset ominaisuudet. Simulointiosassa 

taajuuskäyttäytymistä analysoidaan sijaiskytkentöjen avulla käyttäen mittauksista saatua da-

taa. 
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2. TUTKITTAVAT LAITTEET 

Tässä kappaleessa tehdään katsaus tutkittaviin laitteisiin jaoteltuna sähkökitaraan, kaapeliin 

ja kuormaan. Kuormalla tarkoitetaan laitetta, johon kitara on kaapelin kautta kytketty. Kap-

paleissa esitellään laitteiden tyypillinen rakenne ja toimintaperiaatteet niiltä osin, mikä on 

tälle työlle olennaista ja kuinka niitä voidaan mallintaa sähköisten sijaiskytkentöjen avulla.  

2.1 Sähkökitara 

Tutkimuksessa käytetään äänilähteenä sähkömagneettisella mikrofonilla varustettuja sähkö-

kitaroita. Sähkömagneettiset mikrofonit muuttavat käytännössä muuttuvan magneettikentän 

jännitesignaaliksi. Eri valmistajien ja eri malliset mikrofonit voivat erota huomattavasti toi-

sistaan, mutta niiden toimintaperiaatteet pysyvät pääosin samana. Tämä tutkimus keskittyy 

passiivisiin sähkömagneettisiin mikrofoneihin, jotka eivät sisällä aktiivielektroniikkaa.  

 

Sähkömagneettisia mikrofoneja käytetään teräskielisissä soittimissa, kuten esimerkiksi säh-

kökitaroissa ja -bassoissa. Sähkömagneettiset mikrofonit indusoivat jännitteen teräskielisen 

instrumentin kielien värähtelystä aiheutuvasta magneettivuon muutoksesta. Sähkömagneet-

tinen mikrofoni koostuu kestomagneeteista ja niiden ympärille kierretystä käämistä. Kielten 

värähdellessä kestomagneettien synnyttämässä magneettikentässä, kelan päiden välille in-

dusoituu vaihtojännitesignaali, jonka taajuus vastaa kielen värähtelynopeutta (Paiva, 2012). 

Kuvassa 2.1 on esitetty sähkökitarassa käytetyn yksikelaisen sähkömagneettisen mikrofonin 

rakenne. 

 

 

Kuva 2.1  Yksikelaisen kitaramikrofonin rakenne (Seymour Duncan, 2020).  
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Kitaramikrofonille päteväksi todettu sijaiskytkentä perustuu ilmasydämisen kelan sijaiskyt-

kentään (Jungmann, 1994). Kyseinen sijaiskytkentä on esillä kuvassa 2.2. Se koostuu sar-

jainduktanssista 𝐿s, sarjaresistanssista 𝑅s ja rinnakkaiskapasitanssista 𝐶p. Lisäksi mikrofo-

nin häviöitä kuvataan rinnakkaisella häviöresistanssilla 𝑅p. 𝑉out kuvaa mikrofonin johtimien 

välistä jännitettä kuormittamattomana. 

 

 

Kuva 2.2  Tutkimuksessa käytetty kitaramikrofonin sijaiskytkentä. 

 

Mikrofonin induktanssi 𝐿𝑠 koostuu käämityksen johdinmateriaalista ja kierrosmäärästä. In-

duktanssi on tyypillisesti muutaman henryn luokkaa. Resistanssi 𝑅𝑠 kuvastaa johdinmateri-

aalin tasavirtaresistanssia. Sijaiskytkennän kapasitanssi 𝐶𝑝 kuvaa käämityksen kierrosten vä-

listä kapasitanssia, kapasitanssia maahan ja mahdollisen kotelon ja käämin välistä kapasi-

tanssia laskettuna yhteen. Häviöt syntyvät pääosin pyörrevirroista, hystereesistä ja re-

manenssista. Jännite 𝑢 kuvaa kielen värähtelyn synnyttämää jännitettä (Jungmann, 1994). 

Suurin osa kunkin kitaramikrofonin karakterisesta sointiväristä selittyy sen sijaiskytken-

nällä. Kapasitanssi ja induktanssi luovat resonoivan toisen asteen alipäästösuodattimen, 

jonka resonanssitaajuus voidaan laskea yhtälöstä: 

 

 𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 ,  (1) 

 

missä 𝑓0 on resonanssitaajuus, 𝐿 induktanssi ja 𝐶 kapasitanssi. Resonanssitaajuutta korke-

ammilla taajuuksilla toisen asteen alipäästösuodattimen läpi menevä signaali vaimenee 40 

dB/dekadi tai 12 dB/oktaavi. Yksikelaisten mikrofonien resonanssitaajuus on tyypillisesti 5–

10 kHz:n alueella. Q-arvo on n. 4–8 kelan käämityksen suuren n. 5–10 kΩ johdinresistanssin 

vuoksi. Kaikki näistä parametreistä ovat merkittävästi riippuvaisia mikrofonin rakenteesta. 

Näin ollen eri mikrofonit tuottavat erilaisia ääniä, jolloin kitarassa käytettävän mikrofonin 

valinta voi olla hyvinkin subjektiivinen päätös. Kaksikelaisissa humbucker-mikrofoneissa 

on yksikelaisia mikrofoneja korkeampi induktanssi ja kapasitanssi, joka johtaa matalampaan 

resonanssitaajuuteen ja sen kautta pehmeämpään äänenväriin (Rossing, 2010). Induktanssin 

vaikutusta mikrofonin taajuusvasteen havainnollistaa kuva 2.3, jossa on tyypillisen kitara-

mikrofonin taajuusvaste kolmella eri induktanssin arvolla.  
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Kuva 2.3  Kitaramikrofonin sijaiskytkennän taajuusvaste kolmella induktanssin arvolla, kun Cp = 50 pF, 

Rs = 10 kΩ ja Rp  = 1000 kΩ (Paiva, 2012).  

 

Tyypillisesti sähkökitaran äänenvoimakkuuden säätö on toteutettu liittämällä potentiometri 

mikrofonin lähtöön maata vasten kuvan 2.4 mukaisesti. Volumesäädin muodostaa jännite-

jaon kitaran lähdön ja maan välille. Potentiometriä säätämällä vaikutetaan jännitejaon resis-

tanssien suhteeseen, jolloin osa signaalista saadaan vaimennettua pois. Maata vasten olevan 

resistanssin laskiessa myös korkeiden taajuuksien havaitaan vaimenevan, joten äänenvoi-

makkuuden säätö vaikuttaa myös kitarasta saatavaan äänenväriin (Paiva, 2012). Volume-

potentiometrin vaikutusta äänenväriin voidaan ehkäistä lisäämällä kytkentään kondensaat-

tori volumepotentiometrin kanssa rinnan. 

 

 

Kuva 2.4  Tutkimuksessa käytetty sähkökitaran tone- ja volumesäätimien kytkentäkaavio. 

 

Tonesäädin toteutetaan sähkökitarassa usein sarjaan kytketyillä kondensaattorilla ja poten-

tiometrillä, kuten kuvassa 2.4. Tämä kapasitanssi on rinnan mikrofonin kapasitanssin kanssa, 

joka nostaa kytkennän kokonaiskapasitanssia ja näin laskee resonanssitaajuutta. Tonesääti-

men potentiometrillä, voidaan säätää resonanssipiikin taajuutta ja näin korkeampien taajuuk-

sien voimakkuutta (Paiva, 2012). Säätimissä käytetään yleensä 250 kΩ - 1 MΩ logaritmisia 

potentiometrejä, mutta koska vastuksen arvo vaikuttaa mikrofonin tuottamaan signaaliin 

myös säätimen ollessa täysin avoin, on potentiometrin valinta myös riippuvainen halutusta 

äänenväristä. Samoin erilaiset kondensaattorit tonesäätimessä vaikuttavat säätimen käyttäy-

tymiseen (Koch, 2001). 
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2.2 Kaapelit 

Sähkökitaroissa käytetään yleisimmin kaksijohtimisia koaksiaalikaapeleita. Toinen johti-

mista on kaapelin keskellä. Tätä johdinta ympäröi kerros eristävää materiaalia, jonka ulko-

puolella on toisena johtimena maahan kytketty metallinen suojakalvo. Suojan ympärillä on 

vielä kerros muovia tai kangasta, joka suojaa kaapelia ympäristöltä. Tyypillisesti keskim-

mäinen johdin kuljettaa äänisignaalia ja metallinen suojakalvo on kytketty maahan (Paiva, 

2011). Kuvassa 2.5 on kuvattu koaksiaalikaapelin rakenne. 

 

 

Kuva 2.5  Koaksiaalikaapelin rakenne. (Ballou, 2008) 

Kaapeleiden sähköiset ominaisuudet koostuvat johdinmateriaalin sarjainduktanssista ja -re-

sistanssista, rinnakkaiskapasitanssista johtimien välillä ja johtimien välisen eristeen aiheut-

tamasta rinnakkaisresistanssista. Kuvassa 2.6 on esitetty sijaiskytkentä, jossa edellä mainitut 

komponentit on jaettu kaapelin pituuden suhteen 𝑁 osaan (Paiva, 2011). 

 

Kuva 2.6  Kaapelin sijaiskytkentä esitettynä 𝑁 osaan jakautuneilla komponenteilla (Paiva, 2011). 

Kun kaapelin pituus on lyhyempi kuin kymmenesosa signaalin aallonpituudesta siirtolinja-

teorian vaikutukset ovat niin pienet, että ne voidaan jättää huomiotta. Kaapelin sijaiskytkentä 

voidaan kuvata yleensä tällöin yksinkertaistetusti jakautuneiden komponenttien summana 

(Paul, 2010). Kitarakaapelit ovat yleisesti ottaen pisimmillään joidenkin kymmenien metrien 

pituisia, joten tämän tutkimuksen tavoitteisiin instrumenttikaapelit voidaan mallintaa yksin-

kertaistetulla sijaiskytkennällä.  

 

Kaapelin rinnakkaisresistanssi voidaan jättää yleensä huomiotta, sillä mikrofonin rinnak-

kaisresistanssi on yleisesti alle 3 MΩ ja kuormissa tuloresistanssi on tyypillisesti 0,5–1 MΩ. 

Tällöin kaapelin rinnakkaisresistanssi jää mitättömäksi kuuloalueen taajuuksilla. Kaapelin 

sarjaresistanssi syntyy johdinmateriaalin resistanssista ja on enimmillään muutamia ohmeja. 

