
54

τε
χ
ν
ο
 

γραφήµατα

Τηρώντας  την  υπόσχεση  για  λεπτοµερή παρουσίασή
προιόντων  καθώς και για τη διαδραστικότητα της στήλης
παρουσιάζουµε σε αυτό το τεύχος το  Microtrack 24/96
της M-Audio, ένα Professional 2-Channel Mobile Digital
Recorder . 

Έχουν γραφτεί δεκάδες άρθρα για την καταγραφή του
ήχου σε µαγνητοταινία  ψηφιακής δειγµατοληψίας.  H τε-
χνολογία όµως,  όπως όλοι λέµε συνέχεια, εξελίσσεται και
αλλάζει συνεχώς µορφές και µέσα.  Πολλοί είµαστε πιστοί,
ίσως δικαίως, στο βινύλιο, κανείς όµως δεν µπορεί να αµ-
φισβητήσει την ευκολία χρήσης του cd και τώρα πιά του
dvd ή του sacd. Αντίστοιχα, δεν µπορούµε να αρνηθούµε
το πέρασµα από την ταινία στα ψηφιακά αρχεία και την ευ-
κολία χρήσης που αυτό µας παρέχει.  Tο ερώτηµα είναι σε
τί ποιότητα γίνονται όλα αυτά;

Ελπίζουµε από τα παρακάτω να δοθεί και η απάντηση:
Aρκετοί από µας είναι κάτοχοι του dat (digital audio tape)
κασσετοφώνου TCD-D8 ή του TCD-D10  της Sony, ή έστω
έχουν ακούσει γι' αυτά. Πρόκειται για δύο µοντέλα που έ-
χουν καταξιωθεί διεθνώς καθώς συνδυάζουν  τις πιο ποιο-
τικές δυνατές ηχογραφήσεις µε την ευκολία µεταφοράς
λόγω του µικρού µεγέθους. 

Ήρθε πια η ώρα να περάσουµε από τα φορητά dat
recorder στα microdrives, καθώς το  Microtrack 24/96 της
M-Audio είναι ένας άξιος αντικαταστάτης των δύο προη-
γούµενων µηχανηµάτων µε το πρόσθετο πλεονέκτηµα να
προσφέρει επίσης και υψηλότερη δειγµατοληψία (βλέπε
σελ.43 σχετικό άρθρο σε αυτό το τεύχος) και να έχει µέγε-
θος και βάρος όµοιο µε ένα κινητό τηλέφωνο. 

Ακολουθούν αµέσως τα απαραίτητα αναλυτικά τεχνι-
κά χαρακτηριστικά και µερικές (οπωσδήποτε  προσωπικές
εντυπώσεις) από την ως τώρα χρήση του Microtrack, που
ελπίζουµε να σας βοηθήσουν να κάνετε τις συγκρίσεις
σας µε άλλα ανάλογα προϊόντα:

TPOΦO∆OΣIA

H τροφοδοσία της επαναφορτιζόµενης µπαταρίας του γί-
νεται µέσω της θύρας usb που διαθέτει, είτε συνδεόµενο
µε υπολογιστή, είτε συνδεόµενο άµεσα µε µπρίζα µέσω
usb power adapter. (H συσκευασία περιλαµβάνει και το
καλώδιο σύνδεσης και το adapter). 

H µπαταρία διαρκεί περίπου δύο έως τρείς ώρες συ-
νεχούς χρήσης. Eίναι προφανές ότι ο λόγος που έχουµε ε-
πιλέξει αυτή τη µορφή ηχογράφησης και όχι την ηχογρά-
φηση µέσω ενός φορητού υπολογιστή που είναι επίσης
µια λύση (αλλά όχι τόσο εύχρηστη), είναι ακριβώς η ευκο-
λία της µεταφοράς. 

Aν όµως τύχει να θέλουµε να επαναφορτίσουµε κατά
τη διάρκεια ηχογράφησης µιας συναυλίας και είναι αδύ-
νατη η χρήση του φορητού υπολογιστή για την τροφοδο-
σία ή µία κοντινή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, τότε τί κά-
νουµε; 
Mετά από προσωπική δοκιµή η λύση υπάρχει για όσους
διαθέτουν mp3 players µε usb υποδοχή και επαναφορτι-
ζόµενη µπαταρία (π.χ. ipod). Tο Microtrack σε λίγο χρόνο
επαναφορτίζει τη µπαταρία του, εξαντλώντας βέβαια την
µπαταρία της άλλης φορητής συσκευής!!! H επιλογή τρο-
φοδοσίας δική σας.

