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1. FEJEZET
BEVEZETÉS
A Compulite Ovation 4D és a Micron 4D a tervezők és a világosítók számára gyors és könnyű
hozzáférést biztosít az automatizált világítótestek, a hagyományos dimmerek és a színváltók
paramétereihez. Az Ovation 4D és a Micron 4D legfeljebb 2048, a DMX 512 által vezérelt
csatornát, vezérlő színváltókat, dimmereket, motoros fényvetőket és bármilyen más
berendezéseket vezérel.
Az Ovation 4D és a Micron 4D számos olyan felhasználóbarát funkciót tartalmaz, amelyek
lehetővé teszik a világosítók számára, hogy a rendszert a saját igényei szerint testre szabja.

Általános kifejezések
A világítási vezérlőpultok számára három alapvető képesség fontos: a szerkesztés, a
visszajátszás és a hibajavítás.
A szerkesztés a csatornák, a spotok és színváltók kijelölésének, a fényerősségi és
paraméterértékek megadásának, valamint az eredményül kapott színpadkép memóriaként való
rögzítésének a képességét jelenti. Az előadás lejátszási szerkezetével kapcsolatos összes
funkció (például az események létrehozása, a snapek, a hurkok és a csatolások) a szerkesztési
funkciók részét képezik.
A lejátszás a szerkesztés során létrehozott összes előadási adat lejátszásának a lehetősége. A
lejátszás lehet kézi vagy automatikus.
A hibajavítás magában foglalja az összes olyan funkciót, amely arra utasítja a rendszert, hogy
az hogyan kommunikáljon a hagyományos fényvetőkkel, színváltókkal, az egyéb DMX512
protokollelemekkel, valamint a világítási vezérlőpult által vezérelt motoros fényvetőkkel.

Szerkesztési kifejezések
A Compulite vezérlőpultokkal kapcsolatos néhány általános kifejezés.
• Csatorna – A nem motoros DMX512 eszközök vezérlőcsatornája. Ezen eszközök közé
tartoznak a hagyományos fényvetők, a színváltók, a füstgépek és így tovább.
• Delta - A memóriamódosítás eszköze.
• Törlés – A kijelölt adatok törlése.
• Színszám – Színváltóban lévő szín sorszáma.
• Fényerő – A csatornák és spotok fényereje.
• Könyvtárak – A Gobo, a Color (szín) és a Position (pozíció) könyvtár egy, a memóriák
programozásakor használt adatbázist alkotnak.
• Memória –A szerkesztőben lévő csoport – az éppen színpadon lévő gépeket is beleértve -,
amely memóriaként tárolódik.
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• Módosítás – A tárolt információk és úsztatási sebességek megváltoztatása.
• Paraméterek – A motoros fényvető eszközök jellemzői.
• Jelenlegi vagy aktív (a szerkesztőben) – Fehéren megjelenített csatornák és spotok. A
memória rögzítésekor minden szerepel, ami a szerkesztőben aktív.
• QLista – A QListák független egységek. Minden egyes QLista 0.1-től 999.9-ig terjedő
memóriákat tartalmazhat.
• Kijelölt (a szerkesztőben) – Vörösen megjelenített csatornák és spotok, melyekhez ezért
fényerő- vagy színváltó érték tölthető be.
• Spot – Motoros fényvető (intelligens gép)
• Tárolás – Információ mentése a szerkesztőben.
• Érték – Paraméterhez vagy csatornához hozzárendelt számérték.

Lejátszási kifejezések
• Végállás – Amikor az úsztatók vagy a húzók 0 %-ra vagy 100 %-ra vannak beállítva.
• Futás – Automatikus átúsztatás, húzóúsztatás vagy futtató kezdeményezése.
• Tartás – Folyamatban lévő úsztatás vagy futtató leállítása.
• Többszörös úsztatás – Úsztatás kezdeményezése a sorrendben következő memóriába,
mielőtt a folyamatban lévő úsztatás befejeződne.
• Végálláson kívül - Amikor az úsztatók vagy a vezérlők 0 %-nál többre vagy 100 %-nál
kevesebbre vannak beállítva.
• Sebesség – Az a sebesség, amelyen az úsztatás során a csatornák vagy spotok be- vagy
kiúsznak. Az a sebesség, amelyen egy futtató fut.
• Memória sorrendi lejátszása – A/B vagy C/D úsztatáskor a memóriák számbeli sorrendje.
• Lépés – Futtató aktuális memóriájáról a következő memóriára való kézi áttérés.

Vezérlőpult kezelőfelület-részek
A Szerkesztő rész
Számmegadás billentyűzete
Az összes alapvető programozási billentyű
A kijelző-vezérlés billentyűi
Az érintőképernyő

Paramétervezérlés
A pozicionáló gömb
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4 vízszintes paramétertárcsa LED kijelzőkkel
Az érintőképernyő
A numerikus programozott billentyű rész
40 numerikus programozott nyomógomb alfanumerikus kijelzővel
Numerikus programozott billentyű mód billentyűi
Numerikus programozott billentyű oldal vezérlés
Az érintőképernyő numerikus programozott billentyűi
A lejátszó rész
Az aktuális és a bejövő memóriák A/B átúsztatója LED kijelzőkkel
Az aktuális és a bejövő memóriák C/D átúsztatója LED kijelzőkkel
Átúsztatás parancsbillentyűi
Sebességkerekek
Sebességkerék-kijelölési billentyűk
Az egyes átúsztatók sávdiagramjai, amelyek a sebességet és a szintet jelenítik meg.
A húzó/futtató és az úsztató rész
Az Ovation 4D esetén - 20 úsztató, nyomógombokkal. A Micron 4D esetén – 10 úsztató,
nyomógombokkal.
Az Ovation 4D esetén - 16 húzó/futtató nyomógombokkal és húzó vezérlőbillentyűkkel. A
Micron 4D – 8 húzó/futtató nyomógombokkal és futtató vezérlőbillentyűkkel.
Futtató parancsbillentyűk
2 LCD kijelző 3 kijelzési móddal
2 dedikált tiltó mesterszabályzó
Egy generálmester egy generál sötét nyomógomb

Szövegjelölések
•

A kezelőfelület [NYOMÓGOMBJAI] szögletes zárójelek között vannak, valamint
FÉLKÖVÉR és CSUPA NAGYBETŰVEL vannak szedve.

•

A menük ugyanúgy nagybetűsek, mint a nevek.

•

A ‘Prompt sor’ a menükben megjelenő parancskérést jelenti. A parancssor szövege és a
prompt sor dőltbetűs.

•

A parancssor a végrehajtott billentyűleütések sorozatát jelenti, mely a kijelző monitor alján
lévő szürke sorban jelenik meg.

•

A # a számbillentyűzeten beírt számokat jelenti.

•

Az üzenetek dőltbetűsek.

•

Az NSK a numerikus programozható billentyűket (Numeric Soft Keys) jelenti.

•

Az „asztal”, a „vezérlőpult” és a „rendszer” szavak egymással felcserélhetők.
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A felhasználói kézikönyv használata
Első teendő
Ha először használja a rendszert, szüksége lehet arra, hogy elolvassa a Rendszer-konfiguráció
című, 26. fejezetet, a Csatorna-összerendelés című, 27. fejezetet, valamint a Spotkezelés és –
összerendelés című, 28. fejezetet.

Új felhasználók
Ha még nem ismeri a világítási vezérlőpultokat vagy a Compulite vezérlőpultot, ismerkedjen
meg a 2 – 14. fejezetekben lévő tudnivalókkal. Ezek a fejezetek általános ismereteket nyújtanak
a programok építőelemeivel, a memóriák módosításával valamint ezek visszajátszásával
kapcsolatban. A 15 – 25. fejezetek speciális funkciókkal foglalkoznak.

Tapasztalt felhasználók
Ha már rendelkezik tapasztalatokkal a világítási vezérlőpultokkal kapcsolatban, ismeri a
Compulite vezérlőpultokat, vagy egyszerűen csak türelmetlen, nézze meg a Gyorsindítás című,
4. fejezetet és az online segítséget.

Kimeneti vezérlési szint-kezelés
Az Ovation 4D és a Micron 4D a hagyományos csatornákhoz a HTP (Highest Takes
Precedence = A legmagasabb vezérlőjel jut a kimenetre) módszert követi. A színváltó
színszámai és a spotparaméterek az LTP (Latest Takes Precedence = utolsó vezérlés marad a
kimeneten) módban való vezérlésre vannak konfigurálva. A további tudnivalókat nézze meg a
Vezérlési prioritás című, 15. fejezetben.
A szerkesztő mindig felülbírálja az egyéb vezérlő helyeket.
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2. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A Szerkesztő rész
A szerkesztők színbillentyűje
Szerkesztő billentyűk az érintőképernyőn
A szerkesztő tartalmának törlése
Numerikus programozható billentyűk
Az alapértelmezett mód módosítása
Ideiglenes mód kijelölése
A numerikus programozható billentyűk lapozása
A numerikus programozható billentyű (NSK) számának lekérdezése
NSK áttöltések vizsgálata
Tárolás és törlés az NSK-k segítségével
Érintőképernyő numerikus programozható billentyűi
Paramétervezérlés
Kerekek
Paraméterek kijelölése az érintőképernyőn
Átúsztatók
Úsztatók
Húzók
Főmester
1-es és 2-es almester
Menük
Menük elérése
Kilépés a menü módból
Szöveges és alfanumerikus billentyűzet
Szövegoldal
A szöveges billentyűzet használata szerkesztéshez
Segítségkérés
Rendszerállapot
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A Szerkesztő rész
A használt szerkesztő billentyűk:
• Csatornák kijelölése
• Spotok kijelölése
• Fényerő- és paraméterértékek áttöltése
• Programmemóriák
• A kijelző kezelése
• Memóriajellemzők (például: hurkok (Loops), csatolások (Links) és rész Q-k (Part Qs))
áttöltése
• Az alapértelmezett QLista módosítása
A szerkesztők élő és vak módban működnek.
A számbillentyűzet szolgál számok kijelölésére. Bizonyos számkijelöléseket a különféle
numerikus programozható billentyű mód alatti numerikus programozható billentyűk
segítségével lehet végrehajtani.
A billentyűleütések a kijelző alján lévő szürke parancssorban jelennek meg.
Az Ovation 4D és a Micron 4D két külön szerkesztőt tartalmaz, melyeknek a működése azonos.
Mindkét szerkesztő különböző aktív és kijelölt csatornákat és spotokat képes tárolni.
Mindegyik szerkesztő külön konfigurálható, így azok megtartják a konfigurációjukat, amikor a
szerkesztők között átvált. A konfigurációk a következők:
•

Numerikus programozható billentyű mód (lásd lentebb)

•

Kijelzők állapota (lásd a Kijelzők című, 3. fejezetet)

•

Szám alapértelmezett kijelölése (lásd az 5. és 6. fejezetet)

•

Utolsó csatorna kijelölése (lásd a Csatornák és motoros színváltók kijelölése és
szerkesztése című, 5. fejezetet)

•

Utolsó spot kijelölése (lásd a Spotok kijelölése és szerkesztése című, 6. fejezetet)

•

Utolsó tárolt memória (lásd a Kijelzők című, 3. fejezetet)

•

Alapértelmezett Qlista (lásd a Qlisták című, 19. fejezetet)

Az [EDITOR] az 1-es és a 2-es szerkesztő között vált át. A szerkesztőállapot a 2-es monitoron
jelenik meg a parancssor fölött. Példa: ha éppen a 2-es szerkesztőben dolgozik, az Editor 2
látható egy fehér mezőben, míg az Editor 1 sötétvörös betűkkel jelenik meg.
Az éppen aktív szerkesztőben a csatornák és spotok egy fehér mezőben jelennek meg (a
szerkesztőben aktív csatornák/spotok) vagy egy vörös mezőben (a szerkesztőben kijelölt).
A szerkesztők tartalma egyesíthető (lásd a Call (Hívás) funkciót a Memóriák programozása
című, 7. fejezetben).
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A szerkesztők színbillentyűje
Szín

Jelentése

Vörös mező

Az aktuális szerkesztőben kijelölt spotok és csatornák. A szerkesztőben
kijelölt spotok és csatornák vörösen jelennek meg. A vörösen
megjelenő spotokhoz és csatornákhoz paraméter- és fényerőértékeket
lehet hozzárendelni.

Fehér mező

Az aktuális szerkesztőben lévő spotok és csatornák. A fehéren
megjelenő spotok és csatornák benne vannak a szerkesztőben, de éppen
nincsenek kijelölve. Ezeket valamelyik rögzített memória tartalmazza.

Sötétvörös számok
fekete mezőben

A második szerkesztőben lévő spotok és csatornák.

Sötétkék

A memóriamódosítás alatt kijelölt spotok és csatornák (lásd a
Memóriák módosítása című, 9. fejezetet).

Sárga

Olyan lejátszó eszközbe áttöltött spotok és csatornák, amelynek a
kimenete módosítva lett, és most a lejátszási kimenet nem egyezik meg
a szerkesztő kimenetével. A lejátszási kimenetet egyeztetni kell a
szerkesztő kimenetével. Ezzel elkerülhető, hogy a színpadon
kimaradjon egy lámpa.