Kaapelin sarjaresistanssin on havaittu olevan merkityksetön kitaran taajuusvasteen näkökul-

masta (Paiva, 2011). Tässä tutkimuksessa käytetty instrumenttikaapelin sijaiskytkentä on 

esitetty kuvassa 2.7. 
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Kuva 2.7  Tutkimuksessa käytetty instrumenttikaapelin sijaiskytkentä. 𝑉in on mikrofonilta saatava sig-

naali ja 𝑉out kuormaan päätyvä signaali. 

Instrumenttikaapelin sijaiskytkennän vastaa tietyiltä osin toisen asteen alipäästösuodatinta. 

Resonanssitaajuus voidaan laskea yhtälöllä 1. Induktanssin ja kapasitanssin aiheuttamien in-

duktiivisen ja kapasitiivisen reaktanssin vaikutus kaapelin impedanssiin on taajuusriippu-

vaista. Impedanssin itseisarvon ja reaktanssien yhtälöt ovat:  

 

 |𝑍| = √𝑅2 + 𝑋2 (3) 

 

 𝑋C =
1

2𝜋𝑓𝐶
  ja (4) 

 

 𝑋L = 2𝜋𝑓𝐿, (5) 

 

joissa |𝑍| on impedanssin itseisarvo, 𝑅 on resistanssi,  𝑋C kapasitiivinen reaktanssi ja 𝑋L 

induktiivinen reaktanssi. Induktiivinen reaktanssi on taajuuteen suoraan verrannollinen, kas-

vaen samalla kun taajuus. Kapasitiivinen reaktanssi on taajuuteen kääntäen verrannollinen, 

pienentyen taajuuden noustessa.  

 

2.3 Kuormat 

Tämän työn kontekstissa kuormalla tarkoitetaan laitetta, johon sähkökitara on kaapelin vä-

lityksellä kytketty. Kuormana voi toimia esimerkiksi kitaravahvistin, efektipedaali, mikseri 

tai DI-boksi. Eri laitteiden tuloimpedanssit voivat vaihdella suuresti.  

 

Kuormilla on jokin nimellinen impedanssi, joka yksinkertaisimmillaan voidaan kuvata rin-

nakkaisena resistanssina. Kuormien tuloliitännöissä esiintyy myös rinnakkaiskapasitanssia. 

Johtuen kapasitanssista tulon impedanssi pienenee taajuuden kasvaessa. Tämä nähdään esi-

merkiksi kuvassa 2.8.  
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Kuva 2.8  Boss DD-3 efektipedaalin tuloimpedanssin itseisarvo taajuuden funktiona. Impedanssi las-

kee taajuuden kasvaessa rinnakkaiskapasitanssin vaikutuksesta. 

Jotta mikrofonin tuottama signaali saadaan huomattavasti vaimentumatta kuormaan, kuor-

man impedanssi on oltava merkittävästi suurempi kuin mikrofonin impedanssi. Lähtö- ja 

tuloimpedanssien ollessa yhtä suuret, mikrofonilta saatavasta jännitteestä menetetään puolet 

(Ballou, 2008). Kitaramikrofonin suhteellisen korkean impedanssin vuoksi kuorman impe-

danssin tulisi olla vähintään 1 MΩ, jotta vältetään merkittävä vaimennus erityisesti korkeilla 

taajuuksilla (Rossing, 2010).  

 

Esimerkiksi efektipedaalien tapauksessa tuloliitännässä on usein jänniteseuraaja, jolla kor-

keaimpedanssiselta mikrofonilta saatava tulosignaali puskuroidaan nostamalla pedaalin tu-

loimpedanssia (Yeh, 2007). Vastaavalla periaatteella toimivia vahvistinkytkentöjä käytetään 

kaikissa mitatuissa kuormissa, vaikka niiden tarkemmassa rakenteessa voi olla vaihtelua.  

 

Tutkittavista kuormista mitataan rinnakkaisresistanssi ja -kapasitanssi, joiden avulla kuorma 

mallinnetaan simulaatiossa. Kuvassa 2.9 on esitetty työssä käytetty kuorman sijaiskytkentä. 

Riippuen laitteesta tuloliitäntään on voitu lisätä sarjakondensaattori, jolla toteutetaan DC-

erotus.  
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Kuva 2.9  Työssä käytetty kuorman sijaiskytkentä. 

𝑉in on kuorman tuloliitäntään tuleva signaali, 𝐶p kuorman kapasitanssi ja 𝑅p kuorman resis-

tanssi. 

 

2.4 Yhdistetty sijaiskytkentä 

Yhdistämällä mikrofonin, kaapelin ja kuorman sijaiskytkennät saadaan kuvassa 2.10 esitetty 

kokonaisuus. 

 

 

Kuva 2.10  Tutkimuksessa käytettyjen mikrofonin, kaapelin ja kuorman sijaiskytkennät yhdistettynä. 

Aiemmin mikrofonin ja kaapelin sijaiskytkentöjen havaittiin kuvastavan toisen asteen LC 

alipäästösuodatinta, joten sarjaan kytkettyinä mikrofoni ja kaapeli muodostavat neljännen 

asteen alipäästösuodattimen. Kaapelin induktanssin ollessa mikrofoniin verrattuna suhteel-

lisen pieni, se ei vaikuta järjestelmän taajuuskäyttäytymiseen huomattavasti kuuloalueen taa-

juuksilla. Yhtälön 1 perusteella kaapelin sijaiskytkennän muodostaman alipäästösuodatti-

men aiheuttama 40 dB vaimentuminen dekadia kohti vaikuttaa vasta megahertsien taajuu-

della. Jos kaapelin induktanssi jätetään huomiotta mikrofonin, kaapelin ja kuorman kapasi-

tanssit summautuvat, kukin kasvattaen kytkennän kokonaiskapasitanssia, jolloin yhtälön 1 

perusteella voidaan havaita resonanssitaajuuden laskevan entuudestaan.  

 

Kuorman ja mikrofonin resistanssien suhde määrittää kytkennän muodostaman suodattimen 

päästökaistan vaimentumisen. Mitä suurempi kuorman resistanssi on suhteessa mikrofonin 

resistanssiin, sitä vähemmän signaali vaimenee.  
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3. MITTAUKSET 

Tässä kappaleessa esitellään työssä tutkittavien kitaraäänitystilanteen komponenttien karak-

terisointiin käytettävät mittausmenettelyt. Mittalaitteina käytettiin BK Precision 891 LCR 

mittaria ja Wayne Kerr 6500B tarkkuusimpedanssianalysaattoria. Mittausten tavoitteena on 

karakterisoida tutkimukseen valitut laitteet niiden sähköisten ominaisuuksien perusteella. 

Mittaustuloksia käytetään aiemmin esitetyissä sijaiskytkennöissä, joiden avulla rakennetaan 

simulaatio, jossa voidaan havainnoida mitattujen laitteiden sähköisten ominaisuuksien eroa-

vaisuuksien vaikutuksia järjestelmän taajuusvasteeseen. 

 

Kaapelista mitattiin rinnakkaiskapasitanssi koaksiaalikaapelin johtimien välillä avoimessa 

piirissä ja sarjainduktanssi koaksiaalikaapelin johtimet oikosuljettuna. Mikrofoneista mitat-

tiin tasavirtaresistanssi, rinnakkaiskapasitanssi ja sarjainduktanssi. Kuormista mitattiin rin-

nakkaiskapasitanssi ja -resistanssi. Lisäksi kaapeleista ja kuormista mitattiin impedanssin 

itseisarvo taajuuden suhteen. 

 

Mittaukset suoritettiin kahdessa erässä; Astia-studiolla ja LUT-yliopiston sovelletun elektro-

niikan laboratoriossa. Ensimmäisellä mittauskerralla Astia-studiolla mitattiin kuusi kaapelia, 

joista osa oli studion omaa aktiivisesti käytössä olevaa kalustoa. LUT-yliopistolla suorite-

tuissa mittauksissa mitattiin lisää kaapeleita, sekä kuormia ja kitaramikrofoneja.  

3.1 Käytetyt laitteet 

Kaapelien ja mikrofonien mittaamiseen käytetään BK Precision 891 LCR mittaria. Laitteella 

voidaan mitata komponenttien induktanssi, kapasitanssi ja resistanssi säädettävällä testisig-

naalin taajuusalueella 20 Hz – 300 kHz käyttäen joko sarja- tai rinnankytkettyä mallia. 

 

Kuormien mittaamiseen käytettiin Wayne Kerr Electronics 6500B tarkkuusimpedanssiana-

lysaattoria. Analysaattorilla voidaan karakterisoida komponentteja 20 Hz – 5 MHz taajuus-

alueella.  

3.2 Kaapelit 

Ensimmäisessä erässä Astia-studiolla mitattiin kuusi pituudeltaan, rakenteeltaan ja valmis-

tajaltaan eriävää kaapelia. Osa ensimmäisessä erässä mitatuista kaapeleista kuuluivat studion 

kalustoon. Toisessa erässä LUT-yliopiston sovelletun elektroniikan laboratoriossa mitattiin 

yksitoista kaapelia. Kaapeleista kaksi ovat TRS-liittimisiä stereokaapeleita ja kaksi ovat ly-

hyiden liitoksien tekemiseen tarkoitettuja 15 cm pituisia patch-kaapeleita. Lisäksi mukana 

on yksi kaiutinkaapeli. Kaapelien tunnisteet, valmistajat ja pituudet, sekä mahdolliset mer-

kittävät rakenteelliset seikat ovat esitettynä taulukossa 3.1. Kaapelit B1 – B6 ovat mitattu 

ensimmäisessä erässä ja kaapelit B7 – B17 ovat mitattu toisessa erässä.  
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Taulukko 3.1  Mitattujen kaapelien tunnisteet valmistajat, pituudet ja huomioitavat rakenteelliset seikat. 

Kaapelin 

tunniste 

Kaapelin valmistaja (ja malli) Kaapelin 

pituus [m] 

Huom. 