της Ελένης Σκάρκου

Ευκολοµεταφερόµενα
µηχανήµατα

ηχογράφησησης

dat (digital audio tape) TCD-D8
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MIKPOΦΩNA & ΣYN∆EΣIMOTHTA

Tο Microtrack συνοδεύεται από ένα µικρόφωνο stereo τύ-
που «T».  Oι επιδόσεις του είναι άριστες ακόµη και σε µε-
γάλη απόσταση από την ηχητική πηγή. Φυσικά όσοι διαθέ-
τουν µικρόφωνα ειδικά για τα dat, µπορούν να τα χρησιµο-
ποιούν χωρίς κανένα πρόβληµα.  

H σύνδεσή του stereo   µικροφώνου τύπου «T»  γίνεται
µέσω της 1/8'' stereo input υποδοχής µε 5V ισχύ. 
Tο προϊόν διαθέτει επίσης 2x1/4 input υποδοχές για σύν-
δεση mic ή line µε phantom power. (Προδιαγραφή που µας
επιτρέπει να συνδέσουµε πυκνωτικά µικρόφωνα. Tη θεω-
ρώ µια από τις πιο σηµαντικές προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή).

Eκτός από τη usb θύρα υπάρχει και µια είσοδος s/pdif
(Άλλη µια προδιαγραφή που υπολογίζεται στα θετικά)

MEΣA KATAΓPAΦHΣ

H καταγραφή γίνεται σε κάρτα τύπου  CompactFlash  ή σε
microdrives και η µεταφορά των αρχείων γίνεται άµεσα
στον υπολογιστή µέσω της θύρας usb. H ίδια η συσκευή
συνοδεύεται µε µια κάρτα χωρητικότητας 64MB. 

∆EIΓMATOΛEIΨIA & MOPΦEΣ APXEIΩN

H καταγραφή γίνεται σε αρχεία µορφής mp3 και wav σε 16

ή 24 bit. H δυνατότητα επιλογής του sample rate είναι από
44.1kHz µέχρι 96kHz. Aναλυτικότερα σε 44.1, 48, 88,2 και
96kHz. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής mono ή
stereo ηχογράφησης.

ANAΠAPAΓΩΓH ΗΧΟΥ

∆ιαθέτει 2 x RCA line outpouts και µια 1/8 έξοδο ακουστι-
κών.

H ποιότητα  της  αναπαραγωγής  είτε από την έξοδο  µι-
κροφώνων είτε από τις line εξόδους είναι  υψηλών  επιδό-
σεων.

ΣYΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση σύνδεσής του µε υπολογιστή το Microtrack
απαιτεί ως ελάχιστες προδιαγραφές συστήµατος για τα
µεν pc σύστηµα Windows 2000 ή XP για τα δε Mac σύστη-
µα MacOs X 10.2.8 ή 10.3.7 ή 10.4. 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας, δίνεται µια σειρά
συµβατών καρτών. Μερικές από αυτές είναι:
Hitachi Microdrive 2GB, 4GB, 6GB
Seagate 5GB drive ("microdrive" type)
Transcend 4GB CF, 45x
Lexar 1GB CF Professional 80x
SanDisk 1GB CF
Toshiba 512MB CF
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Kingston Elite Series:
CF/1024-S 1 GB Compact Flash Card (SLC) (50x)
CF/2GB-S 2 GB Compact Flash Card (SLC) (50x)
CF/4GB-S 4 GB Compact Flash Card (SLC) (45x)
Kingston Standard Series:
CF/128 128MB Compact Flash Card
CF/256 256MB Compact Flash Card
CF/512 512MB Compact Flash Card
CF/1024 1024MB Compact Flash Card

Παραθέτουµε µια εκτενή λίστα γιατί αν αποφασίσετε
την αγορά του Microtrack,  σίγουρα  θα σας χρειαστεί.

XPHΣH : ΠPOBΛHMATA & ΛYΣEIΣ

Tο Microtrack διαθέτει:
α)  Κουµπί «Hold»: Aπαραίτητο για να µην λειτουργεί η

συσκευή από τυχαίο και ανεπιθύµητο πάτηµα κάποιου άλ-
λου κουµπιού. 

β)  Κουµπί “Menu»: Mας βοηθάει να µεταβαίνουµε από
τη µια στην άλλη λειτουργία της συσκευής. 

