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Fire rektangler
leverer sublim lyd
Japans største mikrofon producent, Audio-Technica, laver gode mikrofoner. Deres serie af stormembran mikrofoner, ATM 40xx, er velansete, men har dog på en eller
anden måde altid stået lidt i skyggen af de traditionelle
europæiske mærker. Med AT50xx serien har AudioTechnica dog sat barren højt og givet udviklingsteamet
frie tøjler. Det er der kommet nogle exceptionelle mikrofoner ud af, og her ser vi på topmodellen, AT5047.

R

igtig mange ting adskiller denne mikrofon fra konkurrenterne. Inden vi fordyber os i teknikken, så lad os nyde
udseendet af denne mikrofon. Den er et kunststykke,
enkel i sin udformning, ingen omskiftere og lignende,
moderne og unik udformning med det store popfilter,
ingen synlige skruer eller samlinger og frem for alt den unikke shock
mount, som måske er det bedste shock mount på markedet. Let at
montere mikrofonen i, og den holder mikrofonen sikkert på plads.
Godt for det, for mikrofonen er så absolut også i den dyre afdeling,
med en pris på over 20.000.

Udvikling
Audio-Technica startede deres eventyr udi AT50xx serien for nogle år
siden med lanceringen af AT5040. Her var den normalt runde, store
kapsel erstattet af fire mindre rektangulære kapsler sat tæt sammen,
to af dem leverede plussignalet i den balancerede udgang, mens
de to andre lavede minussignalet. Unik konstruktion, som betød, at
Audio-Technica AT5040 hverken havde transformer eller elektronik til
at lave balanceringen, og resultatet var et meget rent, uforvrænget,
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støjfrit og kraftigt signal. Ulempen ved denne
konstruktion var desværre, at mikrofonen pga.
output og impedans stillede meget høje krav til
den mikrofonforforstærker, den blev parret med.
Audio-Technica AT5047, som vi tester her, har
mange ligheder med den første model, men dog
med nogle radikale ændringer. De fire kapsler er
fuldstændig de samme, men i AT5047 er der sat
en transformer i udgangen, som dels håndterer
impedans og output, og også sørger for balancering. Det betyder, at den nye mikrofon stiller
mindre krav til forforstærkeren.
Nu er en transformer ikke en neutral enhed,
ligegyldig hvor godt den er konstrueret. Det er
velkendt, at transformere i signalvejen giver en

Det geniale shock mount
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andre mikrofonproducenter, som
også anvender firkantede membraner (eksempelvis DPA og Pearl), så er resonanser skabt i selve
membranen også lettere at tæmme i en firkantet membran end en
rund. Til gengæld er membranen
mere kompliceret at fremstille.
Audio-Technica har derfor
sammensat fire rektangulære
membraner i et element, og
det sidder som centralnerven i
AT5047. Det giver en membran,
der er omtrent dobbelt op i
membran areal i forhold til en almindelig en tomme rund memFire membraner
bran. For at tæmme det kraftige
Hvorfor nu fire kapsler og hvoroutput og impedansen sidder
for er de rektangulære og ikke
AT5047 i strippet udgave med
der efter membran og elektronik
runde, som vi er vant til? Jo, flere
de fire membraner og trafo.
en transformer i udgangen. Sigårsager. Det er velkendt, at en minalet ud af mikrofonen er stadig ret velvoksent;
krofon med lille membran er hurtig i reaktion
AT-5047 krævede mindre gain end den mest følog neutral i lyden, men med et svagere output
somme mikrofon, som fandtes i en ellers velvokog et højere støjtal. En stormembran mikrofon
sen mikrofonkuffert. Så med kraftige lydkilder
har stort set modsat fortegn, lidt langsommere
er det nødvendigt at vælge en mikrofonforforat sætte i bevægelse og stoppe, og knap så listærker med mulighed for pad dæmpning. Mineær i sin lyd. Til gengæld højt output og lille
krofonen selv har ingen dæmpeled. Mikrofonen
egenstøj. Hvordan kan man både have egenskaer ikke så støjsvag som sin bror i serien, AT5040,
berne fra en stor og en lille membran. Jo, ved
men stadig meget støjsvag, så den er yderst velat kombinere flere mindre membraner og mixe
egnet til at bruge med endog meget svage lydderes output sammen. Ifølge Audio-Technica og
kilder. Mikrofonen har nyrekarakteristik.
lille forvrængning af signalet, og
transienterne bliver en smule blødere. Egenskaber som både kan
betragtes som fordele og ulemper,
alt efter, hvem der lytter. Den lille,
mikroskopiske forvrængning betragtes ofte af øret som en varme
i signalet, og blødere transienter
vil mange også betragte som en
fordel. Hos ingeniøren og under
skarpe målinger vil AT5047 dog
vise dårligere specifikationer end
purist modellen AT5040. Men tal
er en ting, lyd noget andet!!

FAKTA – AT5047
• Kondensator mikrofon
• (electret/prepolariseret)
• Nyre-karakteristik
• Kraftigt output og lavt støjniveau
• Leveres med shockmount og kuffert
Set til 21.500 kr. ekskl. moms
Distributør: Kinovox, t: 7022 3811
www.kinovox.com
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Tilbehør
Helt befriende kommer AT5047 ikke i trææske
med fløjl og andet vintage gejl. Nej, den kommer
nøgternt i en handy plastikkuffert med skumindsats, som indeholder mikrofon og shock mount.
Shock mount er som sagt eminent udformet,
men mikrofonen kan kun monteres i denne, der er
ikke andre muligheder, hvad der godt kan stilles
spørgsmålstegn ved. Heldigvis betyder udformningen af shock mount, at man stadig kan komme
www.proavmagasinet.dk

ret tæt på lydkilden med mikrofonen, f.eks. hvis
den skal bruges tæt på en guitarforstærker.

Lyd og anvendelse
Under testen blev mikrofonen afprøvet med
speak, sang, akkustisk guitar, flygel og overhead
til trommer. Alle opgaver blev klaret med meget
fin og afbalanceret lyd. I særlig grad var der høj
taleforståelse og en meget naturlig lyd på tale.
Sat på testbænken overfor mikrofoner i samme
klasse er det tydeligt, at AT5047 ikke er en lys
mikrofon. Den er ikke dæmpet i diskanten, men
mange konkurrenter, især blandt vokalmikrofoner, har et løft i diskanten, så derfor virker
AT5047 lidt mørkere. Til gengæld har mikrofonen lidt mere bid i 3-4 KHz området, og måske
netop derfor virker den god og tydelig på tale
uden at fremhæve det sibilante, de svære s-lyde.

Netop den høje mellemtone kan i den grad skille
vandene, når vi taler musikinstrumenter, så den
vil være velegnet til nogle og knap så velegnet
til andre musikinstrumenter. Der var ingen problemer på de afprøvede instrumenter, men et
gæt er, at den er mindre velegnet til mere nasale
instrumenter som strygere og visse blæsere.

Velkommen i voksenklassen
Audio-Technica er med AT5047 kommet med i
den eksklusive klub, både med hensyn til pris,
men også med lyd og specifikationer. Med
AT50xx serien har Audio-Technica lavet en radikal satsning og en ingeniørmæssig bedrift i mikrofonsammenhæng. En satsning, som har givet
en række meget vellydende mikrofoner, og hvor
AT5047 må regnes for den bedste og mest anvendelige i serien. ■
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