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Kære GFV-medlem!
Mens vi venter på at landets styre beslutter sig, behøver vi da ikke vente med lutter lediggang.
Det er altid godt med lidt motion til de ”små grå” - her tænkes altså ikke å¨noget i små glas!
Her til formiddag håber jeg på at der snart kommer lidt lysning og optimisme.
Husk – bidrag modtages stadig meget gerne!
God fornøjelse
Leif C

Leif Gredsted har bidraget med en lille, drilsk lyttekonkurrence – endda med chancen for a vinde
en herlig flaske rødvin..
Læs nærmere her:

Konkurrence

Sony XYST1M stereomikrofon til Multi Interface-tilbehørssko
Jeg er den lykkelige ejer af en Sony XYST1M mikrofon, som kan monteres i kameraets
tilbehørssko. Hvis kameraet har en Sony Multi Interface tilbehørssko, behøves der ingen
kabler – meget nemt og praktisk. Mikrofonen vejer kun 100 g, og man kan placere en ’død
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kat’ over mikrofonerne, så man undgår det meste af vindstøjen. Det er en Electret
Condensor mikrofon, og frekvensområdet spænder fra 70 til 20.000 Hz - dog næppe
lineært.
Som det fremgår af illustrationen, kan de to mikrofoner enten pege lige fremad eller
vinkles med ca. 120 grader. Ifølge Sony giver det mulighed for at fokusere lydoptagelsen
på det, der er lige foran kameraet som en mono-optagelse med mikrofonerne samlet, eller
at opnå en stereovirkning med mikrofonerne spredt:

0 grader

120 grader

Men papir er jo taknemmeligt, og spørgsmålet er, om man kan høre forskel i praksis.
Mikrofonerne har jo en kuglekarakteristik og er meget lidt retningsbestemte. Jeg må
indrømme, at jeg ofte glemmer at tjekke vinklingen af mikrofonerne, hvis jeg har en ’død
kat’ monteret – og det har jeg som regel. For at få syn for sagn har jeg nu lavet 16 små
optagelser på 8 forskellige lokaliteter. Den ene optagelse er med mikrofonen i 0 grader
indstilling, og den anden med mikrofonen i 120 grader indstilling. Derefter har jeg blandet
dem lidt, og her er resultatet:

https://youtu.be/gvAejyoSY1o
Gæt hvilke 8 optagelser, der er lavet med 120 grader indstillingen, og send
svaret til min mail, gredsted@webspeed.dk, så trækker jeg lod om en flaske
rødvin mellem de rigtige svar!
Mvh.
Leif Gredsted
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PS: Det mærkelige navn på mikrofonen?
-

’XY’ står for de to mikrofoner med forskellig retning, således som vi kender fra Zoomoptagerne,

-

’ST’ står for stereo,

-

’M’ står for Multi Interface,

-

Og 1-tallet betyder sikkert, at det er den første model af sin slags.
Sådan går det, når man overlader produkt-navngivning til ingeniørerne…

I seneste ugebrev omtalte vi de ganske nye instruktionsvideoer fra Kort- og Dokumentar
Filmskolen. De er udarbejdet af medlemmer fra DFF Dansk Filmfotograf Forbund, og kan ses her:
https://www.kiibee.dk/kort-dokumentar-filmskolen/

ink til gratis undervisningsvideoer fra Kort- og Dokumentar Filmskolen på VIMEO:
https://vimeo.com/user1672496
Hjælp til at downloade video fra VIMEO finder du her:
https://www.computerhope.com/issues/ch001626.htm

Til fordel frem for de mange videoer på YouTube, er de her på dansk, og produceret af danske
fagfolk.