γ)  Kουµπί «nav wheel»: Mε πολλαπλές λειτουργίες του
µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε αναπαραγωγή από αρ-
χείο σε αρχείο ή σε πραγµατική εκτέλεση ή  σε γρήγορη κί-
νηση µπρος και πίσω.

δ)  ∆ύο κουµπιά ρύθµισης της στάθµης της ηχογράφη-
σης, ξεχωριστά για κάθε κανάλι µε ένδειξή της στην οθό-
νη. Συνοδεύονται από led  που κοκκινίζουν  όταν έχουµε
peak στην ηχογράφηση.

ε) Κουµπί ρύθµισης της έντασης αναπαραγωγής 
στ) Κουµπί “rec”: Mε  εύκολη  χρήση,  πάτηµα - ξεκίνη-

µα εγγραφής, πάτηµα σταµάτηµα. 
Tέλος  χρήσιµο είναι και το κουµπί  “del”  που µας  επι-

τρέπει τη διαγραφή αρχείων.
Να σηµειώσουµε την ύπαρξη φωτιζόµενης οθόνης

στην οποία µπορούµε να δούµε κάθε πληροφορία των
menu, των λειτουργιών και ρυθµίσεων και κυρίως τη στάθ-
µη εγγραφής κατά την διάρκεια ηχογράφησης.

Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε κάποια  κατασκευα-
στικά  µειονεκτήµατα, έχοντας όµως  λύσεις τις οποίες

βρήκαµε για την αντιµετώπισή τους.
α) Η διάρκεια ηχογράφησης που µας επιτρέπει η χω-

ρητικότητα της κάρτας των 64MB είναι, µε µια χαµηλή
δειγµατοληψία, περίπου 6 λεπτά. Προφανώς πολύ λίγο.

Είναι απαράδεκτο µια τόσο προσεγµένη και όχι  φθη-
νή  κατασκευή να συνοδεύεται από τόσο µικρή κάρτα.           

H λύση βέβαια υπάρχει µε την αγορά µιας extra κάρ-
τας, που συνοδεύεται όµως από µια σειρά άλλων προβλη-
µάτων. 

Το πρώτο είναι ότι το κόστος της συσκευής ανεβαίνει
ανάλογα µε το πόσο µεγάλη  κάρτα  θα  αγοράσουµε.
Προσωπικά επέλεξα την αγορά τής µεγαλύτερης σε χω-
ρητικότητα (αν και δαπανηρής) κάρτας που προτείνει η
εταιρεία, αυτή των 4Gb, πιστεύοντας ότι θα προχωρήσω
άµεσα  σε  µια απεριόριστη σε διάρκεια χρόνου ηχογρά-
φηση. Τελικά όµως, η συσκευή παρότι αναγνώρισε την
κάρτα δεν επέτρεπε τη εγγραφή αρχείου. Xρειάστηκε να
ψάξω το ζήτηµα αρκετά αφού το πρόβληµα δεν αναφέρο-
νταν  ούτε στο manual  αλλά  ούτε και στην ιστοσελίδα  της
εταιρείας. 

H λύση ποιά είναι;  H αναβάθµιση του λογισµικού της
συσκευής µε την τελευταία έκδοσή του, η οποία είναι ενη-
µερωµένη και υποστηρίζει όλες τις κάρτες καινούργιας
κυκλοφορίας!  Μετά  την αναβάθµιση,  η κάρτα µου ανα-
γνωρίστηκε και  µπόρεσα να  δηµιουργήσω τα πρώτα
αρχεία. 

Eπόµενο  πρόβληµα η  µεταφορά των  αρχείων  προς
τον υπολογιστή. Παρότι στο manual αναφέρεται ότι η  µε-
ταφορά των αρχείων γίνεται άµεσα, σας πληροφορώ ότι
τα αρχεία  που βρίσκονται σε µεγάλης χωρητικότητας
κάρτα δεν µεταφέρονται  µέσω συσκευής, (µε την άµεση
δηλαδή σύνδεσή της µε τον υπολογιστή),  αλλά µόνο µέσω
ενός usb card reader. Η απόκτησή του, άν δεν έχετε, αυ-
ξάνει  ακόµη  περισσότερο  το  κόστος  χρήσης του
Microtrack. 

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα  απαραίτη-
τα βοηθητικά κάνουν το κόστος να ανεβαίνει, η ποιότητα
του  audio υλικού  που προκύπτει, κάνει την συσκευή να
παραµένει στις  καλές επιλογές  φορητής  ηχογράφησης.
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