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en inden v i  gAr  i  gang med at  vurdere de enkel te
enheder, sA lad os l ige se pA, hvi lke kri terier, de testede
model ler  er  va lg t  ud f ra .  Model lerne behsver  ikke at

vare nye pA markedet, men vi har valgt ikke at se pA vintage
og udg6ede modeller (selv om de kan vere nok sA trendy,1, og
vi har valgt at koncentrere os om rene forforstarkere, l ige som
pr isen pA enhederne ska l  l igge i  den re t  brede pr is ramme f ra
3.000 t i l  8.000 kr. pr. forforsterker.

Der er kun foretaget en lyttetest, og de nevnte mAlinger og
tal er baseret pA de oplysninger, som producenten har givet.
Med mikrofonforforstarkere er det som med sA meget andet
i  audioverdenen; det handler om det rette verktoj t i l  den rette
optagelse.  En mikrofon kan lyde dAr l ig t  pA et  ins t rument ,  men
v@re den bedste t i l  e t  andet  ins t rument ,  og det  samme gelder
ogsa for forforsterkere, selv om forskel lene mellem de forskel-
l ige model ler  er  betydel ig t  mindre end b landt  mikrofoner .

Ti l  testen er anvendt f i re forskel l ige mikrofoner pA hver
for fors terker :  en kondensatormikrofon med l i l le  membran,  en
kondensatormikrofon med stor membran, en dynamisk mikrofon
og en aktiv bandmikrofon. Hverforforsterkererfodt med et bredt
udvalg  a f  ins t rumenter .  l f leng kan navnes leadvokal ,  akust isk
gui tar ,  e l -gu i tar ,  bas,  t rommer,  harmonika og perkuss ion.  Hel t
nogtern har  v i  anvendt  samme grundoptagelse,  ledn inger ,  s ig-
nalvej og konvertere under testen. I  sidste ende er det en 96
kHz optagelse, foretaget med hver sin mikrofonforforstarker,
som har stAet model t i l  lvttetesten.

SSL  X rack  XR621
SSL er  en af  de gamle sp i l le re  pA markedet ,  og i  de gy ldne
studiet ider i  9O'erne var SSL indbegrebet af den store og dyre
mixerpu l t .  Men nu er  det  jo  andre t ider ,  og de seneste Ar  har  v i
set, at SSL har f lyttet fokus vek fra de store pulte og benyttet
den a l lerede udv ik lede teknolog i f ra  pu l tene t i la t  lancere mixer-
bestanddelene i  rackenheder .

En af  deres seneste succeser  er  XRack enheder ,  hvor  ho-
vedpar ten af  modulerne er  baseret  pA den super-analogue
teknolog i ,  som b lev lanceret  med den seneste s tore analoge
SSL pu l t ,  Ser ie  9000.  Selve XRack-chass iset  er  forho ldsv is
bekoste l ig t ,  b landt  andet  ford i  det  har  reca l l - teknolog i  ind-
bygget ,  men SSL har  pA det  seneste lanceret  det  pr isb i l l ige
Mynx-chass is ,  som kan indeholde 2 XRack enheder ,  og de to
Xrack XR621 mikrofonforsterkere blev netop leveret t i l  test i
et Mynx-chassis. Selve chassiset kan ikke monteres i  et rack
og har  en l id t  uhAndter l ig  s tor re lse,  ford i  modulerne er  pAhaj -
kant ,  men det  mA man leve med,  hv is  man ikke v i l  dykke dybt
i  lommeulden og ksbe et  Xrack-chass is  t i l  8  enheder .

NAr  man tender  op for  SSL-enhederne,  b l iver  man l id t
overrasket over det lyshav, som msder en. De 12 lysdioder er
beregnet t i l  at samarbejde med X-rackets recal l- f  unktion og har
der for  her  i  Mynx-chass iset  en l id t  omvendt  funkt ion.  Der  er  en
lysdiode for hver trykknap pA enheden, men modsat af,  hvad
man ervant  t i l ,  l yser  d ioden,  nAr funkt ionen/knappen ikke er  ak-
t iveret .  Det  kraver  l ige l id t  t i l vanning,  men ersom sagt  beregnet

36



t i l  a t  g ive funkt iona l i te t  i  fo rb indelse med Xracket .  XR621 er  den
mikrofonfor fors terker  i  denne test ,  som har f  les t  mul igheder .  Her
er  bAde en mikrofon- ,  en l ine- ,  og en ins t rumentsekt ion.  Mikro-
fonsekt ionen har  en ga inknap,  en 48 vo l t  phantompower f  unkt ion
og en padknap,  som demper  s igna le t  med 20 dB.  Desuden er
der en drejeknap, hvor impedansen kan endres tra 1k2 t i l  10 k
ohm. Handy,  iser  hv is  man har  mikrofoner ,  som st i l le r  ekst ra
krav t i l  impedansen,  f  .eks.  bAndmikrofoner .  lmpedansfunkt ionen
er fsrst akt iv, nAr en knap trykkes ind.

