TEST

B³a¿ej Domañski

Shure KSM109, KSM137, KSM141
mikrofony pojemnoœciowe
Na CD znajduje siê nagranie hi-hatu
dokonane za pomoc¹ opisanych mikrofonów. Gra Artur Chaber.

AUDIO

Firmy Shure przedstawiaæ
nikomu nie trzeba. Od wielu lat znana jest z produkcji
solidnie wykonanych i doskonale brzmi¹cych mikrofonów. Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿
nie ma na œwiecie sceny
lub licz¹cego siê studia nagrañ, na którego wyposa¿eniu nie znajdowa³yby siê
mikrofony Shure.
w skrócie:
Dane techniczne
KSM 109
Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz
Maksymalne przenoszone ciœnienie akustyczne: 165dB SPL
Poziom szumów w³asnych [poziom ekwiwalentny, wa¿ony A]: 19dB SPL
Stosunek sygna³/szum: 75dB
Czu³oœæ: -41dBV/Pa

KSM 137
Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz
Maksymalne przenoszone ciœnienie akustyczne: 170dB SPL
Poziom szumów w³asnych [poziom ekwiwalentny, wa¿ony A]: 14dB SPL
Stosunek sygna³/szum: 80dB
Czu³oœæ: -37dBV/Pa

KSM 141
Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz
Maksymalne przenoszone ciœnienie akustyczne: 170dB SPL
Poziom szumów w³asnych [poziom ekwiwalentny, wa¿ony A]: 14dB SPL
Stosunek sygna³/szum: 80dB
Czu³oœæ: -37dBV/Pa

Cena
KSM 109: 1.105 z³ brutto
KSM 137: 2.180 z³ brutto
KSM 141: 2.734 z³ brutto

Dostarczy³
Polsound, £omianki, tel. (0~22) 751-84-87,
www.polsound.pl

Wnioski z testu:
Dobra relacja jakoœci do ceny w przypadku mikrofonów KSM109 i KSM137. Przydatna funkcja dwustopniowego t³umika i filtra dolnozaporowego
w KSM137.
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W

ielu realizatorów twierdzi, i¿ gdyby na
bezludn¹ wyspê mieli zabraæ ze sob¹ tylko jeden mikrofon to by³by nim Shure SM57.
Od wielu lat firma specjalizowa³a siê jedynie
w produkcji mikrofonów dynamicznych. Mikrofony pojemnoœciowe stanowi³y jedynie
margines produkcji. Najbardziej popularnym
z nich by³ ma³omembranowy paluszek SM81,
niezwykle czêsto u¿ywany jako mikrofon overheadowy do zestawu perkusyjnego podczas
koncertów i w czasie nagrañ studyjnych.
Zalew tanich mikrofonów pojemnoœciowych produkcji dalekowschodniej zdopingowa³ kierownictwo firmy Shure do wprowadzenia na rynek nowej serii mikrofonów
oznaczonej KSM. W za³o¿eniu seria ta mia³a
obejmowaæ mikrofony o atrakcyjnej cenie, solidnej konstrukcji, wysokiej estetyce wykonania i oczywiœcie bardzo dobrym brzmieniu.
Mikrofony te produkowano z myœl¹ o pracy
w studiu, a w przypadku trójki otrzymanej do
testu tak¿e do pracy na ¿ywo.
Mikrofony ma³omembranowe charakteryzuj¹ siê zwykle doskona³ym przenoszeniem
transjentów, bardzo dobrze odwzorowuj¹ wysokie i œrednie czêstotliwoœci, troszkê gorzej
radz¹ sobie jednak z niskim zakresem pasma.
Najdro¿sze z nich charakteryzuj¹ siê jednak
ca³kowicie liniow¹ charakterystyk¹ przenoszenia w ca³ym s³yszalnym pasmie, dlatego
te¿ czêsto wykorzystuje siê je jako mikrofony pomiarowe. Topowe modele mikrofonów
z membran¹ 0,5 cala, ze wzglêdu na natu-

ralnoœæ brzmienia, wysokie nasycenie szczegó³ami oraz brak podbarwieñ, wykorzystywane s¹ zwykle w parach jako mikrofony do
nagrywania fortepianu, jako para AB lub XY
do ujêæ stereofonicznych wiêkszych sk³adów
instrumentalnych ³¹cznie z orkiestr¹, jako mikrofony overhead do instrumentów perkusyjnych oraz przy bliskim mikrofonowaniu
Ÿróde³ dŸwiêku o wysokim nasyceniu szczegó³ami z wy¿szego zakresu pasma.