Szerkesztő billentyűk az érintőképernyőn
Amikor a szerkesztő nem aktív, az érintőképernyőn a következő kijelölések láthatók:
[EVENT]

[MIDI]

[SMPTE]

[PROFILE]

[STATUS] (Dimmer)

[TEST]

[FLASH]

[EFFECT]

[+@]

[-@]

[LINK]

[TEXT]

[IGNITE EXAM]

[PAGE SPOT]

[BIG] (Spot)

Ovation 4D/Micron 4D

A szerkesztő tartalmának törlése
A vezérlőpult hatékony hibacsapdával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem lehet messze
letérni a helyes útról. A rendszer az érvénytelen billentyűleütést azonnal felismeri. Ha hibát
követ el, a rendszer olyan üzeneteket jelenít meg, mint például: Illegal Number (Érvénytelen
szám) vagy Invalid Sequence (Érvénytelen sorozat).
Ha meg szeretne szabadulni az ilyen üzenettől, és folytatni kívánja a munkát, nyomja meg a
megfelelő billentyűt. A megfelelő billentyű megnyomásával a hiba törlődik, és lehetővé válik a
művelet folytatása.
A szerkesztő tartalmát vagy a [RESET], vagy a [CLEAR] megnyomásával lehet törölni.

A RESET használata
Nyomja meg a [RESET] billentyűt egyszer. A szerkesztőben lévő csatornák és spotok az
alapértelmezett úsztatási idő alatt kiúsznak. Az alapértelmezett úsztatási időt (Default Fade
Time) a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben lehet módosítani. (Lásd a
Rendszer-konfiguráció című, 26. fejezetet.)
Nyomja meg a [RESET] billentyűt kétszer. A szerkesztőben lévő csatornák és spotok
kikapcsolnak.

A CLEAR használata
A [CLEAR] regresszív törlési funkcióként működik.
[CLEAR] – törlődik a parancssor tartalma, csak a kijelölési mód marad meg (csatorna, spot
vagy memória).
[CLEAR] [CLEAR] – törlődik a kijelölt csatornák és spotok (vörösen jelennek meg) kimenete.
[CLEAR] [CLEAR] [CLEAR] – a parancssorból törlődik a kijelölési mód. A szerkesztő ekkor
inaktív.
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Numerikus programozható billentyűk
Az Ovation 4D 2x20 fizikai billentyűvel rendelkezik, valamint 2x20 billentyűvel az
érintőképernyőn. A Micron 4D csak az érintőképernyőn rendelkezik numerikus programozható
billentyűkkel.
Az NSK módot a numerikus billentyű mód határozza meg. A numerikus programozható
billentyű módok a következők:

NSK mód

Tevékenység

[POSITION]

A pozíciókönyvtárak (Position Libraries) tárolása, kijelölése és törlése

[COLOR]

A színkönyvtárak (Color Libraries) tárolása, kijelölése és törlése

[GOBO]

A gobo könyvtárak (Gobo Libraries) tárolása, kijelölése és törlése

[MACRO]

1 – 999 makrók működtetése

[SNAP]

Snapek működtetése nem kényszerítő módban

[SNAP+]

Snapek működtetése kényszerítő módban

[Q LIST]

QListák kijelölése, memóriák tárolása QListákba, az alapértelmezett QLista
módosítása

[GROUP]

Csoportok tárolása, kijelölése és törlése
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1. ábra – Fizikai numerikus programozható billentyűk az Ovation 4D-ben
A következőkben csak a fizikai numerikus programozható billentyűket tárgyaljuk, ezért
ez csak az Ovation 4D-re vonatkozik.
Hidegindítás után a numerikus programozható billentyűk (NSK) alapértelmezett módja az
NSK-k felső részében a Macro (makró) mód, míg az NSK-k alsó részében a Snap mód. Ha
módosítja az NSK módokat, a módosítások a melegindítás után megőrződnek.
Minden egyes numerikus programozható billentyű rendelkezik egy LED-del. Amikor a LED
ég, az az aktuális módtól függően egy makró, snap, csoport, Qlista vagy könyvtár jelenlétét
jelzi. Példa: az 1-es, 2-es és 10-es Position (pozíció) könyvtárat tárolta. Position (pozíció)
módban az NSK következő LED-jei égnek: +1, +2 és +10.
Minden egyes szerkesztőhöz más NSK módok tölthetők át. Példa: az 1-es szerkesztő felső és
alsó NSK része lehet Macro módban, míg a 2-es szerkesztő felső része lehet Position library
(Pozíciókönyvtár) módban és az alsó része Color library (Színkönyvtár) módban.
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Az alapértelmezett mód módosítása
Példa: Módosítsa az NSK-k felső részének alapértelmezett módját Position libraries
(Pozíciókönyvtárak) módra.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [POSITION]
billentyűt.

POS * jelenik meg az alsó módablakban.

2. Nyomja meg a felső NSK
részben az [ASSIGN MODE]
billentyűt.

POS jelenik meg a felső módablakban. Az alsó
módablak visszatér az alapértelmezett módjához.

Ideiglenes mód kijelölése
A numerikus programozható billentyű mód aktuális alapértelmezése az állapotbillentyűk
egyikének egyszerű megnyomásával ideiglenesen módosítható. Ez az egyszerű lenyomás nem
módosítja az eredeti alapértelmezett állapotot, csupán ideiglenesen felülbírálja azt.
Az ideiglenes módok mindig a numerikus programozható billentyűk alsó részében vannak, és
azokat egy csillagjel (*) követi.
Amikor az alapértelmezett állapotot ideiglenesen felülbírálja, annak a LED-je égve marad. Az
ideiglenes állapot billentyűjén lévő LED villog, és az ideiglenes mód kijelölés az alfanumerikus
kijelzőn látható, amíg meg nem nyom egy numerikus programozható billentyűt. Ha megnyom
egy numerikus programozható billentyűt, a villogás megszűnik, és a numerikus programozható
billentyűk visszatérnek a hozzájuk rendelt alapértelmezett módhoz.
Ideiglenes módban a numerikus programozható billentyűk LED-jei az elérhető kijelöléseket
mutatják.

Megjegyzés
A numerikus programozható billentyű rész és a számbillentyűzet a vezérlőpulton két külön
területet jelent. A numerikus programozható billentyű rész 2 csoportból áll, melyek mindegyike
20 billentyűt tartalmaz. A számbillentyűzet a vezérlőpult fő szerkesztő részén tartalmazza a 0tól 9-ig számozott billentyűket.

A numerikus programozható billentyűk lapozása
Minden egyes numerikus programozható billentyű lap 20 kijelölést tartalmaz. A 0-s lap
tartalmazza az 1 – 20 kijelöléseket, a következő lap a 21 – 20 kijelöléseket és így tovább.
A lapszámok 20-as lépcsőkben jelennek meg. A numerikus programozható billentyűn és a
lapszámon megjelenő szám összege határozza meg, hogy melyik numerikus kijelölést készíti.
Példa: a numerikus programozható billentyűk Macro (makró) módban vannak a 220-as lapon.
A 233-as makrót szeretné működtetni. Nyomja meg a +13 numerikus programozható billentyűt:
220 + 13 lap (=233).
A megjelenített lapok száma az NSK (numerikus programozható billentyű) módtól függ. Példa:
az Ovation 4D 99 könyvtárat (Libraries) kezel. A Position (pozíció), a Color (szín) és a Gobo
(gobo) mód legfeljebb 80 lapig terjed.
Az előző vagy a következő 20 kijelölésre való ugráshoz használja a [-20], illetve a [+20]
billentyűt.
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Ha a 0-s lapra (1 – 20 numerikus kijelölések) szeretne visszatérni, nyomja meg a [PAGE 0]
billentyűt..

Ugrás kijelölt lapra
Megteheti azt, hogy egy kijelölt elemet tartalmazó NSK lapra ugrik.
Példa: ugorjon a 825-ös makrót tartalmazó lapra.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MACRO]
billentyűt.

MACRO * jelenik meg az alsó módablakban.

2. Jelölje ki a
számbillentyűzeten a 825
számot.
3. Nyomja meg a [ASSIGN
MODE] billentyűt.

A numerikus programozható billentyűk (NSK-k)
most a 820-nál vannak. Az alsó NSK részben a
Macro (makró) válik az alapértelmezett NSK
móddá.

A numerikus programozható billentyű (NSK)
számának lekérdezése
A [?] billentyű egy adott numerikus kijelölést jelenít meg.
Példa: Macro (makró) módban van a 220-as lapon (221 – 240 kijelölések).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [?] billentyűt.
2. Nyomja meg a [+13]
billentyűt.

MACR ? 233 jelenik meg a mód ablakban.

3. Folytathatja más numerikus
programozható billentyűk
lekérdezésével.

NSK áttöltések vizsgálata
Meg lehet vizsgálni az egyes NSK áttöltéseket, nézetlistákat, és az áttöltéseket meg lehet
jeleníteni az aktuális alapértelmezett módokban.

Kijelölt áttöltések vizsgálata
Példa: Vizsgálja meg az NSK +3-on lévő snapet.

Billentyűleütések
1. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
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Eredmények/Megjegyzések

billentyűt.
2. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

Ezt a lépést hagyja ki, ha az alapértelmezett NSK
mód a Snap.

3. Nyomja meg a [+3] billentyűt.

Az 1-es snap tartalma jelenik meg.

4. A következő vagy az előző
snap vizsgálatához nyomja
meg a [+] vagy a [-]
billentyűt..
5. A megjelenítésből való
kilépéshez nyomja meg a
[STAGE] billentyűt.

Numerikus programozható billentyű (NSK) tartalmának
megtekintése
Példa: tekintse meg az alapértelmezett módokban lévő áttöltéseket.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [ASSIGN
MODE] billentyűt.

Megjelennek az alapértelmezett módban lévő
áttöltések. Ha szöveg lett áttöltve, az is
megjelenik.

3. Az előző vagy a következő
oldal megtekintéséhez
nyomja meg a [
20] vagy a
20] billentyűt.
[
4. A megjelenítésből való
kilépéshez nyomja meg a
[STAGE] billentyűt.

Tárolás és törlés az NSK-k segítségével
Az [ASSIGN NSK] billentyű szolgál a Snaps, a Libraries (könyvtárak) és a Groups
(csoportok) tárolására.
A [FREE NSK] billentyű szolgál a Snaps, a Libraries, a Groups és a Macros (makrók)
törlésére.
Példa: tárolja az 1-es pozíciókönyvtárat (Position library).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelölje ki a spotokat, és vigye
a sugarat a kívánt helyre.
2. Nyomja meg a [ASSIGN
NSK] billentyűt.
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NSK] billentyűt.
3. Nyomja meg a [+1] billentyűt.

Kigyullad az NSK +1 LED-je. Megjelenik a Pos
Library 01 (01-es pozíciókönyvtár) üzenet.

Példa: törölje az 1-es pozíciókönyvtárat (Position library).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE NSK]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [+1] billentyűt.

Megjelenik az Erase Pos Library 01? (Törli a 01es pozíciókönyvtárat?) üzenet..

3. A parancs megerősítéséhez
nyomja meg a [+1] billentyűt.

Megjelenik a Pos Library 01? erased (01-es
pozíciókönyvtár törölve) üzenet.

A további tárgyalás és példák a könyvtárakkal, a makrókkal, a snapekkel és a csoportokkal
foglalkozó fejezetekben találhatók.
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Érintőképernyő numerikus
programozható billentyűi
Az [NSK TOUCH] és a [PARAM] vezérli az érintőképernyő megjelenését.
RESET

EDITOR

NSK

PARAM

TOUCH
Ha az [NSK TOUCH] aktív (a LED világít), az érintőképernyő a numerikus programozható
billentyűket (NSK-k) jeleníti meg. Ha tiltott (a LED nem ég), az érintőképernyő a szerkesztő
billentyűket jeleníti meg.
Ha a [PARAM] aktív (a LED világít), a spotok kijelölésekor az érintőképernyő automatikusan
megnyitja a paramétermegjelenítést. Ha tiltott (a LED nem ég), a spotok kijelölésekor a
paramétermegjelenítés nem nyílik meg.
Az érintőképernyőn a numerikus programozható billentyűk alapértelmezett módja a Group
(csoport). Az alapértelmezett mód az érintőképernyő jobb alsó sarkában jelenik meg. Az
alapértelmezett mód előtti terület a parancssor számára van fenntartva.
Az érintőképernyőn a numerikus programozható billentyűk megjelenítése a következő:
1
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4
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20

Select
Mode

Assign

Free

Next Page

Scroll
w/wheel
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Az alapértelmezett mód módosítása
A szerkesztők “emlékeznek” az érintőképernyőn lévő alapértelmezett NSK módra; minden
egyes szerkesztőnél lehet más NSK mód.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Az érintőképernyő most megjeleníti a módokat.

2. Nyomja meg a módok
egyikét.

A képernyő visszatér az NSK megjelenítéshez. Az
új alapértelmezett mód az érintőképernyő jobb
alsó sarkában jelenik meg.

Váltás ideiglenes módra
Billentyűleütés

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a vezérlőpulton
a módbillentyűk egyikét.

Az ideiglenes mód az érintőképernyő jobb alsó
sarkában jelenik meg, és előtte egy csillagjel (*)
látható. Miután az érintőképernyőn megnyom egy
numerikus programozható billentyűt, az
érintőképernyő NSK-i visszatérnek az
alapértelmezett módhoz.

Lapozás
A [NEXT PAGE] billentyű 20-as csoportokban végiglapozza a numerikus programozható
billentyűket (NSK-k).
A [SHIFT] [NEXT PAGE] billentyűvel az első oldalra lehet visszaugrani.
Ha a dimmerkerék segítségével szeretne lapozni, nyomja meg a [SCROLL WHEEL]
billentyűt.

Könyvtárak, snapek, csoportok tárolása
A numerikus programozható billentyűk (NSK-k) használhatók könyvtárak, snapek, csoportok
tárolására és memóriáknak QListákba való tárolására.
Az alábbi példa azt mutatja, hogyan kell csoportot tárolni. A módszer ugyanaz a könyvtárak és
snapek esetén is. A részletes útmutatásokat a könyvtárakkal, a snapekkel és a QListákkal
foglalkozó fejezetek tartalmazzák.
Példa: tárolja a 12-es csoportot.