Denne mikrofonfors terker  har  e t  imponerende var iab le  ga in-

omrAde fra +' l2db t i l  +75 db, men under testen havde jeg svert
ved at sette niveauet helt  precist med de meget smA dreje-
knapper pA SSfen. Her var det lettere at sette gainen pA de
to andre enheder  med deres to  knapper  t i l  henholdsv is  grov og
f in  jus ter ing a f  ga inen.  XR621 har  en ins t rument indgang med et
jackst ik  p laceret  brugervenl ig t  pA fors iden af  enheden,  og denne
indgang er  se lv fo lge l ig  med en ha j  impedans ve legnet  t i l  b rug
for  e l -gu i tar  og e l -bas.  L ine indgangen har ,  l igesom mikrofon ind-
gangen,  e t  ba lanceret  XLR st ik  pA bags iden,  og ga inomrAdet  for
denne indgang er  + l -  20 dB med udgangspunkt  i  un i tyga in .

XR621 har selvfslgel ig ogsA en faseomskifter og en udbygget
f i l tersektion med bAde et low-pass og et high-pass f i l ter med va-
r iabe l f rekvens og med henholdsv is  -12 og -18 dB s te j lhed.  Som
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andre kreds lob i  SSL superanalogue kreds lob benyt tes der
elektronisk balancering og ingen kondensatorer i  signalvejen.

T i l  gengeld  var  jeg ikke he l t  t i l f reds med ga in ind ikatoren pA
enheden.  Her  har  SSL varet  noget  sparsommel ige med den
enkelte og meget l i l le lysdiode, som lyser gront ved signal over
-60d8, orange i  omrAdet mellem +4 og 24 db og rodt i  over-
styringen over +24 dB. Her kunne der sagtens v@re plads t i l
et mere nojagtigt meter med mindst 5 lysdioder. XR621 mikro-
fonforstarkeren er l inear indenfor en tolerance pA 0,15 dB fra
20Hz t i l  20KHz og er  kun -3  dB nede ved 150 kHz.  Sto j ta l lene
er respektable -127 dB og forvrengningen l igesA pA 0,003 pro-
cent.

Gain ind i  enheden er  v is t  pA et  l i l le  meter  med fem lysd ioder
t re  gronne,  en gu l  og en rod.

PA bags iden er  der  en he l t  s impel t  XLR ind-  og udgang
for hver af de to forforsterkere og en trepolet omskifter, som
velger, hvordan stel pA enheden skalvere forbundet. MP-2 kan
kun bruges som mikrofonforforst@rker, her er ingen indgange
for  hverken l ine e l ler  ins t rument  som pA SSI-en.  MAleta l lene
pA MP2 lever f int op t i l  de kval i tetskomponenter, som er brugt
i  enheden.  FrekvensomrAdet  er  2hz t i l  100 KHz med en to le-
rance pA 1 dB, forvrengning er 0,05 procent, og stojtal let er
pA subl ime -129 dB.
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E lbe rg  MP2
Denne hAndlavede mikrofonforforstarker er fremsti l let af det
l i l le danske f irma Elberg-Elt.  Blandt danske lydteknikere er den
yderst velrenommeret, og ude i  den store verden er teknikere
sti l le og rol igtved at opdage denne enhed. Mikrofonforsterkeren
f indes i to  udgaver ,  en MP2 dual -enhed i  en 6 t -un i t  rack og den
stsrre MP8 med 8 mikrofonforforsterkere. Komponenterne i
enheden er al le udvalgt efter lang t ids test og med det formAl,
at enheden skal lyde godt og virke upAklageligt i  mange Ar.

B landt  andet  er  der  ingen a lmindel ige omski f tere  pA MP2,
fordi det tradit ionelt er en af de komponenter, som degenereres
fsrst.  Derfor er de f ire omskiftere pd MP2 blot en styring af hver
sit  l i l le hermetisk lukkede rel@, som sorger for en mere robust
og langt idsholdbar  omski f tn ing.  Pa samme mAde er  ga inom-
skif teren ogsA en dyr Elma guldomskifter, den bedste, som kan
ksbes for penge. Mikrofonforstarkeren er transformerbalan-
ceret i  indgangen og elektronisk balanceret i  udgangen. Den
er specielt  fremsti l let hos Lundahl i  Sverige ud fra forskri f ter
specif iceret af konstruktsren, sA der er kreset om hver enkelt
komponent.

