studio testar The Wedge

Text: Ulf Grünbaum

The Wedge har ett kilformat hölje som är är tänkt att ge
minimal akustisk påverkan, och visst levererar micken
mycket naturtrogna inspelningar.

Violet Design The Wedge

Lila mick
färgar inte
H

istorien börjar i Lettland
under tidigt nittiotal. Efter östblockets fall har
Moskva strypt sina leveranser av
titanskruvar till lettiska sjukhus,
och operation efter operation
måste ställas in.
Juveleraren och finmekanikern Juris Zarins ser en affärsmöjlighet, inreder en verkstad
i en skrubb i ett av Rigas sjukhus och är i gång med produktion inom ett halvår. Samtidigt
fortsätter han med sin bisyssla:
att restaurera gamla mikrofoner som Neumann U47 och M50
och AKG C12. Sporrad av framgången inom medicinteknik bestämmer han sig för att förfina
tekniken i de gamla mikrofoner
han så många gånger har servat.
1997 konstruerar han en egen
kondensatorkapsel som blir
grunden i Blue-mikrofonerna
som görs i USA. Snart tycker
dock Zarins att Blue får alldeles
för stor del av kakan – det är ju
ändå han som står för den viktigaste komponenten.
Efter en cirkus av stämningar
och anklagelser om patentstölder går Blue och Zarins skilda
vägar och den senare startar företaget Violet Design. Där får han
utlopp för sitt intresse att göra
egendomligt konstruerade mikrofonhöljen, men framför allt för
sin excentriska experimentlusta
när det gäller folien till kondensatorkapseln. Alla möjliga metaller testas, i olika kombinationer
Testutrustning
Avalon AD2022, Pro Tools HD 3,
Genelec 8030 + subbas, Genelec
1037.
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och med olika metoder att legera.
Man får en känsla av att Zarins
aldrig ger sig. Allt måste provas.
Men det är klart, om utgångspunkten är att göra mikrofoner
som klår U47:an måste man ha
vissa ambitioner.

Tanke bakom designen

Vi har tidigare haft svårt att ta
Violets knasigt designade mikrofonhöljen på allvar. Om man
lägger så mycket krut på utsidan
måste man väl ha förbisett något på insidan? Tur då för första
intrycket att The Wedge har fått
ett – i Violet-mått mätt – ganska
moderat yttre. Och när man tittar närmare på databladet visar
det sig att denna mikrofons design faktiskt har sin grund i en
strävan att höljet ska ge så lite
akustisk påverkan som möjligt.
Kapseln sitter avskiljd på en
piedestal högt upp bakom det avlånga tårtbitsformade skyddsgallret. Just tårtbitsformen ska
ha en bromsande effekt på oönskade luftrörelser (puffar). Kapseln syns ovanligt tydligt genom
trådnäten, och man får verkligen
känslan av att den sitter så fritt
och ostört som det bara går.
The Wedge är en tyst mikrofon, med mycket lågt egenbrus.
Den ska ändå klara ljudtryck
upp till 136 decibel – trots att det
inte finns någon dämpningsomkopplare för kapselns förförstärkare, som är av solid statetyp och saknar transformator på
utgångssidan.
Mikrofonen har enligt specifikationen en mycket rak frekvensgång med en lätt förstärkning kring tre kilohertz. På

Kapseln i The
Wedge sitter placerad högst upp
bakom det kilformade skyddsgallret..
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akustisk gitarr kommer den väl
till sin rätt. Den väldefinierade
diskanten ger anslagen tydlighet samtidigt som basen känns
kontrollerad. Transientsvaret
är bra – bättre än hos den AKG
414 ULS som vi jämför med vid
närmickning av virveltrumma.
Imponerande är också att en
så pass känslig mikrofon klarar närmickning av virvel trots
att den saknar omkopplare för
dämpning av förstärkaren.
Generellt låter The Wedge luftigare än AKG 414 på de
flesta ljudkällor, men samtidigt aningen fattigare mellan
100 och 300 hertz. På röst, piano och akustisk gitarr upplever vi det enbart som fördelaktigt: Närvaron blir bättre utan
att det behövs så stora ingrepp
med eq. Virveltrumman känns
också väldigt närvarande och
krispig – hifi helt enkelt.
Som överhängs- och ambiensmikrofon på trumset tappar
The Wedge marginellt i lågbasen jämfört med Neumann U87.
Dock har den fastare botten än
till exempel den billiga ADK
A-51ST. Cymbalerna tenderar
samtidigt att bli något vassa i
The Wedge jämfört med U87.

Pop-filter ett måste

Trots det kilformade höljet är
The Wedge känslig för puffar, vilket inte är så konstigt med tanke
på kapselns exponerade placering. Vid inspelning av sång är ett
bra pop-filter ett måste, även på
längre avstånd. I grundutförande
kommer mikrofonen med en enkel hållare som inte är upphängd.
Vill du ha gummiupphängning
får du köpa till en sådan.
Det här är en mikrofon vars
ambition är att vara 100 procent
naturtrogen – inte att skänka
ljudkällan någon särskild karaktär. Det väldefinierade övre
registret gör den användbar på
ljudkällor med spröd och inte så
påträngande diskant. Med dagens "brillade" ljudideal i åtanke
kan den också vara en bra utgångspunkt för att slippa lägga

till så mycket diskant vid mix.
Men du bör ha en mikrofon med
rundare topp som komplement,
för på diskantrika ljudkällor tenderar det att bli för mycket av det
goda. Det ska dock påpekas att
The Wedge inte är överbrillad
som majoriteten av kondensatormikrofonerna i de lägre prissegmenten.
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n Sammanfattning
Om du behöver en mick
med en naturtrogen upptagning som fungerar att använda i en utsatt studiomiljö kan
The Wedge vara ett alternativ för dig. För en mikrofon
med så här pass neutral karaktär märks skillnaden främst i
byggkvalitet. Valutan för pengarna märks med andra ord
mest när mikrofonstativet tippar och micken går i golvet –
och Violet Design lämnar också fem års garanti. n

fakta
The Wedge
Produkttyp: stormembrans
kondensatormikrofon.
Tillverkare: Violet Design
(violet-design.com).
Kontakt: Audio Dog
(www.audiodog.se).
Pris: 5 995 kronor inkl. moms.

Fördelar
n Seriöst och noggrant
konstruerad.
n Inte överdrivet diskant.
n Lågt egenbrus trots hög
tålighet.

Nackdelar
nK
 änslig för puffar
– måste kompletteras med
ett bra pop-filter.
n Saknar möjlighet att ändra
karaktäristik.
n Saknar elastisk upphängning i grundutförande.

betyg
Ljudkvalitet:
Funktioner:
Byggkvalitet:
Prisvärde:
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