B1 VOVOX sonorus protect A350 3,5  

B2 VOVOX  3 Toinen plugiliitin vaih-

dettu alkuperäisestä 

B3 VOVOX 1 Kaiutinkaapeli 

B4 Cordial  6 CMK 222 mikrofonikaa-

peli jakkiliittimillä  

B5 Ibanez 6  

B6 Tuntematon keltainen instrument-

tikaapeli   

3  

B7 Tuntematon musta instrumentti-

kaapeli 

2,5  

B8 Cordial CTI 6 PR 6  

B9 Cordial CFM 1,5 VV 1,5 Stereokaapeli (TRS-liitin) 

B10 Cordial CFM 1,5 VV 1,5 Stereokaapeli (TRS-liitin) 

B11 Tuntematon musta instrumentti-

kaapeli 

3  

B12 the sssnake IPP1060 6  

B13 the sssnake IPP1030 3  

B14 pro snake Patch Angled Jack  0,15 Patch-kaapeli 

B15 pro snake Patch Angled Jack  0,15 Patch-kaapeli 

B16 Daddario PW-G-10 3  

B17 Cordial CCI 6 PR  6  

 

Kaapelien mittaamiseen käytettiin BK Precision 891 LCR mittaria. Jokaisesta kaapelista mi-

tattiin rinnakkaiskapasitanssi 𝐶p ja sarjainduktanssi 𝐿s 1 Vrms testisignaalilla taajuuksilla 1 

kHz ja 100 kHz. Lisäksi kaapeleista B7 – B17 mittaukset otettiin testisignaalin taajuudella 

10 kHz. Kapasitanssin ja induktanssin mittaamiseen käytettiin mittausnopeutta ”SLOW”, 

joka käyttää yhden mittauksen tekemiseen 800 millisekuntia. Näiden mittausten lisäksi kus-

takin kaapelista mitattiin impedanssi ja vaihe taajuuden suhteen kaapelin toinen pää oiko-

suljettuna, sekä avoimena. Impedanssin itseisarvo ja vaihe taajuuden suhteen mitattiin välillä 

20 Hz – 300 kHz logaritmisella taajuuspyyhkäisyfunktiolla käyttäen 1 Vrms testisignaalia. 

Pyyhkäisyn STEP parametriksi asetettiin 10. Mittauksen tuloksista piirrettiin MATLAB-oh-

jelman avulla kuvaajat impedanssin itseisarvolle ja vaiheelle taajuuden funktiona. Kuvaajat 

ovat esillä liitteessä 1.  

 

Ensimmäisellä mittauskerralla kaapelien kytkeminen mittalaitteeseen tehtiin laitteen lisäva-

rusteisiin kuuluvilla kelvin-clip mittajohdoilla kytkemällä toinen nipistin kaapelin kärkeen 

ja toinen kaapelin vaippaan. Toista mittauskertaa varten kaapelien mittaamiseen valmistet-

tiin apuväline, jolla pyrittiin pienentämään nipistimien asennonmuutoksista aiheutuvaa mit-

tausvirhettä. Kaapelien mittaamiseen valmistettu apuväline on esillä kuvassa 3.1.  
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Kuva 3.1.  Kaapelien nelijohdinmittaamiseen valmistettu apuväline.  

Rinnakkaiskapasitanssi mitattiin kytkemällä kaapelin toinen pää mittalaitteeseen, vetämällä 

kaapeli suoraksi ja asettamalla mittalaite mittaamaan kapasitanssia käyttäen laskentaan rin-

nakkaista sijaiskytkentää.  

 

Sarjainduktanssi mitattiin kaapelista oikosulkemalla kaapelin toinen pää liittämällä se irto-

naiseen instrumenttiliittimeen, jonka T- ja S- pinnit on oikosuljettu. Oikosulkemiseen käy-

tetty liitin ovat esillä kuvassa 3.2.  

 

 

Kuva 3.2  Instrumenttikaapelin induktanssin mittamiseen käytetty liitin, jolla kaapeli oikosuljettiin. 

 

Mittalaite asetettiin mittaamaan induktanssia käyttäen sarjaan kytkettyä sijaiskytkentää. Ka-

pasitanssin ja induktanssin mittaamisen jälkeen kaapeli irrotettiin mittalaitteesta ja samat 

mittaukset tehtiin kytkemällä kaapeli mittalaitteeseen toisesta päästä. Tämän jälkeen mit-

taukset toistettiin seuraavalla testisignaalin taajuudella.  
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3.3 Mikrofonit 

Laboratoriossa mitattiin kolmea kitaramikrofonia, joista mitattiin rinnakkaiskapasitanssi, 

sarjainduktanssi ja tasavirtaresistanssi. Lisäksi samat mittaukset toteutettiin yhdelle kaksi-

mikrofoniselle sähkökitaralle, jolloin kitaran sisältämä elektroniikka vaikuttaa mittaustulok-

seen. Mittaamiseen käytettiin BK Precision 891 LCR-mittaria ja kelvin-clip mittajohtimia. 

Mittalaite kytkettiin mikrofonien tapauksessa mikrofoneja mitatessa mikrofonin päiden vä-

lille ja sähkökitaraa mitatessa liittämällä irrallinen TS-liitin kitaran lähtöliittimeen ja mitta-

johtimet liittimen pinneihin. Kitaramikrofonin mittausasetelma on esitetty kuvassa 3.3. 

 

 

Kuva 3.3  Kitaramikrofonin mittausasetelma. Mittalaite on kytketty kelvin-clip mittajohtimilla mikro-

fonin päiden välille. 

 

Mittauksia otettiin mikrofoneista taajuuksilla 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz ja 100 kHz. Testisig-

naalina käytettiin 1 Vrms signaalia ja keskiarvotuksena valintaa ”SLOW”. Mitatut mikrofonit 

ovat esitetty taulukossa 3.2. Mikrofonit A4 – A8 on mitattu Gibson SG Special 2008 sähkö-

kitarasta. Mittausten välillä vaihdettiin kitaran mikkivalitsimen ja volume-potentiometrin 

asentoa.  
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Taulukko 3.2  Mitattujen äänilähteiden tunnisteet ja tyypit. 

Äänilähteen tunniste Tyyppi 

A1 Gibson 498T humbucker 

A2 Ibanez neck humbucker 

A3 Fender telecaster single coil 

A4 Gibson SG Special 2008,  

mikrofonivalitsin: TREBLE,  

Volume 10 

A5 Gibson SG Special 2008, 

mikrofonivalitsin: RHYTHM 

Volume 10 

A6 Gibson SG Special 2008,  

mikrofonivalitsin keskellä,  

Volume 10 

A7 Gibson SG Special 2008,  

mikrofonivalitsin TREBLE,  

Volume 5 

A8 Gibson SG Special 2008,  

Valitsin RHYTHM,  

Volume 5 

 

3.4 Kuormat 

Mitattaviksi kuormiksi valittiin useita tyypillisesti kitaran äänitys- ja esiintymistilanteissa 

käytettäviä laitteita, kuten kitaravahvistimia, efektipedaaleja ja DI-bokseja. Mitatut laitteet 

ovat esitetty taulukossa 3.3.. 
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Taulukko 3.3.  Mitatut kuormat, tunnisteet ja huomioitavat asiat. 

Kuorman 

tunniste 

Laitteen nimi Laitetyyppi Huom. 

C1 Allen & Heath ZED-10 Mikseri Hi-Z input 

C2 Allen & Heath ZED-10 Mikseri Line input 

C3 Boss PH-1R Phaser Phaser-efektipedaali  

C4 Ibanez FC10 Fat Cat Säröefektipedaali  

C5 Boss DD-3 Digital Delay Kaikuefektipedaali  

C6 Line6 Relay G30 Langaton lähetin ki-

taralle ja bassolle 

 

C7 Hughes & Kettner Tubemeis-

ter 18 Head 

Kitaravahvistin  

C8 MarkBass LM2 Bassovahvistin  

C9 Behringer ULTRA-DI DI20 DI-boksi Pad: 0dB 

C10 Behringer ULTRA-DI DI20 DI-boksi Pad: 20dB 

C11 Behringer ULTRA-DI DI20 DI-boksi Pad: 40dB 

C13 DBX DJDI DI-boksi  

C14 Line 6 Helix Guitar Processor kitaraefektiprosessori Asetuksista 1 MΩ 

tuloimpedanssi 

C15 Line 6 Helix Guitar Processor kitaraefektiprosessori Mallintaa fuzzefek-

tin tuloimpedanssia 

C16 Line 6 Helix Guitar Processor kitaraefektiprosessori AUX input 

C17 Fender The Twin Kitaravahvistin Input 1 

C18 Fender The Twin Kitaravahvistin Input 2 

 

Kuormien mittaamiseen käytettiin Wayne Kerr Electronics 6500B tarkkuusimpedanssiana-

lysaattoria ja laitteen lisävarusteisiin kuuluvia kelvin-clip mittapihtejä. Ennen mittausten 

aloittamista laitteella suoritettiin avoimen ja oikosuljetun piirin, sekä korkeataajuus kalib-

rointi. Kalibroinnilla minimoidaan mittajohtojen aiheuttama häiriö mittaustulokseen. Kuor-

mista mitattiin kapasitanssi ja resistanssi käyttäen ”parallel” sijaiskytkentää. Mittausnopeu-

tena käytettiin valintaa ”Slow”, joka parantaa mittaustarkkuutta käyttämällä mittaukseen pi-

demmän aikaa (Wayne Kerr Electronics, 2018).  

 

Mitattavat kuormat kytkettiin mittalaitteeseen liittämällä TS-plugiliitin kuorman tuloliitti-

meen ja asettamalla mittapihdit liittimen maa- ja signaalipinneihin. Kuvassa 3.4 on näkyvillä 

käytetty liitin ja kuorman mittaustilanne. 
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Kuva 3.4  Vasemmalla kuorman mittaamiseen käytetty 1/4" TS-plugiliitin. Oikealla MarkBass LM2 

Bassovahvistimen mittaus. 

Kapasitanssi ja resistanssi mitattiin pistetaajuuksilla 1 kHz, 10 kHz ja 100 kHz käyttäen 1 

V:n testisignaalia. Lisäksi laitteista mitattiin impedanssin itseisarvo ja vaihe taajuuden suh-

teen alueella 20 Hz – 300 kHz käyttäen 200 mV:n taajuuspyyhkäisysignaalia. Mittauksista 

piirretyt kuvaajat ovat esillä liitteessä 2. 

3.5 Mittaustarkkuus 

BK Precision 891 LCR mittarin käyttöohjeessa on annettu ohjeet kapasitanssin ja induktans-

sin mittaustarkkuuksien laskemiselle. Mittaustarkkuus voidaan katsoa suoraan käyttöoh-

jeessa annetusta taulukosta, jos mitattavan laitteen häviökerroin 𝐷 ≤ 0.1. Mittaustarkkuus 

on riippuvainen mitattavan laitteen häviökertoimesta yhtälön 

 

 𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 = 𝐴 ∗ √1 + 𝐷𝑥2 (2) 

mukaisesti, jos 𝐷 > 0,1. Yhätälössä 𝐴 on käyttöohjeessa annetusta taulukosta luettu mittaus-

tarkkuus ja 𝐷𝑥 mitattu häviökerroin (BK Precision, 2015). Häviökerrointa ei kirjattu mit-

taustilanteessa ylös, joten tarkkaa arviota mittaustarkkuudesta ei voida tehdä. Käyttöoh-

jeessa annetusta taulukosta voidaan kuitenkin katsoa suuntaa antavaksi mittaustarkkuudeksi 

mikrofoni- ja kaapelimittausten tarkkuudeksi taulukossa 3.4 esitetyt arvot. 