Do testu otrzyma³em trzy mikrofony:
KSM109, KSM137 i KSM141. Niestety by³y to
pojedyncze egzemplarze, a co za tym idzie niemo¿liwe by³o przetestowanie tych mikrofonów jako par stereofonicznych w aplikacjach,
do których s¹ one g³ównie przeznaczone.
Wszystkie mikrofony wykonane s¹ niezwykle
solidnie i estetycznie. Ich rozmiary s¹ niewielkie, co umo¿liwia ustawienie ich w miejscach trudno dostêpnych – to niezwykle wa¿na cecha, zw³aszcza przy bliskim omikrofonowaniu instrumentów perkusyjnych oraz przy
stosowaniu ich jako tzw. „podpórek” przy nagraniach orkiestrowych. Doskonale wykoñczona metalowa obudowa oraz prze³¹czniki
uniemo¿liwiaj¹ce przypadkow¹ zmianê parametrów pracy urz¹dzenia, s¹ gwarantem
d³ugowiecznoœci i niezawodnoœci mikrofonów
podczas pracy na scenie.
Mikrofony testowa³em podczas nagrañ gitary klasycznej, gitary akustycznej, instrumentów perkusyjnych i hi-hatu. Jako mikrofon
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wzorcowy pos³u¿y³ mi Shure VP88 pracuj¹cy
w trybie mono. Jest to mikrofon stereofoniczny
najwy¿szej klasy o nieco odmiennej konstrukcji,
przeznaczony do nagrañ w systemie XY i MS.
Niemniej jednak zawiera w sobie dwie doskona³e ma³omembranowe kapsu³y pojemnoœciowe i mo¿na go traktowaæ w tym przypadku jako wzorcowy.
Jako ilustracjê dŸwiêkow¹, pozwalaj¹c¹ czytelnikowi na wyrobienie sobie jakiejkolwiek
opinii na temat brzmienia testowanych mikrofonów, przygotowa³em krótkie nagrania
porównawcze hi-hatu, które zamieszczamy
na naszej p³ycie. Do testu wykorzysta³em
hi-hat 13” Zildjian A Custom, wprawiony
w ruch dziêki uprzejmoœci i pomocy Artura
Chabra. Jako przedwzmacniacz mikrofonowy pos³u¿y³ mi doskona³y Milenia Media
HV-3B. Ods³uchu dokonywa³em przy pomocy monitorów Yamaha NS10M, zasilanych
koñcówk¹ mocy Rotel 1070, monitorów Genelec 1032 oraz s³uchawek AKG K240.

KSM109. Mikrofon ten ma kardioidaln¹ charakterystykê kierunkow¹. To bardzo dobrze, gdy¿ jest to najczêœciej stosowana charakterystyka i œmiem twierdziæ, ¿e w warunkach studyjnych pozosta³e (czyli ósemka, ko³owa i superkardioida) s¹ po prostu zbêdne.
Membrana mikrofonu wykonana jest z mylaru powlekanego 24-karatowym z³otem
i ma gruboœæ 2,5µm. Beztransformatorowy
przedwzmacniacz mikrofonu zbudowany
jest w oparciu o elementy dyskretne i pracuje
w klasie A. Wewnêtrzne i zewnêtrzne zaciski po³¹czeniowe powlekane s¹ z³otem. Mikrofon posiada t³umik -15dB.
KSM109 brzmi doœæ naturalnie, choæ wyraŸnie s³yszalne jest w jego przypadku podbicie
zakresu oko³o 3kHz i 7kHz-10kHz. Powoduje
to co prawda lepsz¹ czytelnoœæ rejestrowanych
Ÿróde³ dŸwiêku w miksie, lecz dŸwiêk jest lekko metaliczny, szorstki i pozbawiony tak po¿¹danych zwykle krystalicznych najwy¿szych
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czêstotliwoœci. Tak wypada porównanie. Jeœli
jednak spojrzymy na cenê tego mikrofonu, to
jego brzmienie nabiera zdecydowanego blasku... W tym bowiem zakresie cenowym znane mi „paluszki” brzmi¹ zwykle matowo, bez
wyrazu i doœæ kiepsko przenosz¹ transjenty. Jeœli ktoœ potrzebuje taniego i solidnego mikrofonu ma³omembranowego do domowego
studia lub na scenê, to powinien zwróciæ baczn¹ uwagê w³aœnie na KSM109.