Den dobbelte mikrofonforforsterker MP2 ernasten anonym
is i t  udseende og v iserpA ingen mAde is i tydre,  hvad dergemmer
s ig  inden i  den.  Udseendet  er  funkt ione l t ,  men ogsA en smule
kedeligt.  Hver af de to forforsterkere har tre drejeknapper
og f ire trykknapper og er dermed meget mere enkel end SSL
enheden.  Her  er  en ka l ibreret  ga inomski f ter  med t r in  pA 5 dB
og en tr inlos variabel f inindsti l l ing af gain pA et potmeter med
en ska la  f ra  0  t i l  +6 dB.

Begge disse kontrol ler giver et meget pracist og del ikat
indtryk og gsr det meget let at indsti l le gain'en optimalt.  MP2
har ogsd et indbygg et -12 dB highpass f i l ter, der er indsti l lel ig i
omrAdet  l ra40 l t2TO Hz.  F i re  t rykknapper  med lysd iodeind ike-
r ing velger -20 dB pad, 48 V phantom power, fase og f i l ter on.

Ruper t  Neve Des ign  5012
Konstruktsren af denne mikrofonforforstarker behaver vel ikke
megen introdukt ion.  Den nu over 80 Ar gamle Rupert  Neve har
gennem tiderne lavet de mest bersmte og velrenommerede
audiokredslsb, bAde i sine tidligere firmaer som Neve og Fo-
cusrite og i sit nye firma, Rupert Neve Design. Hans mikrofon-
forforsterkere fra 70 og 8O'erne selges nu ti l  helt urimelige,
skyhoje priser pA Ebay og er mAske de mest kopierede forfor-
sterkere pA markedet.

To af Mr. Neve's kepheste er transformere bAde i indgang
og udgang og et ultrabredt og l ineart frekvensspektre. SA den
enhed, som vi ser pA her, er selvfolgelig i besiddelse af begge
dele. Portico 5012 er en delaf en serie af halvunit rackenheder,
som findes i mange forskell ige konfigurationer. 5012 er en dual
m ikrofonforforsterker, men sam me forforsterker bru ges ogsA
i s ingleudgave i  andre enheder med f .eks.  t i lknyt tet  equal izer
eller kompressor. Portico serien har nogle Ar pA bagen, og
tidligere havde de et noget ubehjelpsomt og direkte grimt ud-
seende.

Men det er der blevet gjort noget ved, og designet af de
nye enheder er sti lrent med en svag dueblA farve og rode og
hvide metalknapper. Designet er dog ikke kun flot, men ogsA
meget funktionelt og kan ligesom Elberg enheden afleses pA
lang afstand. Og f unktionaliteten minder ogsA meget om Elberg
(eller er det den anden vej rundt) og er helt klassisk Neve. Der
er Gain pA to kontroller, en grov omskifter og en fin justering
pA et potmeter.

NAr man l ige har haft  f ingrene i  MP2, bl iver man noget
skuffet over at betjene 5012 gainomskifteren. Her er slet ikke
samme kvalitetsfornemmelse, og omskifteren laveret hojt klonk,
ndr den drejes. Kontrollen er ikke fastgjort i forpladen, og foles
lidt sloppy. Men den rsde knap pd kontrollen er f lot, og burde
monteres pA en bedre omskifter. De resterende potmetre har
en bedre fornemmelse og gainomskifteren er supporteret af
en trinlss trimknap, som finjusterer gain'en i et omrdde pA +-6
dB. Til gengeld er trykknapperne med indbyggede lysdioder,
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som ser godt ud, men knapperne er sv@re at betjene, fordi de gAr
for langt ind i forpladen, nar de er t i lsluttet. Udseende og betjening
folges ikke helt ad her.

5012 er selvfolgelig ogsa forsynet med det obligatoriske high-
passfilter, med on/off knap og et omrdde lra zo Hz til 250 Hz med
12dB stejlhed. Her er ogsa trykknapper for 4g volt phantompower,
fase og mute, som lukker for udgangen. En falles trykknap for
begge enheder med den specielle funktion - "silk" - som reducerer
negativ feedback i kredslobet og giver en l idt anderledes, subti l og
musikalsk farvning af lyden. Ligesom Elberg enheden er 5012 en
ren mikrofonforforsterker med XLR ind- og udgange pa bagsiden.
Der er ingen muligheder for l ine- og instrumentsignaler, og som sagt
er der specielt fremstil lede transformatorer i bade ind- og udgang,
men 5012 har l idt specielt ogsa en "transformer l ike" elektronisk
balancer ing i  indgangen.

