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“to  usb o r  not  to  usb?”
Στο προηγούµενο τεύχος  αναφερθήκαµε  στο  ξεκίνηµα
της  κυκλοφορίας ασύρµατου midi keyboard. Είναι φυσικό
ότι η ασύρµατη τεχνολογία θα εξαπλωθεί και σε άλλα µου-
σικά όργανα. Αυτό όµως δεν αποτελεί εµπόδιο στην   εξέλι-
ξη και εφαρµογή του πρωτοκόλλου  usb και firewire καθώς
και σε άλλες συνδεόµενες µουσικές συσκευές και εξαρτή-
µατα. Το ξεκίνηµα έχει γίνει ήδη σε προενισχυτές και κον-
σόλες ενώ ακολούθησαν σε επεξεργαστές σήµατος.

Πρόσφατη εφαρµογή τους είναι η ενσωµάτωση τής
usb υποδοχής και στα µικρόφωνα. Τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα τέτοιων µικροφώνων προσδιορίζονται
από τη χρήση που υπολογίζουµε ότι θα έχουν, τις απαιτή-
σεις µας και φυσικά το κόστος τους. 

Γενικά, είναι αρκετά εύκολα στη χρήση τους και συµ-
βατά και µε mac και µε pc. ∆εν διαθέτουν όλα gain control,
κάτι που πολλές φορές µπορεί να µας δώσει χαµηλό σήµα.
Στην τελική ηχογράφηση το “normalise”  ή ένα digital gain
control µπορούν να δώσουν µια πρώτη  λύση. Θα πρέπει να

υπολογίσουµε όµως την ενίσχυση ταυ-
τόχρονα και των µικροθορύβων αλλά
και της  παραµόρφωσης. Ενδεχοµένως
στο µέλλον να υπάρξουν εξελίξεις στα
software και στους converters είτε τους
αναλογικούς προς τους ψηφιακούς
(A/D) είτε στους ψηφιακούς προς τους
αναλογικούς (D/A). 

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει µέσα στο
2006 τα  µοντέλα “Samson C01U και
C03U” τα οποία διαθέτοντας έναν απλό
AD converter   έχουν  αποτέλεσµατα  α-
νάλογο αυτού του “παραδοσιακού τύ-
που” C03  µικροφώνου της εταιρείας.

Επίσης   πρόσφατες κυκλοφορίες α-
νάλογων µικροφώνων είναι: 

το “rode podcaster”, είναι ένα µι-

κρόφωνο µε ένα λευκό “σώµα” και ι-
διαίτερο στυλ αισθητικής. ∆είχνει
να έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει
µε τα λευκά “pod” προϊόντα. ∆ιαθέ-
τει πάνω στο σώµα κουµπί αυξοµεί-
ωσης της έντασης - όχι gain control
- και µια υποδοχή “mini jack” για α-
κουστικά. Ιδανικό για “podcasting”
εφαρµογές και  εύκολο στον χρή-
στη να ελέγχει το ποσοστό του
playback σήµατος µε αυτό που ηχο-
γραφείται.

Το “mxl usb.006”, είναι ένα µι-
κρόφωνο καρδιοειδούς διαφράγ-
µατος. ∆ιαθέτει gain control µε
τρείς θέσεις, κάτι που βοηθά  στην
επιλογή της στάθµης της ηχογρά-

φησης. Συγκρινόµενο  µε το προηγούµενο, δεν  διαθέτει υ-
ποδοχή για ακουστικά παρόλο που όπως και το “rode” εί-
ναι χαµηλού κόστους.