Billentyűleütések
1. Jelölje ki a spotokat,
csatornákat vagy motoros
színváltókat.
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Eredmények/Megjegyzések

2. Nyomja meg a [ASSIGN]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Az érintőképernyő az NSK módokat jeleníti meg.
Ezt a lépést hagyja ki, ha az NSK mód a Group
(csoport).

4. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.

Ezt a lépést hagyja ki, ha az NSK mód a Group
(csoport).

5. Nyomja meg az NSK [12]
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Könyvtárak, snapek, csoportok törlése
Az alábbi példa azt mutatja, hogyan kell csoportot törölni. A módszer ugyanaz a könyvtárak és
snapek esetén is. A részletes útmutatásokat a könyvtárakkal, a snapekkel és a QListákkal
foglalkozó fejezetek tartalmazzák.
Példa: törölje a 12-es csoportot.

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Az érintőképernyő az NSK módokat jeleníti meg.
Ezt a lépést hagyja ki, ha az NSK mód a Group
(csoport).

3. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.

Ezt a lépést hagyja ki, ha az NSK mód a Group
(csoport).

4. Nyomja meg az NSK [12]
billentyűt.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

5. Nyomja meg az NSK [12]
billentyűt.

A csoport törlődik, és kialszik a 12-es NSK LEDje.

Szövegfeliratok hozzáadása
Könyvtárakhoz, snapekhez, csoportokhoz, makrókhoz és QListákhoz hozzá lehet adni
szövegfeliratokat. Az érintőképernyőn kettő 7 karakternyi hosszú sor jelenik meg.
Példa: adjon hozzá szöveget az 1-es pozíciókönyvtárhoz (Position Library 1).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SHIFT] [NSK
1] billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Pos 1 Text (1-es
pozíciókönyvtár szövege) szöveg. Színes
útmutatások jelennek meg; a sárga és a kék
területek mindegyike 7 karaktert fogad el.

2. Írja be a szöveget az
alfanumerikus billentyűzeten.

A szöveg úgy jelenik meg az érintőképernyő NSKkon, ahogyan beírja.
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3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Paramétervezérlés
A mozgó lámpák (spotok) paramétereit az érintőképernyőn lévő paraméterbillentyű
megnyomásával lehet kijelölni. Értékeket a számbillentyűzet, a [STEP UP] vagy a [STEP
DN] billentyű és a kerék segítségével lehet áttölteni.
Ha a paraméterkerekeket használja, nem kell paraméterbillentyű megnyomásával paramétert
kijelölnie.

Kerekek
A kerekek “nem értékmegőrző” módban működnek, ami azt jelenti, hogy a különböző spotok
és csatornák közötti értékek relatív különbsége megőrződik, amikor a spotok és csatornák felvagy leúsznak.
Vegyük például azt, hogy a szerkesztő tartalmaz egy 75 %-os fényerőn lévő 1-es spotot vagy
csatornát és egy 85 %-os értéken lévő 2-es spotot vagy csatornát. Jelöljük ki mind a két spotot
(csatornát), és kezdje el felfelé tekerni a kereket. A 2-es spot/csatorna akkor éri el teljes
fényerejét, amikor az 1-es spot/csatorna 90 %-os értéken van. Ha tovább folytatja a kerék
forgatását addig, amíg az 1-es spot/csatorna el nem éri a teljes fényerőt, majd mindkét
spotot/csatornát lefelé úsztatja, akkor az 1-es spot/csatorna úsztatása kezdődik először. A
spotok/csatornák fényereje közötti 10 %-os különbség mindig megmarad.
A fenti példa a dimmer paramétert használja, a magyarázat azonban minden paraméter esetén
érvényes.
A 4D vezérlőpult 4 vízszintes és 1 függőleges paraméterkerékkel rendelkezik. A függőleges
kerék szolgál a dimmerszinteknek csatornákhoz és spotokhoz való áttöltéséhez.
A 4 vízszintes kerék vezérli az összes spotparamétert és színváltószínt. Minden egyes kerék 7
paramétercsoportot tartalmaz.
Paraméterek értékeinek áttöltésére a paraméterkerekek használhatók. Paramétereket úgy is ki
lehet jelölni, hogy az érintőképernyőn megnyomja a paraméterbillentyűt, és értékeket tölt át a
számbillentyűzeten.

A [BANK UP], a [BANK DOWN] és az [ACCESS] billentyűk vezérlik a kerékcsoportok
közötti váltást...
A [BANK UP] és a [BANK DOWN] a következő, illetve az előző kerékcsoportra vált.
Ha az [ACCESS] billentyű aktív (a LED világít), – az érintőképernyőn való paraméterkijelölés
után – az elmozdított kerék automatikusan a kijelölt paramétert vezérli. Ezt a különleges
kerékelérést egy csillag jelöli, amely a kerékablakban a paraméternév után látható.
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1. Az aktuális
paraméter LED
kijelzője
4-es kerék

BANK
UP

3-as kerék
3. paraméterkerekek

BANK

5.
kerékvezérlés

DOWN
ACCESS

2-es kerék
STEP
UP

STEP
DOWN

1-es kerék

2. teljesítményszabályozó kerék

4. pozícionáló
gömb

2. ábra – Kerekek és kerékvezérlés

1.

A húzó alatti paraméter egy dedikált LED kijelzőben jelenik meg.

2.

Ez a kerék a csatornák és spotok dimmer áttöltéseihez tartozik.

3.

A 4 vízszintes kerék mindegyike legfeljebb 7 paramétert vezérel. Az 1-es kerék színváltó
színszámokat vezérel, amikor színváltócsatornák vannak kijelölve.

4.

Érzékenységbeállító pozícionáló gömb x és y mozgatásokhoz. A pozícionáló gömb
zárolható csak x vagy y irányú mozgatáshoz.

5.

Kerékvezérlő billentyűk.
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Paraméterek kijelölése az érintőképernyőn
Ha egy spot van kijelölve, a spotparaméterek az érintőképernyőn jelennek meg. Ha megérint
egy paraméterbillentyűt, azzal kijelöli a paramétert, és az a spotkijelzőn egy vörös mezőben
jelenik meg.
A kijelölt paraméter a jobb felső sarokban egy pontozott négyzetet jelenít meg. A kijelölt
paraméterek és hozzárendelt értékek a bal felső sarokban egy tömör téglalapot jelenítenek meg.
Ezek a jelzések megjelennek, akár az érintőképernyőn lett a paraméter kijelölve, akár érték lett
hozzárendelve egy kerék segítségével.
Folytassa azzal, hogy egy értéket tölt át a számbillentyűzeten, a kerekek segítségével, az
érintőképernyőn lévő kerék segítségével, illetve a [STEP UP] és a [STEP DOWN] billentyű
használatával
Az érintőképernyő kerék fölötti [WHL/PG] négyzet a 2 kerékfunkció között vált át. Ha a
[WHL] funkcióra vált, az érintőképernyő kerék használható paraméterértékek áttöltéséhez.
Bizonyos motoros fényvetők egynél több oldalnyi paraméterrel rendelkeznek. Ha [PG]
funkcióra vált, az érintőképernyő kerék a paraméteroldalakat görgeti.
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Átúsztatók
Az A/B és a C/D átúsztatók felosztó átúsztatók. Mindegyikhez tartozik egy LED kijelző, amely
megmutatja az aktív memóriát és az úszási sorozatban következő memóriát.
Az úszások automatikusan hajtódnak végre az előre rögzített úszási sebességnek megfelelően
vagy az átúsztató kézi mozgatásával. A rögzített átúszási sebességet az úszási folyamat során
bármely ponton felül lehet bírálni a sebességkerék használatával, amely az átúsztatók felett
található.

átúszási
vezérlőbillentyűk
GO

SEQ

GO
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AUTO

HOLD

BACK

A úsztató
A úsztató
LED kijelzője
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B úsztató

3. ábra Átúsztatók
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Úsztatók
A 20 úsztató memóriaáttöltéseket és spotok és/vagy csatornák csoportjait fogadja.
Az úsztató helyzete határozza meg a hozzárendelés kimeneti szintjét.
A bump gomb szolgál arra, hogy az úsztató áttöltését az aktuális szintjéről teljes (Full) szintre
villantsa fel. A bump gomb áttöltő billentyűként és Go billentyűként is működik.
Az úsztató-áttöltések úsztathatók kézzel és automatikusan.
 10 
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level fader

 1
 0

color coded LED
bump button

1

2
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number
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4. ábra Úsztatók
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Húzók
A 24 húzó memóriát, spotok és/vagy csatornák csoportjait és spotparaméter-áttöltéseket fogad.
Elfogadnak memóriahurok- és memóriatartomány-hozzárendeléseket is, így futtatóként
működnek. A futtatók hozzárendelhetők a futáshoz “kemény” vagy “lágy” lejátszási módban.
A futtatóhúzók tartalmazzák a Go, a Hold, a Step és a Back billentyűt.
Minden egyes húzó rendelkezik egy Bump gombbal, amely felvillantja az áttöltéseket. A bump
gombok kiegészítő futtatóhúzókként is szolgálnak.
PRIO
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BACK
HOLD

BACK
HOLD
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bump button
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5. ábra Húzók
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Lejátszás felszabadítása
A [FREE] billentyű rendelkezik egy olyan zárolással, amely lehetővé teszi, hogy egymás után
sok áttöltést felszabadítson. Amikor a [FREE] zárolva van, a parancssorban vörösen
megjelenik a Free (Felszabadítás) felirat.
Engedjük fel a [FREE] billentyűt úgy, hogy újra megnyomjuk a [FREE] billentyűt vagy
valamelyik nem húzóáttöltő billentyűt (Bump gombok).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Tartsa lenyomva a [FREE]
billentyűt, vagy zárolja a
[FREE] billentyűt úgy, hogy
duplán megnyomja.
2. Nyomja meg a húzóáttöltő
billentyűket.

Az áttöltések felszabadulnak a megnyomott
húzókból.

Ha fel szeretné szabadítani a keresztúsztató áttöltéseket, elegendő a [FREE] billentyű egyszeri
megnyomása az összes keresztúsztató felszabadításához.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [A], [B], [C], [D]
billentyűt.

Az áttöltések felszabadulnak.

Főmester
A főmester vezérli a vezérlőpult teljes dimmer kimenetét.
A főmester úsztató rendelkezik egy elsötétítő billentyűvel, amely kikapcsolja a rendszer összes
dimmer kimenetét. A főmester elsötétítő billentyűjét a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menün lehet tiltani.
A főmester szintje az 1-es monitor jobb felső sarkában jelenik meg. A főmester maximális
szintje a Service Tools/Config sys/F3-ban állítható be 100-ra vagy 200-ra.
A főmester húzóból el lehet távolítani csatornákat. Ez motoros színváltók és DMX eszközök
(például füstgépek) használata során hasznos (lásd a Csatorna- és színváltó-összerendelés című,
27. fejezetet).

1-es és 2-es almester
Az 1-es és 2-es almester csatorna-, spot- és memóriahozzárendeléseket fogad el.
Az almesterek a System Parameters (Rendszerparaméterek) menü egyik kapcsolóján keresztül
konfigurálhatók A/B, C/D almesterekké, úsztatókká és húzókká is.
Az almester állapota a Stage (Színpad) kijelző felső sorában jelenik meg.

Ovation 4D/Micron 4D

Menük
A menük eszközöket biztosítanak az összerendelésekhez, a rendszerparaméterek
meghatározásához, a lemezkezeléshez, a memóriakezeléshez, a makrókhoz és egyéb különleges
funkciókhoz. Az F (funkció) billentyűk az egyes menük parancsaihoz és funkcióihoz való
hozzáférésre szolgálnak.
Ha megnyitotta a kijelölt menüt, észreveheti, hogy az F billentyűk funkciói az éppen célba vett
feladat típusának megfelelően változnak.
A promptsor megkérdezi az összes odavágó kérdést, amelyek végigvezetik a különféle
feladatokon és funkciókon. Ha egy menüben az információk beírása során hibát vét, az F6
[RESTART] billentyű megnyomásával általában visszatér a parancslánc elejéhez.
Menü módban a számkijelölések beírására a vezérlőpult számbillentyűzete szolgál vagy –
bizonyos esetekben – az alfanumerikus billentyűzet.
A különböző menük közül sok, egynél több oldalnyi lehetőséggel és funkcióval rendelkezik.
Általában az a feltételezés, hogy a tárgyalás alatt nem látható a funkció, és addig lapoz, amíg
meg nem pillantja a lehetőséget. A funkciók következő oldalának megtekintéséhez nyomja meg
az F6 MORE FUNCTION billentyűt.

Menü

Cél

1. Channel Patch
(Memóriaösszerendelés)

Dimmerkezelés, amely magában foglalja a lágy összerendelést, a
dimmergörbék áttöltését és az arányos összerendelést. DMX
bemenet összerendelése. Dimmerek, csatornák és görgetők
összerendelésének vizsgálata.

2. Load (Betöltés)

Előadás memóriáinak betöltése hajlékonylemezről, merevlemezről.
Ha Ethernet kommunikációs hálózattal rendelkezik, az előadás
memóriáit betöltheti a hálózati kiszolgálóról is. Be lehet tölteni az
előadás memóriáinak összes adatát vagy annak kijelölt részeit.

3. Memory Operations
(Memóriaműveletek)

Memóriák átnevezése, másolása és törlése. Profil úsztatási idő
másolása.