 

Taulukko 3.4  BK Precision 891 LCR mittarin mittaustarkkuuksia käytetyillä mittausasetuksilla. 

 𝐶𝑝  𝐿𝑠  

 100 pF 1 nF 10 uH 10 H 

100 Hz 4% 1% - 0.05% 

1 kHz 2% 0.50% 1% 0.50% 

10 kHz 0.50% 0.50% 2% 2% 

100 kHz 1% 0.20% 2% - 

 

Wayne Kerr 6500B mittarin käyttöohjeessa on annettu kapasitanssin ja induktanssin mit-

taustarkkuudeksi ±0,05 %, joka vaihtelee taajuuden, testisignaalin taajuuden ja mitatun im-

pedanssin mukaan (Wayne Kerr Electronics, 2018). 
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Lisäksi kaapelin matalan induktanssin vuoksi, kaapelin asento voi vaikuttaa induktanssin 

mittaustulokseen. Kaapelit pyrittiin vetämään mitatessa mahdollisimman suoriksi, mutta 

asentoon ei kiinnitetty erityistä huomiota. Kaapelin kapasitanssin mittaukseen voi vaikuttaa 

maakapasitanssi, jonka vaikutusta pyrittiin ehkäisemään nostamalla kaapeli ilmaan.  

3.6 Mittausepävarmuus 

Mittausepävarmuuden arviointi tehtiin seuraten A Beginner’s Guide to Uncertainty of Mea-

surement ohjekirjassa esitettyä menetelmää (NPL, 2001). Kaikki listatut epävarmuudet pe-

rustuvat yhdistettyyn standardiepävarmuuteen kerrottuna kattavuuskertoimella 𝑘 = 2, jolla 

epävarmuudelle saavutetaan 95 % luottamustaso.  

 

Kaikista kaapeleista tehdyistä mittauksista otettiin 2 mittaustulosta. Mittaustulokset olete-

taan normaalijakautuneeksi. Mittalaitteen resoluutio oli kaapeleissa kapasitanssia mitatessa 

suurimmillaan 1 pF ja induktanssia mitatessa 1 nH. Resoluutiosta johtuva mittausepävar-

muus oletetaan symmetrisesti jakautuneeksi. Mittaustarkkuudesta johtuva mittausepävar-

muuden arvio lasketaan taulukossa 3.4 esitetyistä arvoista ja oletetaan symmetrisesti jakau-

tuneeksi. 

 

Suurin arvioitu epävarmuus kaapelien kapasitanssien mittauksissa oli ± 35,36 pF ja induk-

tanssien mittauksissa ± 0,1669 µH. Jokaiselle kaapelin kapasitanssin ja induktanssin mit-

taukselle arvioidut epävarmuudet ovat esitetty liitteessä 6. 

 

Kuormien kapasitanssin ja resistanssin mittauksista otettiin yksi tulos. Kapasitanssia mita-

tessa resoluutio oli 1 pF ja resistanssia mitatessa riippuen kuormasta 1 Ω tai 1 kΩ. Kuormien 

mittaamiseen käytetyn laitteen mittaustarkkuus on yllä mainittu ± 0,05 %. Näistä arvioidut 

mittausepävarmuudet ovat esitetty liitteessä 7. 

 

Mikrofonien induktanssien, kapasitanssien ja tasavirtaresistanssin mittauksista otettiin yksi 

tulos. Kapasitanssin mittauksissa resoluutio oli riippuen mittauksesta 0,1 tai 0,01 pF. Induk-

tanssimittauksissa resoluutio oli riippuen mittauksesta 0,01 tai 0,001 H. Tasavirtaresistanssin 

mittauksessa resoluutio oli riippuen mittauksesta 10 tai 1 Ω. Resoluutiosta aiheutuva mit-

tausepävarmuus oletetaan symmetrisesti jakautuneeksi. Mittaustarkkuudesta johtuva epä-

varmuuden arvio lasketaan taulukossa 3.4 esitetyistä arvoista. Mittaustarkkuudesta johtuva 

epävarmuus oletetaan symmetrisesti jakautuneeksi. Mikrofonimittauksien arvioidut epävar-

muudet ovat esitetty liitteessä 8. 

 

3.7 Mittaustulokset 

Kaikki mittaustulokset ovat esitetty työn lopussa liitteinä. Mitatut kapasitanssit, resistanssit 

ja induktanssit ovat taulukoituna mitatun mikrofonin, kaapelin tai kuorman kanssa liitteissä 

3, 4 ja 5. Liitteissä 1 ja 2 on kunkin kaapelin ja kuorman mittauksista piirretyt kuvaajat im-

pedanssin itseisarvolle taajuuden suhteen. Esimerkkinä taulukossa 3.5 on liitteessä 3 esitetty 

taulukko kaapelien kapasitanssimittausten tuloksista. 
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Taulukko 3.5  Kaapelien kapasitanssimittausten tulokset. 

 
 

Taulukossa vasemmalla on kaapelin nimi ja oikealla mitatut kapasitanssit kullakin pistetaa-

juudella kaapelin kummastakin päästä.   
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4. SIMULOINTI 

Mittauksista saatujen tulosten analysointiin käytettiin LTSpice-piirisimulaattoria. LTSpicen 

avulla voidaan simuloida kappaleessa 2 esitettyjen sijaiskytkentöjen pohjalta koottua järjes-

telmää käyttämällä komponenttiarvoina mittauksista saatuja tuloksia. Ohjelman avulla piir-

rettiin kuvaajat signaalin vahvistukselle vaihtelevilla komponenttiarvoilla. Kuva 4.1 esittää 

tutkimuksessa käytettyjen sijaiskytkentöjen pohjalta LTSpiceen rakennettua simulointiase-

telmaa.  

 

Kuva 4.1  LTSpicessä käytetty simulointiasetelma. Komponenttiarvoja muutetaan riippuen tutkittavasta 

laitteistosta.  

Mikrofoni-, kaapeli-, ja kuormamittauksissa mitatut resistanssin, kapasitanssin ja induktans-

sin arvot lisätään niitä vastaavien komponenttien paikalle. Simulaatiossa signaalilähteenä 

käytettiin vaihtojännitelähdettä, jolla piiriin syötetään amplitudiltaan 1 V:n vaihtojännitettä. 

Käyttämällä LTSpicen ”.AC” simulointikomentoa voidaan piirin lähdöstä piirtää kuvaaja 

vahvistuksesta taajuuden funktiona. Tutkimuksessa simulointikomennon parametreinä käy-

tettiin taajuusaluetta 20 Hz – 100 kHz ottaen jokaiselta taajuuden dekadilta tuhat mittapis-

tettä. Esimerkkinä kuvassa 4.2 on piirretty kuvaaja kuvassa 4.1 näkyvillä komponenttiar-

voilla. Kaapelin rinnakkaiskapasitanssin arvona käytetty ”{Ckaapeli}” tarkoittaa listaa jo-

kaisesta kaapelista mitatusta rinnakkaiskapasitanssista. Tällöin ohjelma tekee kuvaajan jo-

kaista listalla olevaa arvoa käyttäen.  

 

Kuva 4.2  LTSpicellä piirretyt kuvaajat järjestelmän vahvistukselle taajuuden suhteen taajuusalueella 

20 Hz - 300 kHz. Simulaatiossa on käytetty kuvassa 4.1 esillä olevia komponenttiarvoja ja 

vaihtelevia kaapelin rinnakkaiskapasitanssin arvoja.  
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Mikrofonien ja kaapeleiden mittaamiseen käytetyn BK Precision 891 LCR mittarin käyttö-

ohjeessa on annettu ohjeet mittaussignaalin testitaajuudelle kapasitanssia ja induktanssia mi-

tatessa. Alle 10 nanofaradin kapasitanssia mitatessa käytetään yleisesti yli 1 kHz:n taajuutta. 

Kaikkien mitattujen kapasitanssien ollessa alle 10 nanofaradia, simuloinnissa käytetään läh-

tökohtaisesti 100 kHz:n tai niiden puuttuessa 10 kHz:n mittauksella saatuja kapasitanssin 

arvoja. Audiokäyttöön tarkoitettujen kelojen mittaamiseen käytetään tyypillisesti 1 kHz:n 

taajuutta. Simuloidessa käytetään mikrofoneista 100 Hz:n ja kaapeleista 1 kHz:n mittauk-

sella saatuja induktanssin arvoja (BK Precision, 2015). 

 

Signaalilähteenä käytetty jännitelähde ei vastaa sähkömagneettisen mikrofonin todellista 

käyttäytymistä, sillä mikrofonin indusoima jännite ei ole täysin suoraan verrannollinen kita-

ran kielen värähtelynopeuteen (Jungmann, 1994). Kitaramikrofonissa käytettyjen kestomag-

neettien ja magneettisesti permitiivisten materiaalien vaikutus mikrofonin induktanssiin ei 

pysy vakiona taajuuden eikä kielen värähtelyn amplitudin suhteen. Tästä johtuen matalilla 

taajuuksilla (~100 Hz) mikrofonin induktanssi on 20 – 30 % pienempi suhteessa korkeam-

piin (~1 kHz) taajuuksiin (Errede, 2005). Tutkimuksessa käytettyyn mikrofonin yksinker-

taistettuun malliin lineaarinen jännitelähde katsotaan riittävän kuvaavaksi.  

 

Mikrofoneista ei mitattu kuvassa 2.2 esiintyvää häviöitä kuvaavaa rinnakkaisresistanssia 𝑅p. 

Simuloinnissa käytetyssä mikrofonin sijaiskytkennässä rinnakkaisresistanssin arvo vaikut-

taa kuitenkin sen taajuuskäyttäytymiseen resonanssitaajuuden vahvistuksen osalta. Rinnak-

kaisresistanssi ei vaikuta muodostuvan suodattimen resonanssitaajuuteen 𝑓0, mutta laskies-

saan voi pienentää signaalin vahvistusta kyseisellä taajuudella. Näin ollen rinnakkaisresis-

tanssin puuttuminen ei vaikuta merkittävästi mittaustulosten taajuustason analyysiin. On 

kuitenkin huomioitava, että simuloinnista saaduissa vahvistuksen arvoissa ei huomioida rin-

nakkaisresistanssia. 

