
 

Antwoorden college 5 - Microfoons 

1. Een goede geluidstechnicus moet de afstraalpatronen van de diverse instrumenten uit 
zijn hoofd kennen. Waar of niet waar? 

Niet waar. Ze zijn namelijk niet vastgelegd, met andere woorden niemand weet dat 

precies. 

 

2. Hoeveel Ohm moet de ingangsimpedantie van de mengtafel minimaal zijn als de 

uitgangsimpedantie van de aangesloten microfoon 200 Ohm bedraagt? 

Deze moet 5 zo hoog zijn als de uitgangsimpedantie van de aangesloten microfoon. In 

dit geval dus 1000 Ohm. 

3. Noem 2 goede eigenschappen van dynamische microfoons en 2 slechte. 

Goed: Robuust, goedkoop, geen externe voeding nodig 

Slecht: Weinig tophoog, matige transient response, vrij laag output level 

4. Welk type microfoon geeft in theorie de meest natuurgetrouwe opnames? 

a) Dynamische microfoon. 

b) Kleinmembraan condensator. 

c) Grootmembraan condensator. 

5. Een ribbon microfoon kan beschadigd worden bij: 

a) opnames van zeer luid klinkende instrumenten. 

b) vocal opnames zonder gebruik van plopscherm. 

c) opnames in een ruimte met hoge luchtvochtigheid. 

6. Dynamische microfoons kunnen beschadigd worden bij het inschakelen van 

fantoomvoeding. Waar of niet waar? 

Niet waar 

 

7. Condensator microfoons hebben t.o.v. dynamische microfoons enkele belangrijke 

voordelen zoals betere weergave van hoge tonen en een goede transient response. Verklaar 

deze voordelen door middel van de bouwwijze. 

De voorste plaat van de condensator, oftewel het membraan, kan 20 keer lichter 

worden gemaakt dan bij een dynamische microfoon. Door zijn geringe gewicht komt 



 

hij makkelijker in beweging (goede transient response) en kan hij de extreem snelle 

schommelingen in luchtdruk prima volgen (goede hoge frequentie response). 

8. Welk soort microfoon is erg geschikt om (te) schel klinkende geluidsbronnen op te 

nemen? 

a) Dynamische microfoon. 

b) Condensator microfoon. 

c) Ribbon microfoon.  

9. Waarom zijn “ribbon” microfoons zo weinig populair? 

a) omdat ze minder goed klinken dan condensator microfoons. 

b) omdat ze erg gevoelig zijn voor RFI (Radio Frequency Interference) instraling 

c) omdat ze uitermate kwetsbaar zijn en gauw kapot gaan. 

10. Wat gebeurt er met het geluid bij optreden van het “proximity” effect (oftewel 

nabijheidseffect)? 

Je krijgt meer bas naarmate de microfoon dichter bij de geluidsbron staat. 

11. Wat houdt in: de transient response van een microfoon? 

De is de snelheid waarmee de microfoon op geluid reageert. Dus hoe goed hij het 

allereerste stukje van het geluid registreert, bijvoorbeeld de attack van een snare. 

12. Wat betekent het als de richtkarakteristiek van een microfoon “omni-directioneel” is? 

Dat betekent dat de microfoon in theorie het geluid in gelijke mate oppikt ongeacht 

van welke kant het geluid arriveert. Met andere woorden, er is eigenlijk helemaal geen 

richtkarakteristiek. 

13. Hoe kun je een omni-directionele microfoon aan de buitenkant herkennen? 

a) Hij is kleiner dan richtmicrofoons. 

b) Behalve de opening aan de voorkant heeft hij openingen in de behuizing van de 

microfoon om zo lucht toe te laten aan de achterkant van het membraan. 

c) Hij heeft een gesloten microfoon omhulsel; de veranderende luchtdruk kan zo 

alleen de voorzijde van het membraan bereiken. 

14. Teken het richtpatroon van een cardioide microfoon 

 

 



 

 

15. Wat is het verschil tussen de “roll-off” en de “cut-off” schakelaar op de microfoon? 

Bij de “roll-off” wordt de bas verzwakt met een zwakkere helling om het proximity 

effect tegen te gaan. Bij de “cut-off” vindt demping van het laag rigoureuzer plaats 

met een veel steilere helling: dit om bijvoorbeeld rumble storing te filteren. 

16. Wanneer gebruik je het verzwakkings-pad op een microfoon? 

Bij geluidsbronnen met zeer hoge geluidsdruk zou de ingebouwde voorversterker 

kunnen gaan vervormen, zelfs op de allerlaagste gain instelling. Denk bijvoorbeeld 

aan een subkick microfoon. In dat geval maak je gebruik van het verzwakkings-pad, 

zodat de voorversterker van dat kanaal het signaal niet laat clippen. 

17. Een goede microfoonpositie voor de opname van een akoestische gitaar is: 

a) direct voor het klankgat. 

b) gericht op de plaats waar de hals en de klankkast samenkomen. 

c) gericht op de kop van de gitaar (naar het stemmechanisme). 

18. Een goede microfoonpositie voor de opname van een snare is: 

a) in de snare via de onderkant van het vel om extra bas op te nemen. 

b) gericht op de snare van ca. 30cm hoogte. 

c) aan de rand van de snare, enkele cm boven het vel en gericht naar het midden. 

19. Wat is de naam van de meest verkochte microfoon ter wereld? 

De Shure SM58 

20. Noem een populair model basdrum microfoon. 

De AKG D112 (ook goed gerekend zou zijn: Shure Beta52A) 

21. Noem een populaire microfoon om de gitaarversterker mee op te nemen. 

De Shure SM57. Ook goed gerekend worden Sennheiser MD421 of Royer 121. 

22. Wat betekent “in fase” bij het gebruik van meerdere microfoons? 

d) dat bij een of meerdere microfoons de fase omkeerschakelaar gebruikt is. 

e) dat de membranen van de mics tegelijkertijd naar binnen/buiten bewegen. 

f) dat de microfoons zich in dezelfde levensfase bevinden. 

 



 

23. Wat is het belangrijkste voordeel van een XY microfoon opstelling? 

a) Goede mono-compatibiliteit. 

b) Het brede stereobeeld. 

c) Met elk soort richtmicrofoon te realiseren. 

24. Teken een ORTF microfoonopstelling en laat duidelijk zien welke kant de microfoons op 

wijzen. 

Dit is een compromis tussen de AB en XY opstellingen. De microfoons staan gekruist, 

maar de membranen hebben een afstand van elkaar van ongeveer 18 cm. Verder 

staan de microfoons in een hoek van 110 graden. 

 

 



 

25. Een MS (“Middle and Side”) microfoonopstelling gebruikt: 

a) Een cardioide en een “figure of eight” (“achtvormige”) microfoon. 

b) Drie omni-directionele microfoons. 

c) Een hypercardioide en twee zogenaamde “shotgun” microfoons. 

26. Wat is het grote voordeel van een binaural geluidsopname? 

a) Goede mono-compatibiliteit. 

b) Verbluffend stereobeeld indien afgeluisterd op koptelefoons. 

c) Werkt niet alleen goed voor stereo, maar ook voor surround sound producties. 

 