5. Record (Rögzítés)

A 4D vezérlőpult memóriatartalmának rögzítése hajlékonylemezre
vagy a merevlemezre. Fájlkezelés.

7. Printer (Nyomtató)

A bemutató adatok nyomtatott példányának létrehozása.

8. System Parameters
(Rendszerparaméterek)

Általános rendszerinformációk jelennek meg. Vannak olyan
definiálható lehetőségek, amelyekkel a rendszer testreszabható.

9. Macro (Makró)

Makrók létrehozása, módosítása és törlése. Makrók áttöltése DMX
bemeneti csatornákhoz.

10. Effect (Effektus)

Effektusok létrehozása különféle futtatási mintákkal rendelkező
csatornák és spotok segítségével. Effektusok szerkesztése, törlése és
másolása.

11. Test (Tesztelés)

Csatornák tesztelése. Dimmerek tesztelése függetlenül azok
csatorna lágy összerendelésétől.
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Menü

Cél
csatorna lágy összerendelésétől.

13. Spot Patch (Spot
összerendelés)

Homogén, logikai sugármozgás létrehozása motoros fényvetők
számára.

14. Delete Play/Act
(Lejátszás/Művelet
törlése)

Előadás memóriáinak törlése hajlékonylemezről vagy a
merevlemezről.

19. Mix Output
(Kimenet keverése)

Motoros fényvető kezelése, amely magában foglalja a húzószám
összerendelést, a kimeneti címek áttöltését, az
eszközmeghatározások testreszabását, mozgó eszköz meghatározási
könyvtár létrehozását és mozgó eszköz meghatározások
betöltését/rögzítését eszközfájlokban. Ez a menü nem jelenik meg,
ha a rendszer nincs spotokra konfigurálva.

20. Scroller (Színváltó)

Húzócsatornák áttöltése színváltókba, színbeállítások
finomhangolása, sötétszín áttöltése. Ez a menü nem jelenik meg, ha
a rendszer nincs színváltókra konfigurálva.

21. Event (Esemény)

Programesemények, amelyek a rendszerben több lejátszási
eseményt indítanak el. Események törlése.

23. MIDI In/Out (MIDI
Be/Ki)

MIDI kommunikáció billentyűinek és húzóinek engedélyezése.
MIDI kódok szerkesztése. Makrók programozása MIDI számára.
MIDI szinkronizálási funkció engedélyezése vagy tiltása.

25. Autosave
(Automatikus mentés)

Az Autosave funkció kézi indítása a pillanatnyi memóriatartalom
mentéséhez. Korábban létrehozott Autosave fájlban lévő adatok
visszaállítása, Autosave generációk törlése, Autosave generációk
zárolása és zárolásuk feloldása, az Autosave megszakítása,
megjegyzések hozzáfűzése.

26. Network Settings
(Hálózati beállítások)

IP címek, azonosítószámok hozzárendelése és hálózati beállítások
hozzárendelése Ethernet kommunikációhoz.

Menük elérése
A menülista megtekintéséhez nyomja meg a [MENU] billentyűt.
Ugorjon egy menüre a képernyő alján lévő megfelelő F billentyű megnyomásával vagy a
billentyűparancs segítségével.

Menüelérés billentyűparancsa
1. Jelölje ki a menü számát, ahogyan az a számozott listában megjelenik.
2. Nyomja meg az [ENTER] billentyűt.
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Kilépés a menü módból
A [RESET] billentyű megnyomásával kilép a menü módból. Ha vissza szeretne térni a
menülistához, nyomja meg a billentyűt még egyszer. A billentyű második megnyomásával
visszatér a színpadi kejelzéshez.
A [MENU] billentyű megnyomásával szintén kilép a menü módból. Ennek a billentyűnek a
megnyomásával kilép abból a menüből, amelyen éppen dolgozik, és visszatér a színpadhoz.
A menüszerkesztő alaphelyzetbe állítása nélkül a következő menükből lehet kilépni:
• Channel Patch (Csatorna-összerendelés)
• Macro (Makró)
• Effect (Effektus)
• Spot Patch (Spot-összerendelés)
• Mix Output (Kimenet keverése)
• Scroller Patch (Színváltó-összerendelés)
Ha például a Spot Patch menüben foglalatoskodik, és ideiglenesen ki kell lépnie a menüből, a
színpadi kijelzéshez való visszatéréshez a [MENU] billentyű megnyomásával léphet ki. Amikor
vissza szeretne térni a Spot Patch menühöz, nyomja meg a [MENU] billentyűt. Ahhoz a
ponthoz tér vissza, ahonnan kilépett a Spot Patch menüből, és folytathatja a munkát.
A menükben az F billentyűk helyett lehet használni néhány vezérlőpult billentyűt:
MENŰ

BILLENTYŰ

Thru
(Keresztül)

[→
→]

Channel
(Csatorna)

[CHANNEL]

Memory
(Memória)

[MEMORY]

Store
(Tárolás)

[STORE]

Next
(Következő)

[+]

Previous
(Előző)

[-]
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Szöveges és alfanumerikus billentyűzet
A szöveget az alfanumerikus billentyűzeten kell beírni.
Lemezre, snapekbe, eseményekbe, könyvtárakba, húzócsoport-áttöltésekbe, QListákba,
csoportokba, effektusokba, Autosave generációkba való rögzítés során szöveget lehet hozzáadni
makrókhoz, memóriákhoz, előadási memóriákhoz, sőt megjegyzéseket lehet hagyni a váltó
műszak számára is.
Ha meg szeretne ismerkedni a fenti elemekhez való szöveghozzáadás utasításaival, azokat a
szóbanforgó tárgykörrel foglalkozó részekben találja meg.

Szövegoldal
Az alfanumerikus billentyűzeten beírt szöveg számára egyetlen oldal érhető el. Ez akkor
hasznos, amikor feljegyzést kíván rögzíteni különleges berendezésről, az intervallum során
bekövetkező színváltozásokról, memória szinopszisról, az előadáshoz tartozó különleges
megjegyzésekről és így tovább.
Ha a kék szövegoldal tartalmaz valamilyen szöveget, akkor először az jelenik meg, amikor a
rendszert bekapcsolják. Ez kényelmes megoldás arra nézve, hogy megjegyzéseket és üzeneteket
lehessen hagyni a váltó műszaknak.
Szövegoldal létrehozása:

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [TEXT]
[TEXT] billentyűt.

Egy üres kék képernyő jelenik meg. Ez a szövegoldal .

2. Írja be a szöveget az
alfanumerikus
billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Szöveg törlése
Példa: Törölje ki a szöveget a 10-es memóriából.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelölje ki a 10-es
memóriát.
2. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.
3. Nyomja meg az
[ERASE] billentyűt.
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Megjelenik a Memory # Stored (... sz. memória tárolva)
üzenet.

A szöveges billentyűzet használata szerkesztéshez
A szöveges billentyűzet használható memóriák programozásához. A billentyűzeti megfelelők
megtekintéséhez nyomja meg az alfanumerikus billentyűzeten a ? billentyűt.
a – Szöveg

o – Be

S – Állapot

b – Blokk

p – Rész

T – Delta

c – Csatorna

q – Memória

@ - fényerősség

d - Page Down

r - Rem Dim

^ - Kivétel

e – Effektus

s – Tárolás

[ - +@

f – Teljes

t – Idő

]-@

g – Maszk

u – Page Up 2

Bs – CE

h – Segítség

v - (nem használt)

szóköz – Tartalom törlése

i – Makró betanítása

w – Várakozás

% - Felvillanás

j – Úsztatás mozgatása

x – Vizsgálat

& - +Tárolás

k – Csatolás

y - (nem használt)

>- 

l - Hurok

z – Zero

Tab – Színpad

m – Menü

E – Esemény

Del – Törlés

n – Snap

F – Színszám

Esc – Alaphelyzetbe állítás
szerkesztés során, szövegnek
memóriába való beszúrása
után és így tovább. A
szöveges módból való
kilépéshez használja az ESC
billentyűt.

Az alfanumerikus billentyűzeten van egy zárolás, amellyel megakadályozható a véletlen
szerkesztés. A zárolás aktiválásához nyomja meg az ALT A billentyűket. Ha a billentyűzetet
szerkesztéshez fel szeretné oldani, nyomja meg még egyszer az ALT A billentyűket. Ennek a
zárolásnak nincs hatása az alfanumerikus billentyűzet működésére, ha a vezérlőpulton a
[TEXT] lett kijelölve.

Megjegyzés
Ha a szöveges billentyűzeten használni szeretné a Print Screen funkciót, a billentyűzetet “fel
kell oldani”.
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Segítségkérés
Az online segítség az egyes billentyűk és a fontos billentyűsorozatok rövid leírását tartalmazza.
Amikor a segítség ablak meg van nyitva, és a vezérlőpulton megnyom egy billentyűt, akkor
csak a segítség szövege jelenik meg, de a funkció végrehajtására nem kerül sor.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [HELP] billentyűt.

Egy ablak nyílik meg a képernyő közepén.

2. Nyomja meg azt a billentyűt, amelyről
továbbiakat szeretne megtudni.

Megjelenik egy rövid leírás és az odavágó
billentyűleütési sorozat.

3. Ha másik billentyűt nyom meg,
tovább folytathatja a segítség
megjelenítését.
4. A segítségből való kilépéshez nyomja
meg újra a [HELP] billentyűt..

Megjegyzés
Amikor a segítség ablak meg van nyitva, a vezérlőpult billentyűi tiltottak!

Rendszerállapot
A panelről ellenőrizni lehet a csatlakoztatott perifériák állapotát. A perifériák a következőket
foglalják magukban: kiegészítő pult, a makróbővítési billentyűzet, a távirányító, a vezeték
nélküli távirányító és az alfanumerikus billentyűzet. Ha az elem kimerül, értesítést kap.

A rendszerállapot színbillentyűje
Szín

Jelentése

Kék

Az eszköz telepítve van és megfelelően
működik.

Vörös

Hiba

Fehér

Nincs telepítve.
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Mi a teendő leválasztás esetén
Ha egy perifériát fizikailag leválaszt, vagy kommunikációs probléma fordul elő, egy villogó
vörös S betű jelenik meg a parancssorban, amely arról értesíti, hogy probléma van. A villogó S
betűt úgy kapcsolhatja ki, hogy a System Status (Rendszerállapot) ablakra ugrik, és az F2
Ignore lehetőséget választja.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [•] billentyűt.

Megnyílik a System Status
(Rendszerállapot) ablak. Megjelenik a
periféria eszközök állapota.

2. Nyomja meg az F1 billentyűt, és
jelölje ki az eszközt.
3. Nyomja meg az F2 Ignore billentyűt.
4. A szerkesztőhöz való visszatéréshez
nyomja meg a [STAGE] vagy a
[CLEAR] billentyűt.

Eszköz tiltása
A vezérlőpulthoz csatlakoztatott bármelyik eszköz tiltható.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

5. Nyomja meg a [•] billentyűt.

Megnyílik a System Status
(Rendszerállapot) ablak. Megjelenik a
periféria eszközök állapota.

1. Nyomja meg az F1 billentyűt, és
jelölje ki az eszközt.
2. Nyomja meg az F3 Disable billentyűt.

Az eszköz mellett vörös színnel
megjelenik a Disabled (Tiltott) felirat.

3. A szerkesztőhöz való visszatéréshez
nyomja meg a [STAGE] vagy a
[CLEAR] billentyűt.

Megjegyzés
Ha az alfanumerikus billentyűzet zárolva van, a System Status (Rendszerállapot) ablakban az
Disabled (Tiltott) jelöléssel van ellátva.
Ha a kiegészítő pultot leválasztja a vezérlőpultról, a kiegészítő pultról jövő kimenet a
szerkesztőbe kerül, és a parancssorban a Status (Állapot) hibaüzenet villog. A kiegészítő pult
hozzárendelései megmaradnak. Ha újra csatlakoztatja a kiegészítő pultot, a helyzet ugyanaz
lesz, mint a leválasztást megelőzően. Ha azonban a System Status (Rendszerállapot) ablakra
ugrik, és azt mondja a vezérlőpultnak, hogy a kiegészítő pultot hagyja figyelmen kívül vagy
tiltsa, úgy a kiegészítő pult összes áttöltése feloldódik.
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3. FEJEZET
KIJELZŐK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Kijelzésvezérlés
Kijelzési lehetőségek kiválasztása
Kijelzési formátumok
A kijelzési formátum testreszabása
A színpadi kijelző
A lejátszás kijelző
Üzenetek és parancsok
Kimeneti színbillentyű
Az X-úsztatás vizsgálat kijelzője
Vizsgálati kijelzők
Képernyők váltása
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Kijelzésvezérlés
A rendszer teljes színes VGA megjelenítést használ. A spotok, a spotparaméterek és a csatornák
a kimenetük eredetének, a húzóknak, az A/B, a C/D, a szerkesztő vagy a DMX bemenetnek
megfelelően színkódoltak.
9 kijelzési formátumból lehet választani. A parancs- és üzenetterületek mindegyik kijelzés
esetén azonosak.
A kijelzés vezérléséhez a következő billentyűk szolgálnak:

Billentyű

Tevékenység

[STAGE]

A kijelzési formátum lehetőségekhez való hozzáférés. A legtöbb vizsgálati
megjelenítésből visszatérés a színpadi kijelzéshez.

[UP 1]

Ugrás az előző oldalra a CRT 1-en.

[DOWN 1]

Ugrás a következő oldalra a CRT 1-en.

[UP 2]

Ugrás az előző oldalra a CRT 2-n.

[DOWN 2]

Ugrás a következő oldalra a CRT 2-n.

[PAGE SPOT]

Ugrás a spotok következő oldalára. Ez a billentyű az érintőképernyőn
található.