 

Volume- ja tonesäätimien vaikutusta tutkitaan liittämällä mikrofonin sijaiskytkennän perään 

vastus ja sarjaan kytketyt vastus ja kondensaattori kuvan 2.4 mukaisesti. Muuttamalla näiden 

komponenttien arvoja, voidaan selvittää miten säätimet vaikuttavat taajuusvasteeseen. 
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5. SIMULOINTITULOKSET JA ANALYYSI 

Tässä kappaleessa analysoidaan edellisessä kappaleessa esitetyillä kaapelin kapasitanssin ja 

induktanssin, sekä kuorman kapasitanssin ja resistanssin simuloinnista saatuja tuloksia. Li-

säksi tarkastellaan volume- ja tonesäätimien vaikutusta taajuusvasteeseen. Lopussa tarkas-

tellaan myös mittausten tuloksista piirrettyjä kuvaajia impedanssin itseisarvosta taajuuden 

suhteen. 

5.1 Kaapelin induktanssi 

Kaapelin induktanssin vaikutuksen havaittiin simuloidessa olevan ihmisen kuuloalueella 

huomaamaton signaalin taajuusvasteelle. Induktanssin vaikutusta tutkittiin käyttämällä mik-

rofonin sijaiskytkennässä mikrofonin A2 arvoja ja kuorman sijaiskytkennässä Hughes & 

Kettner Tubemeister 18 -kitaravahvistimen mittaustuloksia. Kaapelin kapasitanssina käytet-

tiin VOVOX sonorus protect A350 -kaapelista mitattua 223,5 pF. Signaalin taajuusvasteessa 

ei havaittu muutosta pienimmän ja suurimman kaapeleista mitatun induktanssin välillä. Mui-

denkaan mikrofonien tai kuormien arvoja käyttäessä kaapelin induktanssin vaikutusta ei ol-

lut havaittavissa. Tulos oli odotettavissa, sillä instrumenttikaapelin induktanssi on sen kanssa 

sarjassa olevaan mikrofonin induktanssiin verrattuna merkityksettömän pieni. 

 

Kaapelin induktanssi aiheutti simuloituun taajuusvasteeseen piikin 1–25 MHz taajuudella. 

Piikin vahvistus oli suurimmillaan -80 dB. Näin korkeilla taajuuksilla kaapelin siirtolinja-

vaikutukset alkavat korostua, eikä käytetty sijaiskytkentä enää ole yhtä tarkka kuvaamaan 

kaapelin käyttäytymistä. Kaapelin analysointi näillä taajuuksilla vaatisi tarkempaa siirto-

linja-analyysiä.  

5.2 Kaapelien kapasitanssi 

Kaapelin kapasitanssin vaikutusta tutkittiin pitäen mikrofonin ja kuorman sijaiskytkentöjen 

arvot vakioina ja simuloiden sijaiskytkennän taajuus vaste kustakin kaapelista mitatun ka-

pasitanssin arvolla. Kuvassa   on jokaisesta kaapelista mitatuilla rinnakkaiskapasitanssin ar-

voilla simuloidut kuvaajat vahvistukselle taajuuden suhteen. Viereiseen taulukkoon on poi-

mittu kunkin kuvaajan resonanssipiikin taajuus ja tulosignaalin vahvistus kyseisellä taajuu-

della. Rinnakkaiskapasitanssin arvona käytettiin 100 kHz:n testisignaalin taajudella saatua 

mittaustulosta. Mikrofonin sijaiskytkennässä käytettiin Fender Telecaster single coil mikro-

fonista mitattuja arvoja. Kuorman sijaiskytkennässä käytettiin Hughes & Kettner Tubemeis-

ter 18 -kitaravahvistimesta mitattuja arvoja.  
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Kuva 5.1  Eri kaapeleilla simuloitu järjestelmän vahvistus desibeleissä taajuusalueella 1–20 kHz. Oi-

kealla taulukko kuvaajista poimituista resonanssitaajuuksista ja tulosignaalin vahvistuksesta 

kyseisillä taajuuksilla. 

Simuloinnin mukaisessa järjestelmässä resonanssitaajuuden voidaan yllä olevasta kuvasta 

havaita vaihtelevan eri kaapelien rinnakkaiskapasitanssin arvoja käyttäen välillä 3,11–7,75 

kHz. Jos tutkitaan pelkkiä instrumenttikaapeleita jättäen pois stereokaapelit, patch-kaapelit 

ja kaiutinkaapeli, resonanssitaajuuden vaihtelu on välillä 3,11–5,94 kHz. Instrumenttikaape-

leista korkein resonanssitaajuus ja vahvistus saavutettiin kaapelilla B2 (VOVOX (vaihdettu 

liitin)), jolle mitattiin näistä kaapeleista myös matalin rinnakkaiskapasitanssi 

(𝐶p(100 kHz) = 184,8 pF). Sama yhteys havaitaan kaikilla kaapeleilla. Mitä matalampi 

rinnakkaiskapasitanssin 𝐶p arvo, sitä korkeammalle taajuudelle resonanssipiikki kuvautuu. 

Korkeampi resonanssipiikki voisi saada kitaran tuottaman signaalin kuulostamaan kirk-

kaammalta. 

 

Vahvistus näyttäisi myös kasvavan kääntäen verrannollisesti rinnakkaiskapasitanssin arvoon 

nähden, mutta koska resonanssipiikin vahvistus on riippuvainen kytkennässä esiintyvistä re-

sistansseista, tämä pätee vain kyseisessä simulaatioasetelmassa käytetyillä komponenttiar-

voilla.  

5.3 Kuormaimpedanssi 

Kuormaimpedanssin vaikutusta tutkittiin pitämällä mikrofonin ja kaapelin sijaiskytkentöjen 

arvot vakioina ja simuloimalla kytkentää kustakin kuormasta mitatuilla rinnakkaisresistans-

sin ja kapasitanssin arvoilla. Rinnakkaisresistanssin arvona käytettiin 1 kHz mittaussignaalin 

taajuudella saatuja tuloksia ja rinnakkaiskapasitanssin arvona 100 kHz mittaussignaalintaa-

juudella saatuja tuloksia. Kuvassa 5.2 on muutaman kuorman arvoilla simulaatiosta saadut 

Tunniste 
Resonans-
sitaajuus 

[kHz] 

Vahvis-

tus [dB] 

B1 5,65 17,24 

B2 5,94 17,33 

B3 7,18 17,49 

B4 3,11 14,79 

B5 4,44 16,53 

B6 4,15 16,25 

B7 5,26 17,07 

B8 3,66 15,67 

B9 6,12 17,38 

B10 6,18 17,39 

B11 5,05 16,96 

B12 3,78 15,8 

B13 4,89 16,86 

B14 7,75 17,46 

B15 7,75 17,46 

B16 5,02 16,95 

B17 3,61 15,6 
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kuvaajat vahvistukselle taajuuden suhteen. Mikrofonina käytettiin Ibanez humbucker mik-

rofonia ja kaapelina VOVOX Sonorus protect A:ta. 

 

 

Kuva 5.2  Järjestelmän simuloitu vahvistus desibeleinä taajuusalueella 100 Hz – 20 kHz eri kuormien 

arvoilla. Kuvaajat ovat kuormista C1: Allen & Heath ZED-10 Hi-Z input, C4: Ibanez FC10, 

C11: Behringer DI20 (Pad 40dB), C13: DBX DJDI (Attenuation: 0), C15: Line 6 Helix 

(Fuzz) ja C17: Fender The Twin (Input 1). 

Kuten vastaavasti kaapelien kapasitanssissa havaittiin, myös kuorman rinnakkaiskapasi-

tanssi vaikuttaa taajuuteen, jolle resonanssipiikki kuvautuu. Toisin kuin mikrofonin ja kaa-

pelin induktanssien tapauksessa, jossa arvojen suuruusluokka erosi huomattavasti, kuormista 

ja kaapeleista mitatut rinnakkaiskapasitanssin arvot ovat samaa suuruusluokkaa. Kuormista 

mitatut kapasitanssit vaihtelivat välillä 16,9–163 pF. Käyttäessä kaapelin sijaiskytkennässä 

matalinta instrumenttikaapeleista mitattua rinnakkaiskapasitanssin arvoa (223,3 pF) reso-

nanssipiikin taajuus vaihteli eri kuormien kapasitansseilla välillä 4,55–6,37 kHz. Kun kaa-

pelin sijaiskytkennässä käytettiin korkeinta mitattua kaapelin rinnakkaiskapasitanssin arvoa 

(1,188 nF), resonanssipiikin taajuus vaihteli eri kuormien kapasitanssien välillä 2,81–3,15 

kHz. Simuloinnin perusteella kuorman kapasitanssin vaikutus resonanssitaajuuteen on riip-

puvainen käytetyn kaapelin kapasitanssista. Jos kaapelin kapasitanssi on korkea, kuorman 

kapasitanssin vaikutus pienenee. Vastaava pätee myös toisin päin: Jos kuorman kapasitanssi 

on korkea, kaapelin kapasitanssin vaikutus resonanssitaajuuteen pienenee. 

 

Kuorman rinnakkaisresistanssin vaikutus näkyy resonanssipiikin ja taajuusvasteen vahvis-

tuksessa. Kuvassa 5.2 kuormasta C1 piirretyssä kuvaajassa resonanssipiikin vahvistus on 

noin 15 dB, kyseisen kuorman rinnakkaisresistanssin ollessa 9,41 MΩ. Kuormasta C11 piir-

retyn kuvaajan resonanssipiikki on lähes täysin vaimentunut, rinnakkaisresistanssin ollessa 

89,7 kΩ. Tällöin myös resonanssitaajuutta matalammilla taajuuksilla signaali on vaimentu-

nut noin 1 dB:n. Tätä matalammilla rinnakkaisresistanssin arvoilla signaalin vaimennus kas-

vaa ja resonanssipiikki häviää, jolloin myös taajuusvasteen -3 dB:n rajataajuus pienenee. 

