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Roland Gaia SH-01
Η ποιότητα κατασκευής των keyboards της Roland είναι
γνωστή στην αγορά για αρκετές δεκαετίες. Σταδιακά από
τα απλά αναλογικά synthesizers, περάσαµε στη µετατρο-
πή τους σε software και στη χρήση τους µέσω midi con-
trolers. Όµως τώρα, εξ αιτίας των αναγκών της ζωντανής
εκτέλεσης, µάλλον διανύουµε µια εποχή χρήσης και επε-
ξεργασίας ήχων µε αναλογικές µεθόδους, µε τον έλεγχο
στα χέρια µας (hands on control).

Η Roland κυκλοφόρησε πρόσφατα το αναλογικό mod-
eling synthesizer Gaia SH-01 για να καλύψει αυτή την ανά-
γκη της αγοράς. Από την πρώτη µατιά µάς δείχνει
επιβλητικά τί µπορεί να κάνει!. Ως keyboard διαθέτει 37
keys µε sensitive velocity και πολυφωνία 64 φωνών.

Το τµήµα Sound Generator περιλαµβάνει: 3 virtual ana-
log engines µε oscillator, filter, amplifier, envelopes και
LFO για κάθε µηχανή. ∆ιαθέτει επίσης για τον ήχο, PCM
sound generator µε 15 parts, patch memory µε 64 presets
και 64 για τον χρήστη. Τα τµήµατα Oscilator και Filter δια-
θέτουν saw, square, pulse/pwm, triangle, sine, noise και
super saw.

To Gaia διαθέτει 11 knobs και 18 faders για pitch,
detune, pulse, width modulation attack, decay, sustain,
release και depth envelope καθώς και 58 φωτιζόµενα
buttons που βοηθούν το χρήστη να γνωρίζει ανά πάσα
στιγµή τις ενεργές λειτουργίες και τις στάθµες τους.

Μπορεί να χρησιµοποιήσει παράλληλα µέχρι και 5
effects, στα οποία περιλαµβάνονται flanger, distortion,

delay, reverb και άλλα. Το γνωστό D Beam controller της
Roland από την παρουσίαση τού Juno (σε παλαιότερο τεύ-
χος), αποτελεί ένα ακόµα ατού του µηχανήµατος.

Στο πίσω µέρος υπάρχουν υποδοχές σύνδεσης midi in
και out (όχι όµως thru), stereo outputs και είσοδος ακου-
στικών. ∆ιαθέτει επίσης, µια στερεοφωνική είσοδο mini
jack, που χρησιµοποιείται κυρίως για τη µίξη µε άλλες εξω-
τερικές συσκευές όπως drum machine ή µικρόφωνο. Η
είσοδος του sustain pedal είναι χρήσιµη για live εµφανί-
σεις. Οι θύρες usb παρέχουν τη δυνατότητα να αποθη-
κεύουµε ήχους σε usb sticks, καθώς και να µεταφέρουµε
δεδοµένα ήχου σε υπολογιστή, ως 2 in / 2 out audio in-
terface. Αυτό σηµαίνει ότι έτσι έχουµε ενσωµατωµένη µια
κάρτα ήχου.

Υψηλών προδιαγραφών είναι επίσης το arpeggiator και
το phrase recorder µε τα οποία µπορούµε να καταγρά-
ψουµε 8 διαφορετικά patterns, (ή custom arpeggios).
Η διάρκειά τους µπορεί να είναι µέχρι και 8 µέτρα (bars)
το καθένα. Το arpeggiator και το phrase recorder συγχρο-
νίζονται µε τα LFO tempo και delay, καθώς το Gaia διαθέ-
τει επιλογή για tempo tap. O µεγάλος αριθµός arpeggios
(64 presets) χρειάζεται ώρες απασχόλησης για να τα γνω-
ρίσουµε όλα. Τέλος, µπορούµε να γράψουµε ακόµη και µια
arpeggiated φράση στο phrase recorder!!!

Όσοι έχουν χρησιµοποιήσει τα παλαιά αναλογικά syn-
thesizerσ και έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη της µου-
σικής τεχνολογίας, µάλλον θα λατρέψουν το Gaia SH-01.
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