↑

Ugrás egy sorral fel a csatorna- és memóriavizsgálatnál.

↓

Ugrás egy sorral le a csatorna- és memóriavizsgálatnál.

[BIG]

Váltás a nagy spotok 2 paraméteroldala között (ezek olyan spotok,
amelyek 22-nél több paraméterrel rendelkeznek, ilyen például a Martin
PAL). Ez a billentyű az érintőképernyőn található.

[SELECT]

A nyílbillentyűk aktívak a kijelölt CRT-n. Amikor a nyílbillentyűk a CRT
1 működtetésére vannak beállítva, az [UP 1] feletti LED világít. Amikor a
nyílbillentyűk a CRT 2 működtetésére vannak beállítva, az [UP 2] feletti
LED világít.

Nyílbillentyűk

A kurzor mozgatását a nyílbillentyűk segítségével kell végezni.
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Kijelzési lehetőségek kiválasztása
A kijelzési lehetőségek a 2-es monitorra vonatkoznak.
Amikor a rendszer spotokra és csatornákra van konfigurálva, legfeljebb 9 kijelzési lehetőség
van. Ha a rendszer nem spotokra van konfigurálva, 4 kijelzési lehetőség érhető el. Az aktuális
kijelző színe vörös.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [STAGE] billentyűt.

A kijelzési lehetőségek a CRT 2-n jelennek
meg.

2. Írja be a kívánt kijelzés számát a
számbillentyűzeten.

A CRT 2 a kijelölt formátumra ugrik.

vagy

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [STAGE] billentyűt.

A kijelzési lehetőségek a CRT 2-n jelennek
meg.

2. Nyomja meg az F1 billentyűt
addig, amíg a kívánt kijelzési
formátum színe vörös nem lesz.
3. Nyomja meg a [STAGE] billentyűt.

A CRT 2 a kijelölt formátumra ugrik.

Kijelzési formátumok
0 Csak csatornakijelzés. A kijelző magában foglalja a színváltó színszámokat. A csatornavagy a színváltószám színe az adatok eredete szerint jelenik meg, származzanak azok az
A/B lejátszási átúsztatókból, egy húzóból, egy futtatóból, a szerkesztőből vagy a
nyomkövetésből.

1 Csatorna és lejátszás. A lejátszási kijelző magában foglalja a húzó állapotát, az úsztató
állapotát ás az A/B, valamint a C/D állapotát.

2 Csak spotkijelzés.
3 Spotok és lejátszás. A lejátszási kijelző azonos az 1-es lehetőséggel.
4 Spotok és csatornák. A csatornák magukban foglalják a színváltó színszámokat.
5 Csatornák, spotok és lejátszás.
6 Az X-úsztatás vizsgálat megmutatja a bejövő és a kimenő memóriákat, a sorrendben
következő memóriák listáját, a húzó/futtató állapotát, a futtató-áttöltéseket és az úsztató
állapotát.

7 X-úsztatás és lejátszás.
8 X-úsztatás és spotok.
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A 9 fő kijelzési lehetőségen kívül a kijelzési formátumok “Állapotablak” című része további
kijelzési konfigurációkat is felkínál.

A kijelzési formátum testreszabása
További 6 lehetőség kínálkozik a kijelzési formátumok testreszabásához. A lehetőségek a
kijelzési lehetőségektől jobbra lévő Állapotablakban jelennek meg.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [STAGE]
billentyűt.
2. Ha azt szeretné, hogy a
kurzor a kijelölésre
ugorjon, nyomja meg az
F2 billentyűt.

A kurzor a lehetőségekre mutat.

3. Nyomja meg a F3
billentyűt.

A lehetőség az Állapotablakban kerül kijelölésre. A
kijelzési állapotok a kijelölt állapottal frissülnek.

Kijelölés

Tevékenység

Stage Scrlr

Különleges kijelzési terület létrehozása a színváltó információk számára.
Az alapcsatorna kijelzése nem mutatja többé a bemutató színszám
információit, de a színváltó csatornák továbbra is ‘s’ betűvel jelöltek. A
csatornakijelzés alatt egy különleges színváltókijelző mutatja a színváltó
csatornaszámát, a teljesítményszabályozó fényerejét (ha van) és a
színállapotot.

Assign
channels

A kijelölt és hozzárendelt (a memóriákban használt csatornák) csatornák
sorrendben jelennek meg. Példa: jelölje ki az 1-es, 5-ös, 10-es és 15-ös
csatornát, és ha a csatornák áttöltési lehetősége aktív, ez megmutatja,
hogyan fognak kinézni a képernyőn.
Az alapértelmezett formátumban a kijelzés a következők szerint néz ki:
1 5 10
15.

Jump display

A kijelzés automatikusan arra az oldalra ugrik, ahol a kijelölt csatorna
megjelenik.

SQZ (squeeze)
display

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a stage scrlr lehetőség aktív. Ez
több sort biztosít a csatornák kijelzéséhez.

SQZ spots

Csak az 5-ös ablakra vonatkozik. Ennek a lehetőségnek a választása azt
eredményezi, hogy soronként csak 10 csatorna jelenik meg.

Auto display

Amikor a kijelzés csak a csatornákra vonatkozik (a kijelzési formátum 0 és
1), a kijelzés a spotkijelzésre ugrik, ha a spotok vannak kijelölve. Ha a
kijelzés csak a spotokra vonatkozik (2 és 3), a kijelzés a csatornakijelzésre
ugrik, ha a csatornák vannak kijelölve.
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A színpadi kijelző
A csatornák és spotok kijelzési formátuma mindkét esetben a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös
formátumlehetőség.

Csatornák
A csatornainformációk a CRT 1-en jelennek meg oldalanként 220 csatornával. A kijelzés a
csatornaszámot, a fényerőt és a színszámot (ha a csatornaszám színváltóként is szolgál) mutatja
meg. A CRT 2 csak a csatornaválasztás kijelzését adja meg, az lehet 0-s vagy 1-es kijelzési
formátum .
A csatornák színe a csatornakimenet eredetétől függ.

Spotok
A spotkijelzés a rendszerkonfigurációban lévő spotok számától és méretétől függ.
A paraméterszámok az oszlop oldalán jelennek meg. A paramétennevek akkor jelennek meg, ha
egy spot ki van jelölve. A spotkijelölés után a folytonos és a diszkrét paraméterek
paraméterszámai kéken jelennek meg, míg a kevert paraméterek sárgán.
A megjelenített paraméterérték színe az adatok eredetétől függ, származzanak azok az A/B
lejátszási átúsztatóból, egy húzótól, egy futtattóból, a szerkesztőtől, a nyomkövetésből vagy egy
könyvtárból.

Paraméterek
Az X és az Y (pan and tilt) a spot tükörképének a koordinátáit mutatja meg.
A Dim az egység teljesítményszabályzójának a szintje.
A “p” számok jelentik a spotparamétereket a Mix output menüben meghatározottak szerint.
Példák paraméterekre:
• ir - irisz
• mg - lila
• gb - gobo helyzete
• vl - sebesség. A tükör mozgási sebessége.
• cw - színtárcsa
A paraméternevek a színpad kijelző spot területén és a tárcsák LED kijelzésén jelennek meg.
Amikor ki van jelölve egy spot, az érintőképernyő automatikusan paraméter módba kerül, az
érintőképernyőn megjelenő paraméternevek a paraméterek kijelölésére szolgálnak.
A különleges Intellabeam és Cyberlight paraméter működési módot ikonok jelzik. Lásd a
“Spotok kijelölése és szerkesztése” című, 6. fejezetet.
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A lejátszás kijelző
A lejátszás kijelzése a színpad kijelzéshez tartozik, és az 1-es, 3-as, 5-ös és 7-es kijelzési
formátumon érhető el.
A lejátszás kijelző az A/B és C/D átúsztatási állapotot mutatja. Az átúsztatókon lévő információ
magában foglalja az aktuális és a bejövő áttöltéseket, az úsztatási sebességet, a hurok
információt. Létezik a futó átúszás dinamikus kijelzése.
A 20 úsztató kijelzője az úsztató szintjét mutatja.
A 16 húzó/futtató kijelzője a húzók szintjét és az áttöltés típusát mutatja. Az áttöltés mindegyik
típusa különféle információt tartalmaz. A részletes tudnivalókat a Húzók/Futtatók című, 13.
fejezet tartalmazza.

Kimeneti színbillentyű
A színkód és a húzóprioritás megtekintéséhez nyomja meg a [HELP] billentyűt. .

Szín

Jelentése

Vörös

A szerkesztőben kijelölt csatornák/spotok. Ezek a tárcsával vagy billentyűzettel
címezhetők.

Fehér

A szerkesztőben lévő (aktív) csatornák/spotok.

Sötétkék

A szerkesztőben lévő csatornák/spotok memóriamódosításon keresztül.

Narancs

Kimenet az úsztatókból és húzókból.

Zöld

Kimenet a C/D lejátszóból.

Világoskék

Kimenet az A/B lejátszóból.

Szürke

A színváltók és spotparaméterek nyomon követése

Sötétszürke

DMX bemenet
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Az X-úsztatás vizsgálat kijelzője
Az X-úsztatás vizsgálat a 6-os, 7-es és 8-as kijelzésformátumban jelenik meg. Ez a kijelző az
A/B átúsztatón lévő néhány sorrendben következő memória rövid listája.
A lejátszási átúsztatók sávgrafikon megjelenítései dinamikusan jelzik ki az átúszás folyamatát.
Ha a C/D átúsztatóhoz memóriák vannak hozzárendelve, az adott információk ennek a
kijelzésnek a jobb felső sarkában jelennek meg. Egy sávgrafikon dinamikusan jeleníti meg az
átúsztatás folyamatát.
1 úsztatás kijelző és 2 húzó/futtató kijelző létezik. A 3 kijelző között a [DOWN 2] billentyű
megnyomásával lehet mozogni.

Üzenetek és parancsok
A színpad kijelzőn lévő képernyő tetején megjelenő üzenetek a következőket foglalják
magukban:
Tárolásmegerősítő üzenetek
•

Hibafigyelmeztetések

•

Almester áttöltések

•

Vak mód jelző

•

MIDI állapot

•

MIDI szinkronizálási állapot

•

Nagymester szint

•

SMPTE időkód

•

Makróbetanítási jelző

•

Autosave jelző

Megjegyzés
Az Autosave jelző addig aktív, amíg a lemezmeghajtó működik. Általában kéken jelenik meg.
Amikor a vezérlőpult Blind (vak) módban van, az Autosave jelző vörösen jelenik meg. Amikor
a vezérlőpult makróbetanítási módban van, az Autosave jelzés zölden jelenik meg.
A képernyő alján lévő szürke sor a következőknek ad helyet:
• A parancssor – A parancssor visszajelzi a billentyűleütéseket, és legfeljebb 40 karaktert
tartalmaz.
•

Óra

•

Delta jelzés

•

Jelenlegi QLista

•

A szerkesztőbe utoljára rögzített vagy behívott memória.
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Vizsgálati kijelzők
A vizsgálati kijelzőnek két alaptípusa van: erős kijelzések és gyenge kijelzések. A gyenge
kijelzések bármely billentyűleütésre törlődnek. Az erős kijelzések a képernyőn maradnak,
miközben folytatja a munkát. Példa: a kijelölt csatorna vizsgálata erős kijelzés. Az 1-es csatorna
vizsgálatának megtekintése közben végre lehet hajtani memóriatartomány módosítást. Ha ki
szeretne lépni az erős vizsgálati kijelzésekből, nyomja meg a [STAGE] billentyűt.

Vizsgálat

Megjelenítés

Szabad csatornák
vizsgálata

Memóriában nem használt csatornák listája.

Kijelölt csatorna
vizsgálata

Fényerővel, színszámmal és effektusáttöltésekkel rendelkező
memóriák listája.

Nyomkövetési lap

Memóriákon keresztül nyomon követi a csatornákat.

Szabad spotok vizsgálata

Memóriákban nem használt spotok listája.

Kijelölt spot vizsgálata

Paraméterértékekkel és könyvtárakkal rendelkező memóriák
listája.

Memória lista

Az összes memória sorrendi listája, beleértve a hurkot, a
csatolást, az úsztatási idő információt, a szöveget és az
eseményáttöltéseket. Memórialista megtekintése az első
oldalról vagy egy kijelölt memóriából.

Meghatározott memória
vizsgálata

A kijelölt memória összes csatornájának és spotjának
megjelennek az értékei, könyvtárai és részáttöltései.

QLista vizsgálata

Az összes QLista listája, a QListában lévő memóriák száma, a
memóriák numerikus tartománya és a teljes átúszási idő.

Meghatározott QLista
vizsgálata

A QLista memórialistája.

Könyvtárlista

Könyvtárak listája, beleértve bármilyen szöveget.

Meghatározott könyvtár
vizsgálata

A spotok és paraméterértékek a könyvtárban találhatók.

Snap lista

Snapek és szövegek listája.

Meghatározott snap

A lejátszó eszköz áttöltései, a lejátszási módok vagy állapot.

Események

Az eseménylista, beleértve az áttöltött SMPTE időkódokat is.

Effektus lista

Effektusok listája, beleértve a hurokáttöltéseket, a mintát és a
lépések számát.

Meghatározott effektus
vizsgálata

A kijelölt effektus lépés-, hurok- és mintainformációi.

Csoportlista

Csoportok listája.

Kijelölt csoport

A kijelölt csoport tartalma.

Úsztató-áttöltések

Úsztató áttöltésére vonatkozó információk.

Húzó-áttöltések

Húzó áttöltésére vonatkozó információk.
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Átúsztató-áttöltések

Átúsztató áttöltésére vonatkozó információk.