Resonanssipiikin hävitessä myös kapasitanssien vaikutus taajuusvasteeseen pienenee.  
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5.4 Äänenvoimakkuus- ja tonesäätimet 

Äänenvoimakkuus- ja tonesäätimien vaikutusta taajuusvasteeseen tutkittiin liittämällä mik-

rofonin sijaiskytkentään vastus ja sarjaankytketyt kondensaattori ja vastus kuvan 2.4 mukai-

sesti. Kytkentä simuloitiin käyttäen Ibanez humbucker mikrofonista, VOVOX sonorus pro-

tect A350 kaapelista ja Hughes & Kettner Tubemeister 18 kitaravahvistimesta mitattuja ar-

voja. Tonepotentiometri mallinnettiin 500 kΩ vastuksena, jonka arvoa muuttamalla kuvat-

tiin potentiometrin säätämistä. Tonesäätimessä käytettiin 20 nF kondensaattoria. Volumepo-

tentiometri mallinnettiin kahden vastuksen jännitejakona, jonka resistanssien suhdetta muut-

tamalla mallinnettiin äänenvoimakkuuden säätämistä.  Kuvassa 5.3 on volumesäätimen si-

muloinnin tuloksena saadut kuvaajat järjestelmän vahvistukselle taajuuden suhteen alueella 

20 Hz –100 kHz. 

 

 

 

Kuva 5.3  Volumesäätimen simuloinnista saadut kuvaajat järjestelmän vahvistukselle taajuuden suhteen 

alueella 20 Hz – 100 kHz. A-kuvaaja on järjestelmän vahvistus ilman säätimiä. B: molemmat 

säätimet täysin auki. C: volumesäätimen rinnakkaisresistanssi 250 kΩ. D: 100 kΩ. E: 10 kΩ. 

 

A ja B kuvaajia vertailemalla havaitaan säätimien lisäämisen vaimentavan resonanssipiikkiä. 

Volumesäätimen potentiometriä säätäessä muutetaan säätimen muodostaman jännitejaon re-

sistanssien suhdetta. Pienentäessä säädintä sarjassa oleva resistanssi kasvaa ja maata vasten 

oleva resistanssi pienenee vaimentaen signaalia. Kuvassa 5.4 on tonesäätimen simuloinnista 

saadut kuvaajat järjestelmän vahvistukselle taajuuden suhteen alueella 20 Hz – 100 kHz.  
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Kuva 5.4  Tonesäätimen simuloinnista saadut kuvaajat järjestelmän vahvistukselle taajuuden suhteen 

alueella 20 Hz – 100 kHz. A-kuvaaja on järjestelmän taajuusvaste ilman säätimiä. B: 

molemmat säätimet 500 kΩ. C: tonesäätimen rinnakkaisresistanssi 250 kΩ. D: 100 kΩ. E: 10 

kΩ. 

Tonesäätimessä säätövastus ja kondensaattori luovat kitaramikrofonin sarjaresistanssin 

kanssa alipäästösuodattimen. Suodattimen rajataajuutta voidaan muuttaa kiertämällä tonepo-

tentiometriä, jolloin korkeat taajuudet vaimenevat. 

5.5 Taajuuspyyhkäisymittaukset 

Kaapeleista ja kuormista otettujen mittausten pohjalta piirretyt kuvaajat impedanssin itseis-

arvolle taajuuden suhteen ovat esillä liitteissä 1 ja 2. Kaapelimittauksista saadut datapisteet 

tuotiin MATLABiin, jossa piirrettiin kuvaajat impedanssin itseisarvolle ja vaiheelle taajuu-

den suhteen. Kuormien mittauksista saadut datapisteet ladattiin Microsoft Excel -ohjelmis-

toon, jossa piirrettiin kuvaajat impedanssin itseisarvolle taajuuden suhteen.  

5.5.1 Kaapelit 

Kaapelien kuvaajista voidaan havaita resistanssin ja induktiivisen ja kapasitiivisen reaktans-

sin vaikutukset kaapelin impedanssin itseisarvoon. Oikosuljettuna kaapelin sarjaresistanssi 

ja induktiivinen reaktanssi määrittävät kaapelin impedanssin. Näin mitattuna jokaisen kaa-

pelien impedanssin itseisarvo pysyy alueella 0.1–3 Ω matalilla taajuuksilla 0–10 kHz. Täl-

löin kaapelin sarjaresistanssi määrittää kaapelin impedanssin ja induktiivisen reaktanssin 

vaikutus on pieni. Välillä 10–300 kHz impedanssin itseisarvo alkaa kasvaa, kun induktiivi-

sen reaktanssin arvo kasvaa riittävän suureksi sarjaresistanssin pysyessä vakiona. Esimerk-

kinä kuvassa 5.5 on kaapelin B17 (Coridal CCI 6 PR) mittauksista piirretyt impedanssin 

itseisarvon kuvaajat taajuuden suhteen. 
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Kuva 5.5  Cordial CCI 6 PR kaapelin taajuuspyyhkäisymittauksen datapisteistä piirretyt kuvaajat impe-

danssin itseisarvolle taajuuden suhteen alueella 20 Hz – 300 kHz. Ylempi kuvaaja on avoimen 

kaapelin mittauksesta ja alempi oikosuljetusta kaapelista. 

Oikosuljetun kaapelin impedanssin itseisarvo on oikeanpuoleisesta kuvaajasta katsottuna 1 

kHz:n taajuudella noin 0.5 Ω. Tällä taajuudella ja kyseisen kaapelin induktanssilla 

𝐿𝑠(1 kHz) = 2,557 µH yhtälöstä 3 laskettuna saadaan induktiiviseksi reaktanssiksi 16,1 

mΩ. 200 kHz:n kohdalla kuvaajasta katsottuna impedanssin itseisarvo on noin 3 Ω. Yhtä-

löstä 3 laskettuna saman kaapelin induktanssin arvolla 𝐿(100 kHz) = 2,085 µH saadaan in-

duktiiviseksi reaktanssiksi 2,62 Ω. Kaapelien resistanssien arvoja ei mitattu, mutta olettaen 

johdinmateriaalin resistanssin olevan n. 0,5 Ω, päästään lähelle samoja impedanssin itseis-

arvon tuloksia. Sama ilmiö käänteisenä voidaan havaita avoimesta kaapelista piirretystä ku-

vaajasta. Impedanssin itseisarvo on 100 Hz:n taajuudella vasemmanpuoleisen kuvaajan mu-

kaan noin 1,8 MΩ ja yhtälöstä 2 laskettuna kapasitiiviseksi reaktanssiksi saadaan 1,9 MΩ. 

 

Kahden kaapelin havaittiin kuitenkin käyttäytyvän tästä eriävällä tavalla. Muiden kaapelien 

kohdalla avoimena mitattuna impedanssin itseisarvon havaittiin laskevan kapasitiivisen 

reaktanssin laskiessa. Kaapeleilla B1 (VOVOX sonorus protect A350) ja B5 (IBANEZ) im-

pedanssin itseisarvo pysyy lähes vakiona taajuusalueella 0–20 kHz. Kaapelilla B5 noin 45 

kΩ ja kaapelilla B1 noin 65 kΩ. Kaapelien mittauksista piirretyt kuvaajat impedanssin it-

seisarvolle taajuuden suhteen ovat esillä kuvassa 5.6. 

106 
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Kuva 5.6  Kaapelien B1 ja B5 avoimena mitatut impedanssin itseisarvot taajuuden suhteen alueella 20 

Hz – 300 kHz. 

Ensinäkemältä vaikuttaisi, että kaapelien johtimien välille olisi liitetty jokin rinnakkainen 

resistanssi. Kaapelit eivät olleet tutkittavissa enää mittaustulosten analysoinnin aikana, joten 

tarkempaa analyysia on haastava tehdä. Kaapeleista ei myöskään mitattu rinnakkaisresis-

tanssia, josta sama havainto olisi tehtävissä. Simuloimalla kaapelit kohdassa 5.2 esitetyllä 

tavalla ja lisäämällä kaapelin sijaiskytkentään rinnakkainen vastus 𝑅p edellä mainituilla ar-

voilla saatiin kuvassa 5.7 esitetyt taajuusvasteen kuvaajat. 

 

 

 

Kuva 5.7  Vasemmalla VOVOX Sonorus protect A350 kaapelista ja oikealla IBANEZ instrumenttikaa-

pelista simuloidut kuvaajat järjestelmän vahvistukselle taajuuden suhteen. B kuvaajissa kaa-

pelin sijaiskytkentään on lisätty rinnankytketty vastus. VOVOX kaapelilla vastus on 65 kΩ ja 

IBANEZ kaapelissa 45 kΩ. 

 

A:lla merkityt kuvaajat vastaavat kohdassa 5.2 simuloituja kuvaajia. B:llä merkityt kuvaajat 

saatiin lisäämällä kaapelin sijaiskytkentään rinnakkainen vastus, kuvan 5.8 mukaisesti.  
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Kuva 5.8  Kaapelin sijaiskytkentä, johon on lisätty rinnankytketty vastus Rp. 

 

Vastuksen 𝑅p arvo VOVOX kaapelilla oli 65 kΩ ja IBANEZ kaapelilla 45 kΩ. Vertaamalla 

A ja B kuvaajia havaitaan, että lisäämällä rinnakkainen vastus resonanssipiikki vaimenee 

kummallakin kaapelilla lähes täysin. Rinnakkaisen vastuksen lisääminen myös pienentää 

kuorman resistanssin vaikutusta taajuusvasteeseen. Vasta kuormaresistanssin laskiessa lä-

helle kaapeliin lisätyn rinnakkaisresistanssin arvoa, taajuusvasteessa havaitaan merkittävää 

vaimenemista. Kyseisenlaisen vastuksen lisääminen kaapeliin voisi siis lieventää eri kitara-

vahvistimien tai efektipedaalien tuloimpedanssin eroavaisuuksista aiheutuvaa signaalin vä-

rittymistä. Ilmiö antaa aihetta jatkotutkimukselle, mutta sitä ei tämän kandidaatintyön kon-

tekstissa kyetä tekemään. 

 

5.5.2 Kuormat 

 

Kuormien mittauksista piirretyt kuvaajat impedanssin itseisarvolle taajuuden suhteen ovat 

esillä liitteessä 2. Kuvaajista voidaan havaita kuorman tuloliitännän jänniteseuraajakytken-

nän resistanssin vaikutus matalilla taajuuksilla, kun impedanssi pysyy lähes kaikilla mita-

tuilla kuormilla vakiona. Tietyn taajuuden yläpuolella mitattu impedanssin arvo laskee vii-

taten kapasitiiviseen reaktanssiin, kuten edellä kaapeleissa. Esimerkiksi käyttäen Boss DD-

3 efektipedaalin tuloliitännästä mitattua rinnakkaiskapasitanssia 𝐶p = 23 pF yhtälössä 4, 

taajuudella 20 kHz kapasitiiviseksi reaktanssiksi saadaan 𝑋C = 346,0 kΩ. Vastaavalla taa-

juudella mittauksesta saatiin tulokseksi 𝑍 =  322,2 kΩ. Boss DD-3 efektipedaalin impe-

danssin itseisarvon kuvaaja taajuuden suhteen on esillä kuvassa 5.9. Riippuen kuormasta 

impedanssi alkaa laskea eri taajuuksilla. 
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Kuva 5.9  BOSS DD-3 efektipedaalin mittauksesta piirretty kuvaaja impedanssin itseisarvolle 

taajuuden suhteen. 