Gain ind i mikrofonforstarkeren bliver indikeret med et l i l le
meter med 8 lysdioder, det bedst oploste af de tre testede enheder
og yderst anvendeligt. Maletallene pd 5012 er der ikke en finger at
sette pa. Frekvensomradet er 2 hz ti l  160 KHz med en tolerance
pa 3 dB, forvrengning er eksemplarisk 0,001 procent og stojtallet
er pd -128 dB.

Selve lyttetesten
At vi har fat i tre yderst kompetente mikrofonforforsterkere viser
sig hurtigt, nar vi begynder at lytte pa de mange optagelser fore-
taget gennem enhederne. selv ved direkte A/B test er der utrolig
li l le forskel mellem de tre kombattanter. Til gengald er der meget
stor forskel mellem de fire mikrofoner sat pa testbenken, men det
er en helt anden historie. Den erfaring forteller dog, at valget af
den rette mikrofon er det vigtigste valg at traffe, nar man skal lave
en optagelse.

Nar vi skruer de helt store srer p6, abner der sig all igevel for-
skelle mellem de tre testede enheder. lngen af de testede mikro-
fonforforstarkere har problemer med de ti lsluttede mikrofoner, sa
de subtile forskelle mellem de tre gelder for optagelser med alle
mikrofonerne. Lidt merkverdigt er det lettere at hare forskel pa
de tre testede mikrofonforforsterkere pa den dynamiske mikrofon,
mens den mest l ineare mikiofon giver de mindste forskelle de tre
imel lem.

ssL-mikrofonforforstarkeren er l idt laftet itoppen og pa samme
made en smule slankere i bunden. Toploftet er mest udtalt og l igger

omkring de 5-7 kHz, og bliver bl.a. tydeligere med vokaler med
stemte s'er. Lyden virker ogsd en anelse fjernere en de to andre, og
pA materiale med meget mellemtone, har den en smule problemer
med fasen. Til gengeld er den hurtig og behandler perkussivt mate-
riale i et snuptag. Det sidste er mAske ikke sA merkeligt, nAr vi har
erfaret, at der netop ikke er transformer i ssfen. Transformere er
velkendt for ikke at vare l ige sa hurtige som elektroniske kredslsb.
Elberg er fyldig i bunden og utrolig ren, l ige meget hvilket materiale,
den behandler. lser med vokaler kommer det t i l  udtryk og den er
sver at provokere til at lave stemte s'er.

Men det bedste at sige om Elberg mikrofonforforsterkeren er,
at den er t ight og ti l  stede. Selv om den ikke er l ige sA hurtig som
SSI-en, virker det som om, der er stsrre forskel mellem hoj og lav
lyd, og man fAr en nerhed i lyden i forhold ti l  de to andre mikrofon-
forforsterkere. En lydmessig egenskab, som er sver at beskrive,
men som opleves pA alle optagelser. Lidt som om at mikrofonerne
lige stod 15 cm. tettere pA, selv om det ikke var ti l faldet.

Portico 5012 er en smule fyldigere i den lave mellemtone, som
giver den en naturlig varme i optagelsen. Til gengeld er den hojere
mellemtone lidt mere ti lbagetrukket, mest udtalt pA optagelser med
forvrenget guitar optaget med dynamisk mikrofon. pa trods af den
sidste egenskab, kan den godt provokeres til at lave stemte s'er pA
vokaler, noget som indikerer, at den svagt t i lbagetrukne mellemtone
ligger i 3-4 kHz omrAdet. Med perkussivt materiale er den lige sA
hurtig som Elberg'en, men ikke i klasse med SSfen.

Hvis vi ikke havde mulighed forA/B test mellem disse tre enheder,
vil le deres forskell igheder sandsynligvis blive udvisket af andre
omstendigheder, sA tat l igger de pA hinanden i lyd. Men forskel
mellem dem, det er der og heldigvis for det. Elberg Mp2 og Rupert
Neve Design Portico 5012 ligner hinanden sA meget i opbygning og
muligheder, at et parameter som pris mAske bliver den altoverskyg-
gende forskel mellem de to. Elberg MP2 er godt og solidt bygget,
og lyden er aldeles fremragende.

Portico 5012 lyder ogsA godt, ser f lot ud og er en del at en serie,
som kan udbygges, og for en lydsnob har den det vigtige Rupert
Neve logo pA fronten; men den krever et vesenil igere dybere dyk
i  lommen i  forhold t i l  MP2. SSL XRO21 er absolut  den enhed, der
har flest muligheder, f lere indgange, og den kan senere udbygges
i en egte SSL XRack ti l  et system med Recall. Lydmessigt er den
maske ikke sa hojt oppe at ringe som de andre, men ti l  percussivt
materiale er den at foretrekke.
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