A vizsgálati kijelzők hozzáférésének sorrendjét a különböző funkciók tárgyalásánál találja meg.

Képernyők váltása
Az 1-es monitor és a 2-es monitor között át lehet váltani:
A képernyők cseréjéhez nyomja meg a [SHIFT] [SELECT] billentyűket.
Ha a Print Screen segítségével ki szeretné nyomtatni a 2-es monitort, először képernyőt kell
váltani, mivel a Print Screen csak az 1-es monitort nyomtatja ki.
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5. FEJEZET
CSATORNÁK ÉS SZÍNVÁLTÓK
KIVÁLASZTÁSA ÉS
SZERKESZTÉSE
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Szám alapértelmezett kijelölésének módosítása
Csatornák kijelölése
Egyetlen csatorna kijelölése
Több, nem egymást követő csatorna kijelölése
Csatornatartomány kijelölése
Csatornák kizárása a tartománykijelölésből
Az utolsó csatornakijelölés újbóli kijelölése
Csatornák „megragadása” a szerkesztőben és a színpadon
Fényerősségi szintek áttöltése
Csatornaszint megadások az „@” segítségével
Fényerősség megadása ismétlése
Csatorna felszabadítása a szerkesztőből
Színváltók kijelölése és szerkesztése
Színszám kijelölése
Színváltó felszabadítása memóriából
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Szám alapértelmezett kijelölésének
módosítása
Ha a számkijelölés alapértelmezése a csatorna, az első csatorna kijelölése előtt nem szükséges
megnyomni a [CHANNEL] billentyűt.
A szám alapértelmezett kijelölése lehet Spot vagy Memory is.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1.

A Chan jelenik meg a parancssor egy szürke
mezőjében.

Nyomja meg duplán a
[CHANNEL] billentyűt.

Csatornák kijelölése
Ki lehet jelölni egyedi csatornákat, egymást nem követő csatornák csoportját és egymást követő
csatornák tartományát.
Vannak olyan különleges sorrendi lejátszási kijelölések is, melyekkel meg lehet ragadni a
szerkesztőben lévő csatornákat a színpadon aktív csatornákkal együtt.
Számos billentyűleütési sorozat létezik, melyekkel egyidejűleg ki lehet jelölni egy vagy több
csatornát. Ezeket a billentyűleütéseket bármilyen módon lehet egyesíteni, és így a
csatornakijelölés nagyon rugalmassá válik.
Van néhány billentyűkombináció, melyeket csatornakijelöléshez lehet használni. A különböző
billentyűsorozatok célja a kijelölés lehető leggyorsabbá tétele.
A Scroller (Színváltó) menüben lévő teljes áttöltésben színváltó-csatornaként megjelölt
csatornák úgy jelennek meg, hogy a csatornaszám mellett egy kis s betű látható.
A dimmerkerék a fényerőszintekhez, míg az 1-es paraméterkerék a színváltó színszámának
kijelöléshez használatos. A színváltó színszámok áttölthetők a számbillentyűzeten is.

Egyetlen csatorna kijelölése
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

Ha a számkijelölés alapértelmezése a csatorna, nem
szükséges a [CHANNEL] billentyűt megnyomni.

2.

Írjon be egy csatornaszámot a
billentyűzeten.

3.

Ha folytatni kívánja a
csatornakijelölést, a
csatornakijelölés növeléséhez,
illetve csökkentéséhez
használható a [+] és a [
]
billentyű.
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Amikor egy új csatornát jelöl ki, az előző kijelölés fehéren jelenik meg, így jelezve azt, hogy az
a szerkesztőben van. Az újonnan kijelölt csatorna vörösen jelenik meg, és annak összes
paramétere címezhető.

Több, nem egymást követő csatorna kijelölése
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

Ha a számkijelölés alapértelmezése a Csatorna, ezt a
lépést hagyja ki.

2.

Írjon be egy csatornaszámot a
számbillentyűzeten.

3.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

4.

Írjon be egy csatornaszámot a
számbillentyűzeten.

5.

Ismételje meg szükség szerint a
3-as és a 4-es lépést.

Ez “és” billentyűként működik. Az előzőleg kijelölt
csatorna vörösen jelenik meg.

Egymást követő csatornák tartományának kijelölése
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

Ha a számkijelölés alapértelmezése a Csatorna, ezt a
lépést hagyja ki.

2.

Írja be a csatornatartomány első
tagját a billentyűzeten.

3.

→] billentyűt.
Nyomja meg a [→

4.

Írja be a csatornatartomány
utolsó tagját a billentyűzeten.

Csatornák kizárása a tartománykijelölésből
Ha megnyomja az [EXCEPT] billentyűt, ezzel kizárja a kijelölt csatornákat a tartományból. Ki
lehet zárni csatornák tartományát vagy egymást nem követő csatornák csoportját.
Példa: Zárja ki a 3-as, 8-as és 10-es csatornát az 1-15 tartományból.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1.

Jelölje ki az 1 → 15 tartományt.

2.

Nyomja meg az [EXCEPT] [3]
billentyűket.

A csatornatartomány vörösen jelenik meg.

3.

Nyomja meg az [EXCEPT] [8]
billentyűket.

A 3-as csatorna felszabadul, és eltűnik a
megjelenítésből.
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4.

Nyomja meg az [EXCEPT] [10]
billentyűket.

A 8-as csatorna felszabadul, és eltűnik a
megjelenítésből. A 3-as, 8-as és 10-es csatorna nem
szerepel a tartományban, amikor fényerőszintet rendel
hozzá.

Az utolsó kijelölés újbóli kijelölése
A szerkesztési sebesség érdekében a 4D egy olyan sorrendi lejátszást kínál, amellyel a
szerkesztőben már kijelölt utolsó csatornacsoportot (vörösen jelenik meg) újra ki lehet jelölni.

Billentyűleütések
1.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

2.

Nyomja meg a [••] billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

Az előző kijelölésből származó csatornák (vörösen
jelennek meg) újra kijelölődnek.

Megjegyzés
A fent leírt billentyűleütések még akkor is kijelölik az utolsó csatornakijelölést, ha az utolsó
kijelölések spotok voltak.

Csatornák megragadása a szerkesztőben és a
színpadon
Van néhány olyan különleges csatornakijelölési billentyűsorozat, amely lehetővé teszi, hogy
megragadja a szerkesztőben és a “színpadon” lévő csatornákat (kimenetük lejátszóeszközből
származik).
Ebben a példában az 1-es, 5-ös, 8-as és 20-as csatorna a szerkesztőben van.
• A (CHANNEL) 5 → → 8 billentyűsorozat a kijelölt tartományon belül kijelöli az 5-ös és
8-as közötti azon csatornákat, amelyeknek a kimenete az A/B-ből vagy a vezérlőkből
származik.
• A CHANNEL → → billentyűsorozat kijelöli a szerkesztőben és a színpadon lévő összes
csatornát.
Ez a kijelölési eszköz akkor hasznos, ha általánosságban kívánja módosítani a memóriában
lévő összes csatornát. Példa: 10 %-ot kíván hozzáadni az 1-es memóriában lévő összes
fényerő-áttöltéshez. A billentyűleütési sorozat a következő: [MEMORY 1] [CHANNEL]
→ →] {INT} wheel.
[→
• Az 5 → → billentyűsorozat kijelöli az 5-ös, 8-as és 20-as csatornát valamint a színpadon
lévő csatornákat.
• A (CHAN) 1 → billentyűsorozat kijelöli a rendszerben lévő összes csatornát (az 1-es
csatornától az utolsóig).
• A (CHAN) 1 → 8 billentyűsorozat kijelöli a tartományban lévő összes csatornát.
• Ha a számkijelölés alapértelmezése a Csatorna, a -
 megnyomása a szerkesztőben lévő
összes csatorna kijelölését jelenti. A   megnyomása a szerkesztőben és a színpadon lévő
összes csatorna kijelölését eredményezi.
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Megjegyzés
Az [EXCEPT] billentyű a fentebb leírt sorozatok bármelyikével használható.

Fényerősségi szintek megadása
Ha fényerősséget szeretnénk megadni, használjuk az [@] billentyűt és a számbillentyűzetet, a
{dimmer} kereket vagy a [FULL], [ON], és a [ZERO] abszolút fényerő-megadó billentyűket.
A [FULL] billentyű megnyomására a csatrorna 100 %-os fényerejű lesz.
A [ZERO] billentyű megnyomása azt eredményezi, hogy a csatorna kimenete 0 %-os lesz.
Az [ON] billentyű megnyomásával a csatorna egy előre beállított értékűvé válik. Az
alapértelmezés az 50 %. Az alapértelmezés a System Parameters (Rendszerparaméterek)
menüben módosítható (lásd a 25. fejezetet).
Az @ billentyű használatakor egyetlen számjegy beírása az első tizedes jegyet jelenti (a 4
például 40 %-ot, a 6 pedig 60 %-ot és így tovább). Ha nem 10, 20, 30 stb. %-os értékű fényerőt
szeretnénk hozzárendelni, használjuk a tizedespontot (például a 4.5 = 45 % és így tovább). Ha a
rendszer 'USA' beállításra van definiálva, a 45 % eléréséhez a billentyűzeten írjunk be 45-öt, a
60 % eléréséhez 60-at (lásd a 25. fejezetet).
A -@ és a +@ billentyűk hozzávetőlegesen 5 %-os lépcsőkben csökkentik vagy növelik a
kijelölt csatorna fényerőszintjét. Ezek a billentyűk az érintőképernyőn találhatók.

Csatornaszint megadás az „@” segítségével
Rendeljen hozzá 70 %-os fényerőt az 5-ös csatornához.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

Ha a számkijelölés alapértelmezése a Csatorna, ezt a
lépést hagyja ki.

2.

Nyomja meg az 5-ös billentyűt.

3.

Nyomja meg az [@] billentyűt.

A parancssorban a csatornakijelölés alatt az int jelenik
meg, és az 5-ös csatorna vörösen látszik.

4.

Nyomja meg a 7 billentyűt.
Ha a rendszer USA-ként van
definiálva, nyomja meg a 70
billentyűket.

70 jelenik meg a csatornakijelzőn a csatornaszám alatt.

Töltsön át 73 %-os fényerőt az 5-ös csatornához.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések
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1.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

2.

Nyomja meg az 5-ös billentyűt.

3.

Nyomja meg az [@] billentyűt.

A parancssorban a csatornakijelölés alatt az int jelenik
meg, és az 5-ös csatorna vörösen látszik.

4.

Nyomja meg a [7] [••] [3]
billentyűket.
(Ha a rendszer USA-ként van
definiálva, nyomja meg a 7 és 3
billentyűt.)

73 jelenik meg a csatornakijelzőn a csatornaszám alatt.

Ha a számkijelölés alapértelmezése a Csatorna, ezt a
lépést hagyja ki.

Fényerősség megadás ismétlése
Az utolsó fényerősségi szint megadását meg lehet ismételni.
Példa: jelöljünk ki 33 %-ot az 1-es csatornához, és ismételje meg a szintmegadást a
következőnek kijelölt csatornánál. Az alábbi példában az 1-es csatornán lévő fényerőt a 8-as
csatornánál ismételje meg.

Billentyűleütések
1.

Jelölje ki az 1-es csatornát.

2.

Adjon 33 %-ot a dimmerkerék
segítségével vagy a
billentyűzeten.

3.

Jelölje ki a 8-as csatornát.

4.

Nyomja meg a [ •] billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

A 8-as csatornához 33 % töltődik át.

Csatorna felszabadítása a
szerkesztőből
Billentyűleütések
1.

Jelöljön ki egy csatornát.

2.

Nyomja meg az [ERASE] vagy
a [RELEASE] billentyűt.
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Eredmények/Megjegyzések
A csatorna eltűnik a kijelzőről.

Színváltók kijelölése és szerkesztése
Ha kihasználja a Színváltó-összerendelést (lásd a 27. fejezetet), a színváltókat annak a világító
berendezésnek a csatornaszáma címezi meg, amelyhez rögzítve vannak. A csatornakijelző egy
kis ‘s’ betűt jelenít meg a csatornaszám mellett, amely azt jelzi, hogy ez a csatorna egy
kétparaméteres csatorna; az egyik paraméter a fényerő, míg a másik a színváltó színszáma.
A színpadkijelző csatornaterülete a csatornát és a társított színváltó-információt jeleníti meg. A
fényerősség szintje alatt a színváltó aktuális színszáma látható.
Választhatja azt, hogy a színváltó csatornákat és a színszámokat külön kijelzőn tekinthesse
meg. Lásd a 3. fejezet A kijelzési formátum testre szabása című részének Stage Scrlr kijelölését.
A színváltók színkód billentyűje és a színszámok:

Szín

Jelentése

Sötétszürke

Színváltó színszámának nyomon követése

Vörös

A szerkesztőben kijelölt színváltó csatornák

Zöld

A szerkesztőben lévő aktív színszámok vagy
egy lejátszó eszköz kimenete

Színszámok megadása
Színszámokat a számbillentyűzet vagy az 1-es paraméterkerék segítségével lehet megadni.
A számbillentyűzet használata:
Ha a rendszer legalább 10 színre van konfigurálva, az 1-es színt 01 alakban kell beírni.
Ha a rendszer legalább 20 színre van konfigurálva, a 2-es színt 02 alakban kell beírni.
Ha a rendszer legalább 30 színre van konfigurálva, a 3-as színt 03 alakban kell beírni.
Az alábbi példában az 5-ös csatorna a vezérlőcsatorna. Töltsük át a 11-es színszámot.

Billentyűleütések
1.

Jelölje ki az 5-ös csatornát.

2.

Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.

