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Mikrofony 
do ręki 

POPRAW SWOJE BRZMIENIE 
PODCZAS WYSTĘPÓW NA ŻYWO 

 
Nie pozwól, by powstrzymały Cię
powszechnie błędne przekonania  

   

http://dpamicrophones.com


ZACZNIJ  
OD ŹRÓDŁA
 
Każdy z nas był na koncercie, na którym trudno było 
zrozumieć teksty. 

Jeśli jesteś artystą lub realizatorem dźwięku, to ostatnia 
rzecz, jaką chcesz dać swojej publiczności. I jak wiesz, możesz 
wydać kolejne tysiące dolarów, aby uzyskać najlepszy możliwy 
dźwięk.

Ale przy tak wielu zmiennych – mikrofony, kable, preampy, 
konsolety, systemy bezprzewodowe i systemy nagłośnienia – 
w co należy zainwestować swój czas i pieniądze? 

Rozpoczęcie od punktu najbliższego źródłu dźwięku wywrze 
największy wpływ, ponieważ stamtąd sygnał przenoszony jest 
przez resztę łańcucha audio 

Wybór najlepszego mikrofonu może wprowadzić 
największą różnicę bez inwestowania w drogie 
elementy.

KLUCZ? 
Płaska charakterystyka 
częstotliwościowa daje 
naturalny i czysty sygnał,  
z którym możesz pracować.

Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu wokalnego 
d:factoTM 4018VL 
Zarówno charakterystyka częstotliwościowa w osi, jak i poza nią jest bardzo 
ważna w przetwarzaniu wokalu na naturalny i czysty sygnał.  
Ułatwi to miksowanie koncertu na żywo i zapewni publiczności zrozumiałe 
wokale.



Powszechnie  
błędne przekonania 
Pojemnościowy czy dynamiczny

1. Mikrofony pojemnościowe nie są 
tak trwałe jak dynamiczne. Fałsz 

Niektóre mikrofony mają 
delikatną konstrukcję 
przeznaczoną do użytku  
w studiach. Dotyczy to zarówno 
mikrofonów dynamicznych, jak  
i pojemnościowych. Konstrukcja 
mikrofonu, która była dobra do 
studia, może wydawać się zbyt 
delikatna do wykorzystywania na 
koncertach. Może to dotyczyć np. 
mikrofonów wyposażonych  
w lampy i inne delikatne 
elementy wewnętrzne.

Nie dotyczy to wysokiej 
jakości półprzewodnikowych 
mikrofonów 
pojemnościowych,  
które radzą sobie  
z niedelikatną obsługą 
równie dobrze jak 
każdy solidny mikrofon 
dynamiczny.

W rzeczywistości lekka 
membrana mikrofonu 
pojemnościowego często 
przetrwa mocne uderzenia 
i upadki lepiej niż mikrofon 
dynamiczny z ruchomą cewką. 
Wynika to z masy membrany 
mikrofonu dynamicznego, która 
jest przymocowana do cewki.

2. Łatwiej jest omikrofonować zespół, 
używając mikrofonów dynamicznych, 
ponieważ jest mniej przesłuchów  
i sprzężeń na scenie. Fałsz

To stwierdzenie jest bardziej związane z tradycją  
i lenistwem niż z faktami. Bez względu na to, który typ 
wybierzesz, musisz wziąć pod uwagę parametry  
i zastosowanie. 

W niektórych przypadkach twierdzi się, że zakres częstotliwości 
lub kąt otwarcia jest zbyt szeroki. Czasami jest tak, że łatwiej jest 
ograniczyć pasmo przenoszenia mikrofonu pojemnościowego, niż 
zrobić korekcję mikrofonu dynamicznego. Ogólnie rzecz biorąc, 
charakterystyka kierunkowości mikrofonów pojemnościowych jest 
co najmniej tak dobra, jak w przypadku każdego odpowiedniego 
mikrofonu dynamicznego. 

W przeciwieństwie do innych superkardioid, mikrofon wokalny 2028 
zapewnia silne tłumienie dźwięku z tyłu, dzięki czemu monitory nie 
powodują problemów ze sprzężeniami.

Najczęściej monitory sceniczne są umieszczone pod kątem 140-150 
stopni w stosunku do osi i nie ma absolutnie żadnego odbioru pod tym 
kątem, co daje bardzo wysoki stosunek wzmocnienia do sprzężenia 
zwrotnego.



Ogólnie rzecz biorąc, mikrofony pojemnościowe 
radzą sobie z bardzo wysokimi poziomami ciśnienia 
akustycznego. Pytanie zamiast tego brzmi: czy 
przedwzmacniacz mikrofonowy poradzi sobie z całą 
mocą wychodzącą z mikrofonu.

Wyjątkowo głośny wokalista może wytworzyć ciśnienie akustyczne 
o poziomie szczytowym sięgającym 150 dB, mierzonym przy ustach. 
Jeśli masz dwa mikrofony o czułości odpowiednio 1mV i 10 mV, to 
masz wyjścia o wartościach szczytowych 0,63 i 6,3 V! Sygnały o takich 
poziomach powinny być zamiast tego obsługiwane przez wejście 
liniowe lub sygnał powinien być w jakiś sposób tłumiony.

3. Mikrofony dynamiczne mogą 
obsługiwać wyższe poziomy ciśnienia 
akustycznego niż mikrofony 
pojemnościowe. Fałsz

Zbudowaliśmy łańcuch sygnałowy, który jest mocny 
na wszystkich frontach, naprawdę przenosząc studio 

na scenę. Działania przed koncertem rozpoczynają się na 
długo przed wejściem na scenę, programowaniem ścieżek 
i wstępnym miksowaniem stemów z albumu do użycia na 
koncercie, projektowaniem playbacków, a także presetów 
wokalnych oraz przygotowaniem narzędzi do ujmowania 
Post Malone’a. Ten proces, przy użyciu narzędzi takich jak 
d:facto™ 4018VL firmy DPA, daje nam przewagę  
i możliwość przerobienia występu na żywo tak, aby brzmiał 
autentycznie jak na albumie. Inni producenci mikrofonów 
twierdzą, że mają one jakość studyjną, ale dzięki nim słychać 
tylko hałas z publiczności lub mocny efekt zbliżeniowy, 
ponieważ konkurencyjne wkładki zbierają o wiele za dużo 
dźwięków otoczenia. Dzięki d:facto™ 4018VL, możesz mieć 
głośną scenę z kontrolowanym przesłuchami publiczności...” 

Realizator FOH Joe Hellow 



Wyposażenie przewodowych lub 
bezprzewodowych mikrofonów wokalowych 
w kapsuły DPA zainspiruje wokalistów, 
by dali z siebie wszystko, a miksowanie 
występu live będzie bardzo łatwe.

Różnica była 
ogromna, wszystko 

brzmiało tak naturalnie. 

Zespół natychmiast 
zakochał się w DPA.  
John Mark jest zdumiony 
tym, jak wspaniale brzmi 
jego wokal z d:facto™.
Nie musi się wysilać przez 
cały wieczór, próbując 
nadrobić to czego nie 
słyszy”.

Realizator FOH/Tour Manager 
Chris McMillan. 

Oba mikrofony do wokalu d:facto™ 
4018 i 2028 zostały zaprojektowane  
tak, aby przenieść studyjną jakość 
dźwięku na scenę, a jednocześnie 
zostały zbudowane z myślą  
o użytkowaniu w trasie.

Więcej infromacji na stronie:
dpamicrophones.com/handheld