 

Usean kuorman mittaustuloksissa havaittiin impedanssin värähtelevän taajuudella 40–70 

Hz. Koska värähtely on havaittavissa useassa kuvaajassa samalla taajuudella, sen voidaan 

arvioida johtuvan mittausjärjestelyistä. Värähtelyn taajuus voisi viitata verkkojännitteen ai-

heuttamaan häiriöön.  

 

Aiemmin havaittiin kuorman matalan impedanssin heikentävän resonanssipiikkiä ja vaimen-

tavan kuormaan saatavaa signaalia. Kitaramikrofonilta saatavan signaalin korkeimmat taa-

juudet voivat heikentyä, jos kuorman kapasitanssi laskee tuloimpedanssia merkittävästi 

näillä taajuuksilla.  

 

Kahden mitatun vahvistimen, Hughes & Kettner Tubemeister 18 ja Mark Bass LM2 tulok-

sissa mitatussa impedanssissa havaittiin merkittävää värähtelua, eikä tuloksia katsottu käyt-

tökelpoisiksi. Kuvassa 5.10 on esitetty Hughes & Kettner Tubemeister 18 kitaravahvistimen 

tuloliitännän piirikaavio. Tuloliitännässä on havaittavissa useita epälineaarisia komponent-

teja, kuten diodit D1 – D6, jotka voisivat aiheuttaa havaittua värähtelyä mittaustuloksissa. 
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Kuva 5.10  Osa Hughes & Kettner Tubemeister 18 -kitaravahvistimen tuloliitännän piirikaaviosta. 

 

Osassa kuvaajista impedanssin havaittiin myös nousevan lähestyessä nollataajuutta. Esimer-

kiksi Ibanez FC-10 säröpedaalin mittausten tuloksissa havaitaan impedanssin pysyvän lähes 

vakiona 𝑍 ≈ 44,2 kΩ:ssa taajuusalueella 200–2000 Hz. 20 Hz:ssä impedanssi on noussut 

arvoon 𝑍 = 47,1 kΩ. Tämä impedanssin kasvu johtuu todennäköisesti tuloliitännässä käy-

tetystä sarjaankytketystä DC-erotuskondensaattorista. Vastaava komponentti on kuvassa 

5.10 kondensaattori C3. Tämä impedanssin nousu ei kuitenkaan todennäköisesti vaikuta 

kuultavasti kitaran äänenväriin, sillä kyseiset taajuudet ovat kuuloalueen alarajoilla, eivätkä 

sähkökitaran tuottamien signaalien taajuusalueella.  
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6. YHTEENVETO 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, miten kitaran äänitystilanteessa käytettyjen 

instrumenttikaapelien sähköiset ominaisuudet vaikuttavat äänitettävän signaalin taajuus-

käyttäytymiseen. Kaapelien lisäksi tutkittiin, miten kitaran volume- ja tonesäätimessä, sekä 

kuormassa esiintyvät resistanssit ja kapasitanssit vaikuttavat kitaran taajuuskäyttäytymiseen. 

Sijaiskytkentöjen avulla kitarasta, kaapelista ja kuormasta koostuva järjestelmä voitiin mal-

lintaa LTSpice-simulointiohjelmalla. Tutkimuksessa mitattiin kitaramikrofonien ja erilai-

sien kaapelien sekä kuormien sähköisiä ominaisuuksia, joita käytettiin simuloitavissa si-

jaiskytkennöissä. Lisäksi kaapeleista ja kuormista mitattiin impedanssin itseisarvo taajuuden 

suhteen. Tutkimuksessa käytetyt sijaiskytkennät eivät vastaa täydellisesti reaalimaailman 

käyttäytymistä, mutta ovat tutkimuksen tavoitteille riittävän kuvaavat.  

 

Nauhoittaessa käytettävällä kaapelilla voidaan tämän tutkimuksen pohjalta vaikuttaa kita-

rasta nauhoitettavan signaalin taajuuskäyttäytymiseen. Kaapelin kapasitanssi summautuu ki-

taramikrofonin kapasitanssiin, jolloin järjestelmän kokonaiskapasitanssi kasvaa ja resonans-

sitaajuus pienenee. Yleistäen voidaan sanoa matalampikapasitanssisen kaapelin laskevan re-

sonanssitaajuutta vähemmän, jolloin kitara voi kuulostaa kirkkaammalta. Toisaalta kitarasta 

haluttu äänenväri on riippuvainen nauhoitteen kontekstista, joten on mahdotonta yleistää 

yhtä kaapelia toista paremmaksi. Yhdessä tilanteessa voidaan haluta korkeiden taajuuksien 

korostuvan, kun toisessa niitä halutaan vaimentaa. Tällöin voidaan valita käytettävä instru-

menttikaapeli kapasitanssinsa perusteella toivotun äänenvärin mukaan. Laitteet joihin kaa-

peli on kummastakin päästään kytketty voivat myös vaikuttaa taajuusvasteeseen merkittä-

västi. Työssä toteutetut simulaatiot tehtiin käyttäen yksinkertaistettuja malleja kustakin lait-

teesta, joten ne eivät välttämättä vastaa todellista äänitystilannetta.  

 

Simuloinnin pohjalta rinnakkaisen kapasitanssin havaittiin olevan kaapelin osalta merkittä-

vin kitaran taajuusvasteeseen vaikuttava tekijä. Kaapelin kapasitanssi nostaa mikrofonin ra-

kenteesta syntyvän resonoivan LC-alipäästösuodattimen kokonaisrinnakkaiskapasitanssia, 

jolloin resonanssitaajuus laskee, muokaten kitarasta saatavan signaalin äänenväriä. Vastaa-

vasti kuorman tuloliitännästä havaittava rinnakkaiskapasitanssi summautuu kokonaiskapa-

sitanssiin laskien resonanssitaajuutta. Kuorman rinnakkaisresistanssilla oli merkittävä vai-

kutus kitaralta saatavan signaalin taajuuskäyttäytymiseen. Korkeampi resistanssi kuormassa 

ehkäisee kitaramikrofonin resonanssipiikin vaimentumista. Behringer UltraDI DI-boksista 

mitatulla 89,7 kΩ:n resistanssilla resonanssipiikki oli lähes täysin vaimentunut, käyttäessä 

mikrofonin sijaiskytkennässä Ibanez humbucker mikrofonista mitattuja arvoja. Tätä mata-

lammilla kuorman resistansseilla korkeat taajuudet vaimentuivat entisestään ja signaalin ha-

vaittiin vaimenevan myös matalilla taajuuksilla. Volume- ja tonesäätimien lisääminen si-

jaiskytkentään muutti taajuuskäyttäytymistä vaimentamalla kitaramikrofonin resonanssi-

piikkiä. Vaimennus vaihteli riippuen säätimissä käytettyjen potentiometrien resistanssin ar-

vosta. Korkeammilla resistanssin arvoilla resonanssipiikki vaimeni vähemmän.  

 

Mittausten pohjalta piirrettyjä kuvaajia impedanssin itseisarvolle taajuuden suhteen analy-

soidessa havaittiin kahden kaapelin käyttäytyvän muista poikkeavalla tavalla. VOVOVX 

Sonorus protect A ja Ibanez -instrumenttikaapeleissa rinnakkaisresistanssi oli 45–65 kΩ, kun 

se tavanomaisilla kaapeleilla on joitain megaohmeja. Simuloimalla havaittiin pienemmän 

rinnakkaisresistanssin tasoittavan kitaran tuottaman signaalin taajuusvastetta vaimentamalla 

resonanssipiikkiä. Nämä löydökset antaisivat syytä jatkotutkimukselle. Toinen jatkotutki-

muksen kohde olisi kaapelien ja kuormien vaikutus kitaramikrofonin transienttivasteeseen.  
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Liite 6. Kaapelimittausten arvioidut mittausepävarmuudet 

 

 

 

 

 

Mittausepävarmuudet kaapelimittauksille kattavuuskertoimella k = 2, luottamustasolla 95 %.

1 kHz

Kaapeli Cp

VOVOX sonorus protect A350 (3,5m) ± 2.446767 pF

Tuntematon keltainen instrumenttikaapeli (3m) ± 5.806175 pF

Cordial CMK 222 (6m) ± 35.82829 pF

VOVOX kaiutinkaapeli (1m) ± 2.39481 pF

VOVOX vaihdettu liitin (3m) ± 2.380476 pF

Ibanez instrumenttikaapeli (6m) ± 2.389909 pF

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (2,5m) ± 2.843707 pF

Cordial CTI 6 PR (6m) ± 5.829808 pF

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 2.381526 pF

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 3.917482 pF

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (3m) ± 2.431392 pF

the sssnake IPP1060 (6m) ± 5.845226 pF

the sssnake IPP1030  (3m) ± 6.728422 pF

pro snake Patch Angled Jack 1 (0.15m) ± 2.380487 pF

pro snake Patch Angled Jack 2 (0.15m) ± 2.4853 pF

Daddario PW-G-10 ± 2.389909 pF

Cordial CCI 6 PR (6m) ± 6.454972 pF

Kaapeli Ls

VOVOX sonorus protect A350 (3,5m) N/A

Tuntematon keltainen instrumenttikaapeli (3m) N/A

Cordial CMK 222 (6m) N/A

VOVOX kaiutinkaapeli (1m) ± 0.115733 µH

VOVOX vaihdettu liitin (3m) N/A

Ibanez instrumenttikaapeli (6m) N/A

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (2,5m) N/A

Cordial CTI 6 PR (6m) ± 0.202933 µH

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) N/A

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) N/A

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (3m) ± 0.115578 µH

the sssnake IPP1060 (6m) ± 0.116716 µH

the sssnake IPP1030  (3m) N/A

pro snake Patch Angled Jack 1 (0.15m) ± 0.116018 µH

pro snake Patch Angled Jack 2 (0.15m) ± 0.121555 µH

Daddario PW-G-10 N/A

Cordial CCI 6 PR (6m) ± 0.115506 µH

 
  



Liite 6. Kaapelimittausten arvioidut mittausepävarmuudet 

 

Mittausepävarmuudet kaapelimittauksille kattavuuskertoimella k = 2, luottamustasolla 95 %.