Το “se electronics
usb 2200A” αποτελεί
την εξέλιξη σε usb
του δηµοφιλούς µοντέ
λου της εταιρείας
“se2200A” µε καρδιοει-
δές διάφραγµα.Είναι
το µόνο µοντέλο που
διαθέτει και τις δύο ε-
ξόδους - usb και  την
συµβατική xlr - κάτι που
το καθιστά εύχρηστο
για απλές συνδέσεις
αλλά και προενισχυµέ-
νες  ηχογραφήσεις.
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USB σε A/D 

Είναι σίγουρο ότι   στους περισσότερους από µας δηµι-
ουργείται  προβληµατισµός, αν χρειαστεί να αλλάχτεί ο ή-
δη υπάρχων εξοπλισµός και φυσικά το δίληµα “παραµένω
στα παλιά” ή “προσαρµόζω τα πάντα στο καινούργιο περι-
βάλλον”. 
Μια πρώτη λύση δίνει η ύπαρξη του διασυνδετικού σε µορ-
φή καλωδίου “LightSnake” της  “SoundTech”.

To “LightSnake” διαθέτει µετατροπείς A/D  µε συχνότη-
τα δειγµατοληψίας στα 44.1 και 48kHz και ανάλυση στα 16
bit. Κυκλοφορεί σε δύο µορφές. Η πρώτη διαθέτει  στη µια
άκρη  υποδοχή usb και στην άλλη µια xlr - που επιτρέπει
την άµεση σύνδεση µικροφώνων.  H δεύτερη διαθέτει usb
και καταλήγει  σε “καρφί”  1/4. Υπάρχει και µετατροπέας
του 1/4 σε 1/8 jack.

Behringer iAXE393  usb

Πρόσφατα η εταιρεία  Behringer κυκλοφόρησε ένα µοντέ-
λο κιθάρας µε ενσωµατωµένο το usb audio interface.  ∆ια-
θέτει τρείς µαγνήτες και πενταθέσιο. Συνοδεύεται από το
multitrack πρόγραµµα Audacity καθώς και  από το πρό-
γραµµα Guitar Combos Behringer Edition της Native
Instrument.

IK Multimedia
Stealthplug 

Για όσους κιθαριστές και µπασίστες θέλουν να παραµεί-
νουν στον εξοπλισµό τους αλλά παράλληλα να ακολου-
θούν και την εξέλιξη της τεχνολογίας αξίζει να κοιτάξουν
το προϊόν  “Stealthplug” της IK Multimedia. 

Πρόκειται για ένα usb guitar interface µε ενισχυτή. Περι-
λαµβάνει το πρόγραµµα Amplitube 2 Live  (ως ανεξάρτητο
σε λειτουργία αλλά και ως plug in) µε τα δηµοφιλέστερα
δείγµατα ενισχυτών - καµπίνας - εφφέ. Επίσης συνοδεύε-
ται µε τα προγράµµατα Traction 2.1, Sample Tank Se (ένα
sound workstation µε 64 ήχους για να τους προσαρµόσου-
µε στα δικά µας δεδοµένα) και T-RackS µε equalizer 6 πε-
ριοχών για το mastering.  Το πιό σηµαντικό ίσως χαρακτη-
ριστικό του είναι η φορητή του χρήση. ∆εν χρειάζεται πια
να υπολογίζουµε το βάρος της µεταφοράς ενισχυτή και   ε-
ξαρτηµάτων. 

Ίσως  για αρκετούς αναγνώστες τα παραπάνω να φαί-
νονται περιττά ή έξω από τη φύση της δηµιουργίας τους.
(π.χ. καινούργιοι τρόποι επικοινωνίας των µηχανηµάτων ή
εξαρτήµατα που δείχνουν να αφορούν άλλα στυλ µουσικής
από αυτό που µέχρι τώρα κινούνται). Κρίνοντας όµως από
την ειδησεογραφία του διαδικτύου, της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας και του διεθνούς περιοδικού τύπου, είναι σίγουρο
ότι είτε λίγο είτε πολύ  όλα αυτά θα αφοµοιωθούν  σε όλους
τους χώρους της µουσικής δηµιουργίας, πολύ πιο σύντοµα
απ’ ότι φανταζόµαστε. 

Το άµεσο µέλλον θα το δείξει. 
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