3.

Írja be a 11-es számot a
billentyűzeten.

4.

Ha más színértéket szeretne
hozzárendelni, nyomja meg újra
a [FRAME] billentyűt, és írjon
be egy színszámot.

Eredmények/Megjegyzések
A csatorna vörösen, míg a színérték zölden jelenik
meg.

Megjegyzés
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Ha a színértékek megadásához a kereket használja, a kerék használata előtt nem szükséges a
[FRAME] billentyűt megnyomni.

Színváltó felszabadítása memóriából
A memóriákban lévő színváltókat a memóriákból fel lehet szabadítani.
Miután egy színváltót felszabadított egy memóriából, a színértékeket a nyomon követés
határozza meg.
A színváltók felszabadítását a memória módosításán keresztül kell elvégezni. Lásd a Memóriák
módosítása című, 9. fejezetet.

Billentyűleütések
1.

Jelölje ki a memóriát
módosításra.

2.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt, és írja be a csatorna
számát.

3.

Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.

4.

Nyomja meg az [ERASE] vagy
a [RELEASE] billentyűt.

5.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Eredmények/Megjegyzések

A mind színváltó, mind fényérték kijelöléssel
rendelkező csatornák sötétkéken jelennek meg. A csak
színváltó színszámmal rendelkező csatornák fehéren
jelennek meg. A színértékek zölden jelennek meg.

A színszám felszabadul a memóriából.

6. FEJEZET
SPOTOK KIVÁLASZTÁSA ÉS
SZERKESZTÉSE
Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:
Spotok begyújtása
DMX spotok begyújtása
S-Mix, L-Mix spotok, High End begyújtása
Begyújtás vizsgálata
Spotok kijelölése
Szám alapértelmezett kijelölésének módosítása
Egyetlen spot kijelölése
Több spot kijelölése
Az utolsó spotkijelölés visszahívása
Spotok kijelölése a szerkesztőben és a színpadon
Spotkijelzés húzó
Kevert típusú spotok szerkesztése
Spot paraméterek
Paraméterkerekek
Az érintőképernyő
Paramétertípusok
Paraméterek kijelölése és értékek áttöltése
Visszatérés a kezdőértékekhez
Paraméterértékek másolása
Spotok/paraméterek felszabadítása a szerkesztőből
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Spotok begyújtása
A legtöbb mozgó eszköz vezérlő csatornákkal rendelkezik az olyan funkciókhoz, mint a lámpa
begyújtása, a lámpa leoltása, az eszköz alaphelyzetbe állítása vagy a ventillátorszabályozás.
Ez a húzócsatorna gyújtásként ismert, és az eszközdefiníció tartalmazza. A gyújtási sorozatok a
kért funkciótól és a gyújtási csatorna definíciójától függenek.
A gyújtási vezérlés definiálásával kapcsolatos további tudnivalókat a Spotkezelés című, 27.
fejezet tartalmazza.
Az [IGNITE ON] és az [IGNITE OFF] billentyű az érintőképernyőn található. Ezek a spotok
kijelölése után jelennek meg.

DMX spotok begyújtása
Az alapértelmezett érték elküldése

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg a [IGNITE ON]
billentyűt.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Az alapértelmezett érték úgy kerül átvitelre, ahogyan
az eszközdefinícióban definiálva van. Az átvitel
időtartama az eszközdefinícióban megadott időtől függ.

Az alapértelmezettől eltérő érték elküldése
Példa: Ha egy Studio Color eszközhöz egy Reset (Alaphelyzet) parancsot szeretne küldeni,
küldje el a 64-es értéket.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az [IGNITE ON]
billentyűt.
3. Írja be a billentyűzeten a 64es értéket.
4. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.
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A Reset parancs az eszközhöz kerül átvitelre. Az átvitel
időtartama az eszközdefinícióban megadott időtől függ.

S-Mix, L-Mix és High End protokollal rendelkező
spotok begyújtása
Az S-Mix és az L-Mix spotok definíciója gyári beállítás, és ezeket nem lehet módosítani.

Az Intellabeam és a Cyberlight begyújtási értékei
A lámpa alaphelyzetbe állítása és bekapcsolása:

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az [IGNITE ON]
billentyűt.

Maga az eszköz alaphelyzetbe kerül, és a
fényforrás begyújt.

A lámpa kikapcsolása:

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az [IGNITE
OFF] billentyűt.

A lámpa kialszik.

Az S-Mix és az L-Mix spotok begyújtási értékei
A lámpa meggyújtása:

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az [IGNITE ON]
billentyűt és az 1 billentyűt a
billentyűzeten.

A lámpa begyújt.

A lámpa kikapcsolása:

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az [IGNITE ON]
billentyűt és a 0 billentyűt a
billentyűzeten.

A lámpa kialszik.
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Csak Coemar Nat-ok esetén
Az eszköz alaphelyzetbe állítása:

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az [IGNITE ON]
gombot és a „2” billentyűt a
billentyűzeten.

Maga az eszköz alaphelyzetbe kerül.

Begyújtás vizsgálata
Az Ignition Exam (Begyújtás vizsgálata) kijelző a spotok begyújtási állapotát mutatja. Az
utoljára átvitt érték jelenik meg.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [IGNITE
EXAM] billentyűt az
érintőképernyőn.

Megjelenik az Ignite Exam (Begyújtás vizsgálata).

Az Ignition Exam táblázat színkódja:
Típus

Szín

#

DMX 

Szürke

Utolsónak fogadott érték

S-Mix 

Sárga

Utolsónak fogadott érték

Spotok kijelölése
A spotokat a spotparaméterek kijelölésével és a azok érték-megadásával lehet szerkeszteni. A
paraméterértékeket a paraméterkerekek és a számbillentyűzet segítségével lehet megadni.
A kijelölt spotok vörösen jelennek meg a Stage (Színpad) kijelzőn. A spotokon és
paramétereken végrehajtott minden paraméterérték-áttöltés vörösen jelenik meg. Amikor kijelöl
egy spotszámot, az összes paraméternév és szám megjelenik. A kijelölt spotszám a
parancssorban a Spot után jelenik meg.
A kijelölt spot(ok) paraméternevei a Stage (Színpad) kijelzőn láthatók, a paraméterkijelölő
billentyűk fölötti LED kijelzőkön és az érintőképernyőn jelennek meg.
A gyors és könnyű kijelölés érdekében több kijelölő sorozat is létezik. A gyakran használt spot
csoportok azonnali kijelöléséhez programozni lehet a csoportokat. Lásd a Csoportok című, 18.
fejezetet.
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Szám alapértelmezett kijelölésének módosítása
Amikor a szám alapértelmezett kijelölése spot, a rendszer az elsőnek megnyomott számot
spotnak ismeri fel, ha a szerkesztő nem aktív. A szám alapértelmezett kijelölése lehet Csatorna
vagy Memória is.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg duplán a
[SPOT] billentyűt.

Spot jelenik meg a parancssor egy szürke
mezőjében.

Egyetlen spot kijelölése
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.

Ha az alapértelmezett számkijelölés a Spot,
hagyja ki ezt a lépést.

2. Írjon be egy spotszámot
billentyűzeten.

A kijelölt spot(ok) paraméternevei megjelennek.
Ezek megjelennek az érintőképernyőn is.

3. A [+] és a [
] billentyű
használható az aktív
spotszám növeléséhez vagy
csökkentéséhez.

Amikor kijelöl egy spotot, az éppen megjelenített előző kijelölés fehéren látható, ami azt jelzi,
hogy az a szerkesztőben van. Az újonnan kijelölt spot vörösen jelenik meg, és annak összes
paramétere címezhető.

Több spot kijelölése
Több billentyűsorozat is használatos, ha egyidejűleg több spotot is ki szeretne jelölni. Ezek a
billentyűleütések kombinálhatók, ami nagy rugalmasságot biztosít a spot-kijelöléshez.
[SPOT] [#] Egyetlen spot kijelölése.
[SPOT] [#] [SPOT] [#] [SPOT] [#]... Egymást nem követő spotok kijelölése.
SPOT # → # Spottartomány kijelölése.
[SPOT] [# → #] [EXCEPT] [#] A tartomány minden spotjának kijelölése a megadott spot
kizárásával.
Az [EXCEPT] billentyű is használható spotok tartományával: [SPOT] [1 → 24] [EXCEPT]
[10 → 14]
A spotkijelölés bármilyen sorrendváltoztatása megengedett. Példa:
[SPOT] [1 3] [SPOT] [8] [SPOT] [10] [SPOT] [22  30] [EXCEPT] [28].

Ovation 4D/Micron 4D

Az utolsó kijelölés visszahívása
A szerkesztési sebesség érdekében a 4D egy olyan funkciót is kínál, amellyel a szerkesztőben
már aktív utolsó spotcsoportot újra ki lehet jelölni.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [•] (pont)
billentyűt.

A korábban kijelölt spotok a [RESET] billentyű
megnyomására kijelöltté válnak. Ezek a szokásos
módon szerkeszthetők.

Spotok kijelölése a szerkesztőben és a színpadon
Van néhány olyan különleges spotkijelölési billentyűsorozat, amely lehetővé teszi, hogy
megragadja a szerkesztőben és a “színpadon” lévő spotokat (kimenetük lejátszóeszközből
származik).
Ebben a példában az 1-es, 5-ös, 8-as és 20-as spot a szerkesztőben van.
• A SPOT 5 → → 8 billentyűkkel az 5-ös és a 8-as spotot jelöli ki. Ha a spotok azon kijelölt
tartományon belül vannak, amelynek a kimenete az A/B-ről vagy a húzókból származik,
azok kijelöltté válnak ennek a sorozatnak a segítségével is.
• A SPOT → → kijelöli a szerkesztőben lévő összes spotot. Ha ezek olyan spotok,
amelyeknek a kimenete az A/B-ről vagy a húzókról származnak, azok kijelöltté válnak
ennek a sorozatnak a segítségével is. A parancssor a következőt jeleníti meg: spot from
editor & stage (spot a szerkesztőből és a színpadról).
Ez a kijelölési eszköz akkor hasznos, ha általánosságban kívánja módosítani a memóriában
lévő összes spotot. Példa: 10 %-ot kíván hozzáadni az 1-es memóriában lévő összes
fényerő-áttöltéshez. A billentyűleütési sorozat a következő: MEMORY 1 SPOT → →
wheel.
• A SPOT 5 → → kijelöli a szerkesztőből az 5-ös, 8-as és 20-as spotot, valamint az 5-ös
fölötti olyan spotokat, amelyeknek a kimenete az A/B-ről vagy a húzókról származik. A
parancssor a következőt jeleníti meg: spot from editor & stage (spot a szerkesztőből és a
színpadról).
• A SPOT 1 → billentyűsorozat kijelöli a rendszerben lévő összes spotot (az 1-es spottól az
utolsóig).
• A SPOT 5 → 8 billentyűsorozat kijelöli a tartományban lévő összes spotot.

Megjegyzés
Amikor a fentebbi sorozatokat használja, a spotkijelölés a kevert szerkesztés szabályait követi
(lásd lentebb).
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Spotkijelzés húzó
Az 1-es képernyőn megjelenő spotok száma a rendszer-konfigurációtól függ – mennyi spot
jelenik meg, és a spotok egyes típusai mennyi paraméterrel rendelkeznek.
Ha a következő vagy az előző spotkijelzőre szeretne ugrani, nyomja meg az érintőképernyőn
található [PAGE SPOT] billentyűt.
A nagy spotok, amilyen például a Martin PAL 1200, kettőnél több oldalnyi paraméterrel
rendelkeznek. A [BIG] billentyűvel lehet váltani a két oldal között.

Spotok kevert szerkesztése
A System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben (lásd a Rendszer-konfiguráció című, 26.
fejezetet) lévő Mix Editing of Spots (Spotok kevert szerkesztése) lehetőség határozza meg, hogy
a különböző típusú spotok elérhetők-e, amikor spotok tartományát jelöli ki, vagy csak a kijelölt
tartomány egyetlen típusú spotja címezhető a szerkesztőben.
Ha a Mix Editing of Spots Yes (Igen) értékre van beállítva, és a kijelölés olyan tartomány,
amely eltérő típusú spotokat tartalmaz, a szerkesztőben a teljes kijelölés címezhető.
Ha a Mix Editing of Spots No (Nem) értékre van beállítva, csak egyetlen típusú spot van
kijelölve. A kijelölt spottípust a kijelölt tartományban utolsó spot típusa határozza meg.
Példa: az 1 4 spotok Intellabeam-ek, az 5  8 spotok Martinok, míg a 9  16 spotok
Goldenscan-ek. Ha a kevert szerkesztés lehetőség beállítása Yes (Igen) értékű, és az 1  12
spotokat jelöli ki, a szerkesztőben lévő összes spotot kijelöli. Ha a kevert szerkesztés lehetőség
beállítása No (Nem), csak a Goldenscan (9 –16 spotok) kijelölése történik meg. Ha a tartomány
kijelölése 1  8, csak a Martin spotok lesznek kijelölve.

Spot paraméterek
Minden egyes paraméternek van egy neve és egy száma. A spotok kijelölése után a
paraméternevek a paraméterszámok mellett jelennek meg a spotkijelzőn. A paraméterek ezt
követően kapnak áttöltött értéket vagy a paraméterkerék segítségével vagy úgy, hogy kijelöl
egy paramétert, és a billentyűzeten egy értéket tölt át. A paramétereket az érintőképernyőn lehet
kijelölni.
A pozícionálógömb használható az x és y mozgatások értékeinek áttöltéséhez. Ha az
érintőképernyőn megnyomja az [X] vagy az [Y] billentyűt, ezzel a pozícionálógömböt a kijelölt
tengelyre korlátozza. Az x tengely a balra és jobbra való mozgást szabályozza, míg az y tengely
a le és fel mozgást.