10 kHz

Kaapeli Cp

VOVOX sonorus protect A350 (3,5m) N/A

Tuntematon keltainen instrumenttikaapeli (3m) N/A

Cordial CMK 222 (6m) N/A

VOVOX kaiutinkaapeli (1m) N/A

VOVOX vaihdettu liitin (3m) N/A

Ibanez instrumenttikaapeli (6m) N/A

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (2,5m) ± 2.380476 pF

Cordial CTI 6 PR (6m) ± 5.802298 pF

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 2.384673 pF

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 3.861563 pF

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (3m) ± 6.072204 pF

the sssnake IPP1060 (6m) ± 28.94256 pF

the sssnake IPP1030  (3m) ± 5.556228 pF

pro snake Patch Angled Jack 1 (0.15m) ± 2.381148 pF

pro snake Patch Angled Jack 2 (0.15m) ± 2.381148 pF

Daddario PW-G-10 ± 2.805649 pF

Cordial CCI 6 PR (6m) ± 5.80248 pF

Kaapeli Ls

VOVOX sonorus protect A350 (3,5m) N/A

Tuntematon keltainen instrumenttikaapeli (3m) N/A

Cordial CMK 222 (6m) N/A

VOVOX kaiutinkaapeli (1m) N/A

VOVOX vaihdettu liitin (3m) N/A

Ibanez instrumenttikaapeli (6m) N/A

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (2,5m) ± 0.11548 µH

Cordial CTI 6 PR (6m) ± 0.115471 µH

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 0.115485 µH

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 0.116459 µH

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (3m) ± 0.115578 µH

the sssnake IPP1060 (6m) ± 0.115506 µH

the sssnake IPP1030  (3m) ± 0.11548 µH

pro snake Patch Angled Jack 1 (0.15m) ± 0.11559 µH

pro snake Patch Angled Jack 2 (0.15m) ± 0.154234 µH

Daddario PW-G-10 ± 0.115491 µH

Cordial CCI 6 PR (6m) ± 0.115549 µH
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Mittausepävarmuudet kaapelimittauksille kattavuuskertoimella k = 2, luottamustasolla 95 %.

100 kHz

Kaapeli Cp

VOVOX sonorus protect A350 (3,5m) ± 2.389909 pF

Tuntematon keltainen instrumenttikaapeli (3m) ± 5.81306 pF

Cordial CMK 222 (6m) ± 5.802298 pF

VOVOX kaiutinkaapeli (1m) ± 2.385554 pF

VOVOX vaihdettu liitin (3m) ± 2.406588 pF

Ibanez instrumenttikaapeli (6m) ± 2.417988 pF

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (2,5m) ± 2.843707 pF

Cordial CTI 6 PR (6m) ± 5.823372 pF

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 2.381526 pF

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 3.973873 pF

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (3m) ± 2.406588 pF

the sssnake IPP1060 (6m) ± 5.802729 pF

the sssnake IPP1030  (3m) ± 2.446767 pF

pro snake Patch Angled Jack 1 (0.15m) ± 2.380644 pF

pro snake Patch Angled Jack 2 (0.15m) ± 2.380571 pF

Daddario PW-G-10 (3.2m) ± 2.397221 pF

Cordial CCI 6 PR (6m) ± 5.809188 pF

Kaapeli Ls

VOVOX sonorus protect A350 (3,5m) ± 0.115895 µH

Tuntematon keltainen instrumenttikaapeli (3m) ± 0.115491 µH

Cordial CMK 222 (6m) ± 0.115783 µH

VOVOX kaiutinkaapeli (1m) ± 0.115697 µH

VOVOX vaihdettu liitin (3m) ± 0.115733 µH

Ibanez instrumenttikaapeli (6m) ± 0.167707 µH

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (2,5m) ± 0.115506 µH

Cordial CTI 6 PR (6m) ± 0.115471 µH

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 0.115473 µH

Cordial "Intro" CFM 1,5 VV 1 (TRS)(1,5m) ± 0.115472 µH

Tuntematon musta instrumenttikaapeli (3m) ± 0.115474 µH

the sssnake IPP1060 (6m) ± 0.115506 µH

the sssnake IPP1030  (3m) ± 0.11548 µH

pro snake Patch Angled Jack 1 (0.15m) ± 0.115668 µH

pro snake Patch Angled Jack 2 (0.15m) ± 0.115693 µH

Daddario PW-G-10 (3.2m) ± 0.115491 µH

Cordial CCI 6 PR (6m) ± 0.115474 µH

 



Liite 7. Kuormamittausten arvioidut mittausepävarmuudet 

 

Kuorman kapasitanssimittauksen epävarmuus kattavuuskertoimella k = 2, luottamustasolla 95 %

Epävarmuus [F]

1kHz 10kHz 100kHz

Allen & Heath ZED-10 CH3 HI-Z ± 2.88769E-13 ± 2.88765E-13 ± 2.88762E-13

CH1 LINE ± N/A ± 2.88851E-13 ± 2.88761E-13

CH1 BALXLR 2-3 ± 5.06096E-13 ± 5.0847E-13 ± 5.03728E-13

CH1 BALXLR 1-2 ± N/A ± N/A ± 2.92485E-13

Boss Phaser PH-1R ± 2.88795E-13 ± 2.88742E-13 ± 2.88738E-13

Ibanez Fat Cat FC10 ± 2.88848E-13 ± 2.8877E-13 ± 2.88766E-13

Boss DD-3 ± 2.88759E-13 ± 2.88751E-13 ± 2.88751E-13

Line6 Relay G30 ± 2.90448E-13 ± 2.90416E-13 ± 2.90448E-13

HK TubeMeister18 ± 2.90994E-13 ± 2.90545E-13 ± 2.90545E-13

MarkBass LM2 ± N/A ± N/A ± N/A

Behringer ULTRA DI PAD 0dB ± 2.88846E-13 ± 2.88836E-13 ± 2.88832E-13

PAD 20dB ± 2.88837E-13 ± 2.8881E-13 ± 2.88816E-13

PAD 40dB ± 2.88835E-13 ± 2.88809E-13 ± 2.88816E-13

LINE 6 HELIX Zin 1M ± 2.91372E-13 ± 2.91364E-13 ± 2.90661E-13

Zin Auto Fuzz model ± 3.01105E-13 ± 2.89328E-13 ± 2.89219E-13

Aux in ± 2.90098E-13 ± 2.9022E-13 ± 2.90499E-13

DBX DJDI Attenuation 10 ± N/A ± 2.88708E-13 ± 2.89839E-13

Attenuation 0 ± 2.88718E-13 ± 2.88719E-13 ± 2.88716E-13

Fender The Twin Input 1 ± 3.05751E-13 ± 3.03183E-13 ± N/A

Input 2 ± 3.06326E-13 ± 3.03717E-13 ± N/A

 
  



Liite 7. Kuormamittausten arvioidut mittausepävarmuudet 

Kuorman resistanssimittausten epävarmuus kattavuuskertoimella k = 2, luottamustasolla 95 %

Epävarmuus [Ω]

1kHz 10kHz 100kHz

Allen & Heath ZED-10 CH3 HI-Z ± 2894.652 ± 2559.062 ± 2970.635

CH1 LINE ± 4.275512 ± 4.2194 ± 3.967472

CH1 BALXLR 2-3 ± 1.367263 ± 1.375164 ± 1.291282

CH1 BALXLR 1-2 ± N/A ± 1.267872 ± 6.742959

Boss Phaser PH-1R ± 1006.546 ± 1006.48 ± 1004.976

Ibanez Fat Cat FC10 ± 1007.463 ± 1007.219 ± 1006.189

Boss DD-3 ± 1043.268 ± 1041.637 ± 1025.803

Line6 Relay G30 ± 1064.096 ± 1066.083 ± 1065.086

HK TubeMeister18 ± 1040.513 ± 266449 ± 1001.535

MarkBass LM2 ± N/A ± N/A ± N/A

Behringer ULTRA DI PAD 0dB ± 1001.121 ± 1001.111 ± 1001.061

PAD 20dB ± 26.9231 ± 26.95195 ± 27.35582

PAD 40dB ± 25.91346 ± 25.91346 ± 26.375

LINE 6 HELIX Zin 1M ± 1039.569 ± 1026.738 ± 1000.143

Zin Auto Fuzz model ± 3.301641 ± 3.301641 ± 3.494758

Aux in ± 3.439477 ± 3.439477 ± 3.550117

DBX DJDI Attenuation 10 ± 1.72758 ± 1.763068 ± 1.770207

Attenuation 0 ± 1.782136 ± 1.782136 ± 1.782136

Fender The Twin Input 1 ± 1007.288 ± 1000.384 ± N/A

Input 2 ± 1009.914 ± 1037.382 ± N/A

 



Liite 8. Mikrofonimittausten arvioidut mittausepävarmuudet 

 

Mikrofonien mittausepävarmuudet kattavuuskertoimella k = 2, luottamustasolla 95 %

Kuisman Gibson 9** humbucker f [Hz] 100 1k 10k 100k

Ls ± 0.017234 H ± 0.033496 H

Cp ± 0.293633 pF ± 0.601831 pF

DCR ± 28.14842 Ω

Joku Ibanez "NECK" humbucker f [Hz] 100 1k 10k 100k

Ls ± 0.017234 H ± 0.033496 H

Cp ± 0.293633 pF ± 0.579845 pF

DCR ± 25.78212 Ω

Joku Telecaster Bridge Single coil f [Hz] 100 1k 10k 100k

Ls ± 0.017234 H ± 0.033496 H ± 0.033496 H

Cp N/A pF ± 0.579845 pF

DCR ± 2.824789 Ω  
 

 

GIBSON SG 2008 Cherry Red, mitattu jakkiliittimestä

Mikkivalitsin "TREBLE" f [Hz] 100 1k 10k 100k

Volume 10 Ls ± 0.017234 H ± 0.033496 H

Tone 10 Cp ± 0.334964 pF ± 0.601831 pF

DCR ± 3.955548 Ω

Mikkivalitsin "RHYTHM" Ls ± 0.017234 H ± 0.033496 H

Volume 10 Cp ± 0.334964 pF ± 0.601831 pF

Tone 10 DCR ± 3.88873 Ω

Mikkivalitsin keskellä Ls ± 0.017234 H ± 0.033496 H

Volume 10 Cp ± 0.334964 pF ± 0.601831 pF

Tone 10 DCR 1.974714 Ω

Mikkivalitsin "RHYTHM" Ls ± 0.053806 H ± 0.033496 H

Volume 5 Cp ± 0.334964 pF ± 0.579845 pF

Tone 10 DCR ± 140.5097 Ω

Mikkivalitsin "TREBLE" Ls ± 0.053806 H ± 0.033496 H

Volume 5 Cp ± 0.334964 pF ± 0.579845 pF

Tone 10 DCR ± 131.4717 Ω

 