KSM137. Mikrofon ten ma równie¿ tylko kardioidaln¹ charakterystykê kierunkow¹
i generalnie podobn¹ konstrukcjê jak KSM109,
ale wyposa¿ony jest w dwustopniowy t³umik
-15dB/-25dB. Jest to rozwi¹zanie niezwykle
potrzebne w przypadku bliskiego omikrofonowania instrumentów perkusyjnych i np.
wzmacniaczy gitarowych. Dwustopniowy
t³umik pozwala lepiej dostosowaæ siê do g³oœnoœci rejestrowanych Ÿróde³ dŸwiêku oraz
stosowaæ mikrofon pojemnoœciowy w miejscach zwykle zarezerwowanych dla mikrofonów dynamicznych. Równie¿ bardzo dobrze
rozwi¹zany jest blok filtra górnoprzepustowego. Na sta³e w tor w³¹czony jest filtr subsoniczny odcinaj¹cy czêstotliwoœci poni¿ej
18Hz. Jeœli zdecydujemy siê na dalej id¹c¹ filtracjê, mamy do dyspozycji ³agodny filtr
6dB/okt przy czêstotliwoœci odciêcia 115Hz
i stromy filtr 18dB/okt przy czêstotliwoœci odciêcia 80Hz. Praktyka pokazuje, ¿e te dwa rozwi¹zania najlepiej sprawdzaj¹ siê podczas rejestracji i nag³aœniania instrumentów, w których widmie nie wystêpuj¹ najni¿sze czêstotliwoœci. Pozwalaj¹ one tak¿e na z³agodzenie
b¹dŸ eliminacjê efektu zbli¿eniowego.
KSM127 brzmi naturalnie, a wystêpuj¹ce
w jego przypadku podbicie zakresu 6-12kHz
nie jest ju¿ tak dra¿ni¹ce jak w przypadku
KSM109. W porównaniu do VP88, mikrofon
ten pozbawiony jest krystalicznych najwy¿szych
czêstotliwoœci, a co za tym idzie pewne drobne niuanse brzmienia gin¹ przykryte nieco pod-

bitym metalicznie brzmi¹cym zakresem niskiej
góry (wspomniane ju¿ podbicie zakresu oko³o 6kHz-12kHz). Jeœli kogoœ staæ na parê mikrofonów ma³omembranowych takich firm jak
B&K, Shoeps czy te¿ Neumann, kosztuj¹cych
co najmniej dwa razy tyle co KSM137, to zalety brzmieniowe testowanego tutaj „paluszka” nie wzbudz¹ w nim byæ mo¿e entuzjazmu.
Myœlê jednak, ¿e w³aœciciele studiów projektowych bêd¹ z niego bardzo zadowoleni. S¹dzê tak¿e, ¿e mikrofon ten ze wzglêdu na niez³e brzmienie i solidn¹ konstrukcje ma ogromn¹ szansê staæ siê standardem jeœli chodzi o mikrofony stosowane w aplikacjach live.

KSM141. Najdro¿szy z ca³ej trójki. Konstrukcyjnie to¿samy z KSM137, z wyj¹tkiem
prze³¹czanej przy pomocy obrotowego pierœcienia charakterystyki kierunkowej (do wyboru kardioidalna lub ko³owa). Myœlê, ¿e niewielu u¿ytkowników zdecyduje siê na do³o¿enie prawie 600 z³ za mo¿liwoœæ korzystania z charakterystyki ko³owej.
Mikrofon testowa³em przy prze³¹czniku ustawionym na charakterystykê kardioidaln¹.
Zgodnie z przypuszczeniami jego brzmienie jest
bardzo zbli¿one do KSM137. Bezpoœrednie porównanie obu mikrofonów wypada jednak
z korzyœci¹ dla KSM137, bowiem KSM141 bardziej akcentuje czêstotliwoœci œrodkowe. DŸwiêk jest w jego przypadku nieco mniej otwarty i przejrzysty w górnym zakresie pasma.
Podsumowuj¹c mogê stwierdziæ, ¿e
w swoim zakresie cenowym mikrofony
brzmi¹ bardzo dobrze. W³aœciciele studiów
domowych i projektowych oraz przede
wszystkim specjaliœci od nag³oœnienia powinni
zwróciæ na nie piln¹ uwagê. W ka¿dym jednak wypadku polecam osobiste przetestowanie urz¹dzeñ, gdy¿ tylko to da nam mo¿liwoœæ ca³oœciowej oceny produktu pod k¹tem naszych potrzeb, preferencji brzmieniowych i mo¿liwoœci finansowych. EiS
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