Paramétertípusok
3 típusú paraméter létezik:
1.

A folytonos paraméterek a 0 – FL áttöltött értékek. Az értékeket a számbillentyűzeten lehet
áttölteni, a paraméterkerekekkel vagy a [FULL], [ON], [ZERO] billentyűkkel.

2.

A diszkrét értéklépéseket általában a Gobo és a Color (szín) kerékparaméterekhez kell
definiálni. Minden egyes szín vagy gobo 1 lépés. A gobokerék 6 gobot tartalmaz, amelyek
6 lépéssel rendelkező diszkrét paraméterként vannak definiálva.
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3.

A kevert lépésű paraméterek folyamatos szabályozást engednek meg a diszkrét lépések
között. Az ilyen típusú paramétereket gyakran egy DMX csatornát megosztó 2
paraméterrel használjuk. Példa: a 0 – 50 % a dimmer, a 0 – FL és az 50 % - FL egy
gyorsuló villanólámpa. Ebben az esetben a paraméter 2 lépésre van felosztva.

Paraméterkerekek
A 4 vízszintes kerék, a pozícionálógömb és a dimmerkerék szabályozza az összes paramétert.
Amikor spotokat jelöl ki, a kerekek automatikusan a Bank 1 (1-es csoport) kijelöléseire
ugranak. Az 1-es csoport kerékáttöltései az egyes kerekek mellett jelennek meg. A kerék
segítségével további kijelölés nélkül egy értéket lehet hozzárendelni a paraméterekhez.
Az aktuális kerékáttöltések a Spotkijelzőn jelennek meg a paraméternév mellett.
A kerékcsoportot vezérlő billentyűk:
[BANK UP]

A paraméterek következő csoportjára ugrik.

[BANK DOWN]

A paraméterek előző csoportjára ugrik.

[ACCESS]

Bármelyik kerék a kijelölt paramétert szabályozza.

Megjegyzés
A kerékkijelölések funkcióit a Mix Output (Kimenet keverése) menüben lehet módosítani (lásd
a 28. fejezetet).

Az érintőképernyő
Spotok kijelölése esetén az érintőképernyő a Parameter kijelzőre ugrik. A paraméterkijelölő
cellákon kívül láthatók a spot vezérléssel kapcsolatos funkciók érintőkockái is.
A [PARAM] billentyűnek aktívnak kell lennie (a LED-nek világítania kell) a Parameter oldalra
való ugráshoz.
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Íme a paraméterkijelölések egy példája az érintőképernyőn:

whl/pg
Ignite
on

Ignite
off

Home

All

Flash

55
x

y

FL
dm

P1 FL
ir

P2 1.f
cw

P3 zr
pr

P5 2.f
gs

P6 4
gb

55

CLR1

Big
Spot

spot neve

CLR2

Page
Spot

spot #

Az érintőképernyő kerekének használata
Az érintőképernyő jobb oldalán lévő “wheel” (kerék) két móddal rendelkezik: a Wheel (whl kerék) és a Page (pg – oldal). Az aktív módot egy négyzet jelöli. A kerék mód arra használható,
hogy a kijelölt paraméterhez értékeket lehessen hozzárendelni. Az oldal mód a paraméteroldal
kijelzőt váltja.

Ugrás a 2-es paraméteroldalra
Néhány motoros fényvető kijelölés 2 paraméteroldallal rendelkezik.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a whl/pg
billentyűt.

Az aktív választási lehetőség a pg. A spotkijelölés
után ez az alapértelmezés.

2. A 2-es oldalra való ugráshoz
mozgassa a kereket felfelé.
Az 1-es oldalra való ugráshoz
mozgassa a kereket lefelé.

Értékek hozzárendelése
Az érintőképernyőn a kerék használható paraméterértékek megadásához:

Billentyűleütések
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1. Jelöljön ki egy paramétert.
2. Nyomja meg a whl/pg billentyűt az érintőképernyőn, hogy a whl legyen az aktív
lehetőség.
3. A paraméterértékek megadásához mozgassa a kereket.

Paraméterek kijelölése és értékek
megadása
Paraméterértékeket meg lehet adni a paraméterkerekek segítségével, a paraméter kijelölésével
és értéknek a számbillentyűzeten való megadásával, az érintőképernyő kerekének segítségével
és a különféle szerkesztőbillentyűkkel.

Értéadás a dimmerparaméterhez
A kijelölt spotok dimmerjének bekapcsolására kínálkozik néhány módszer:
•

A [FULL] billentyű megnyomása azt eredményezi, hogy a dimmer 100 %-os lesz.

•

A [ZERO] billentyű megnyomása azt eredményezi, hogy a dimmer 0 %-os lesz.

•

Használja a dimmerkereket.

•

Jelölje ki az érintőképernyőn a dm paramétert, és adjon egy értéket a számbillentyűzet
segítségével vagy az érintőképernyő kerekével.

Értékek megadása folyamatos lépésekhez
A folyamatos paraméterek kereke a 0-tól a Full (Teljes) értékig terjed. A folyamatos
paraméterértékek a zr – FL tartomány egy számaként jelennek meg.

Érték megadása a kerék segítségével
Példa: adjon meg 65 %-ot egy folytonos paraméterhez.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.

Az egyes kerekek LED kijelzőjén megjelenik az
aktuális paraméter-érték.

2. Szükség esetén nyomja meg
a [BANK UP] vagy a [BANK
DOWN] billentyűt.
3. Forgassa a kereket addig,
amíg a Stage (Színpad)
kijelzőn meg nem jelenik a
65.

Vagy
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Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Jelölje ki a paramétert az
érintőképernyőn.

A Stage (Színpad) kijelzőn egy vörös mezőben
jelenik meg a paraméter neve, és a kijelölt
paraméterkerék a megfelelő kerékcsoportban
megjelenik. A csoportszám és a paraméternév a
LED kerékablakban jelenik meg.

3. Forgassa a paraméterkereket
addig, amíg a Stage
(Színpad) kijelzőn meg nem
jelenik a 65.

Paraméterértékek megadása a számbillentyűzet segítségével
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg az
érintőképernyőn a
paraméterkijelölést.

A Stage (Színpad) kijelzőn egy vörös mezőben
jelenik meg a paraméter neve.

3. Írja be a paraméterértéket a
számbillentyűzeten.

Értékmegadások, példái: 5 (50%), 7.5 (75%).
Ha a rendszer USA-ra van beállítva, egy kétjegyű
számot írjon be. Példák: 50 (50%) 75 (75%).

Értékek megadása diszkrét lépésekhez
A diszkrét paraméterek egyidejűleg egy lépéssel növekednek vagy csökkennek. Minden egyes
növekmény halk kattanás is kísér, amely elősegíti az értékkijelölést.
Pl: A gobo kerekek általában diszkrét léptetésű paraméterek, amelyek az egyes gobok könnyű
kijelölését teszik lehetővé.
A Superscan Zoom statikus gobo kereke egy 5-lépéses diszkrét paraméterként van definiálva.
Amikor a gobo áttöltéséhez a paraméterkereket használja, a gobo kereke goboról gobora ugrik,
és közöttük nem áll meg.
A diszkrét paraméterek egyetlen számjegyként jelennek meg, melyeket egy ikon előz meg. A 4.
4

4

lépés például így néz ki:
. A 14. lépés:
. Ha a paraméter számára 9-nél több lépés
van megadva, írjon be két számjegyet. Példa: az 1. lépésnél írja be: 01.

Értékek megadása diszkrét lépéshez a Step billentyűk
segítségével
Példa: a Superscan Zoom gobo kereke (6-os paraméter) van kijelölve. Adjuk be a 2. lépést.
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Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Jelölje ki az érintőképernyőn
a gobo paramétert.
3. Nyomja meg a [STEP UP]
vagy a [STEP DOWN]
billentyűt.

Ezen billentyűk minden egyes megnyomása 1
lépéssel növeli vagy csökkenti az aktuális értéket.

Érték megadása diszkrét lépéshez az érintőképernyő
segítségével
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.

Az érintőképernyő a Parameter oldalt jeleníti meg.

2. Jelölje ki a paramétert az
érintőképernyőn.

Az érintőképernyő a Step (Lépés) kijelöléseket
jeleníti meg.

3. Nyomja meg az
érintőképernyőn a 2
billentyűt.
4. Nyomja meg a [BACK]
billentyűt.

Az érintőképernyő visszatér a Parameter
oldalhoz.

Érték megadása diszkrét lépéshez a számbillentyűzet
segítségével
Billentyűleütések
1. Jelöljön ki spotokat.
2. Jelölje ki a paramétert az érintőképernyőn.
3. Nyomja meg a 2 billentyűt a számbillentyűzeten.

Kevert lépések értékmegadása
A kevert lépésű paraméterek diszkrét lépésekre oszlanak, és a lépések között folyamatos
szabályozás lehetséges.
Példa: a GoldenScan dimmer csatornája szabályozza mind a dimmert, mind a villantó fukciót.
Ezt a vezérlőpult 2 kevert lépésként vezérli: az 1. lépés és az 1. lépés húzói közötti folyamataos
szabályzás vezérli a dimmert, míg a 2. lépés vezérli a villogási sebességet.
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A kevert lépések #.# formátumban jelennek meg; az 1. lépés 60 %-on áll (1.6), a 2. lépés teljes
(2.f). A tizedespont utáni szám jelzi a lépés százalékos értékét; minden egyes lépés a 0 és a
teljes (100 %) közötti tartományban lehet.
A [STEP UP] és a [STEP DOWN] billentyű lépésről lépésre ugrik. Az egyes lépések közötti
folyamatos vezérlést a paraméterkerék segítségével lehet megoldani.

Kevert lépésű érték megadása a kerekek segítségével
Példa: rendelje hozzá a 2. lépést 30 %-on a GoldenScan színkerék paraméteréhez (p2).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Jelölje ki a paramétert.

Megjelennek a Step (Lépés) kijelölések.

3. Nyomja meg a [STEP UP] és
a [STEP DOWN] billentyűt.
4. Mozgassa a
paraméterkereket addig,
amíg el nem éri a 2.3 értéket.

A p2 paraméterértéke a 2.3 értéket mutatja.

5. Nyomja meg a [BACK]
billentyűt.

Visszatér a Parameter oldal kijelzőhöz.

Kevert lépésű érték megadása a számbillentyűzet
segítségével
Példa: rendelje hozzá a 2. lépést 100 %-on a GoldenScan színkerék paraméteréhez (p2).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Jelölje ki a paramétert.

Megjelennek a Step (Lépés) kijelölések.

3. Nyomja meg a 2 billentyűt.
4. Nyomja meg a [••] [FULL]
billentyűket.

A p2 paraméterértéke a 2.f értéket mutatja.

5. Nyomja meg a [BACK]
billentyűt.

Visszatér a Parameter oldal kijelzőhöz.

Kevert lépésű érték megadása az érintőképernyő
segítségével
Példa: rendelje hozzá a 2. lépést 30 %-on a GoldenScan színkerék paraméteréhez (p2).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
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2. Jelölje ki a paramétert az
érintőképernyőn.

Az érintőképernyő a Step (Lépés) kijelöléseket
jeleníti meg.

3. Nyomja meg a 2 billentyűt az
érintőképernyőn.
4. Nyomja meg a whl/pg
billentyűt.

A whl vörösen jelenik meg.

5. Mozgassa a kereket az
érintőképernyőn addig, amíg el
nem éri a 2.3 értéket.

A p2 paraméterértéke a 2.3 értéket mutatja.

6. Nyomja meg a [BACK]
billentyűt.

Visszatér a Parameter oldal kijelzőhöz.

A Cyberlight és az Intellabeam paraméter megadása
Néhány Intellabeam és Cyberlight paraméter (például a színkerék) több üzemmóddal is
rendelkezik. Ezeket az üzemmódokat egy további ikon jelzi a paraméterérték után. A
paramétermódokhoz az érintőképernyőn lehet hozzáférni a paraméter kijelölése után.
A különleges módú paraméterek:
• Statikus gobo (p6) - Cyberlight és Intellabeam.
• Fényzár (p 8) - Cyberlight és Intellabeam.
• Effektus (p12) – csak Cyberlight.
• Forgó gobo (p13) – csak Cyberlight.
• Színkerék (p 14 a Cyberlight esetén; p2 az Intellabeam esetén)
Amikor kijelöli ezen különleges paraméterek egyikét, az üzemmód megjelenik az
érintőképernyőn. Nyomja meg a kívánt üzemmódnak megfelelő billentyűt, majd folytassa a
szokásos módon.
A statikus gobo (p6) üzemmódjai:
IKON/FUNKCIÓ MÓD
»; gyors átúsztatás (ugrás az átúsztatásban)
≈; arányos átúsztatás (úsztatás az átúsztatásban).
← ; a gobo kerék forgási iránya
→ ; a gobo kerék forgási iránya
(=); a gobo gyors rázása
(-); a gobo lassú rázása

A fényzár (shutter) (p8) üzemmódjai:
IKON/FUNKCIÓ MÓD
→ ; villogási sebesség
<> ; azt jelzi, hogy a fényzár nyitva van
; azt jelzi, hogy a fényzár zárva van
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A forgó gobo (p 13 – csak Cyberlight) üzemmódjai:
IKON/FUNKCIÓ MÓD
»; gyors átúsztatás (ugrás az átúsztatásban)
≈; arányos átúsztatás (úsztatás az átúsztatásban).
← ; a gobo kerék forgási iránya
→ ; a gobo kerék forgási iránya

⊄ ; a gobo szögének beállítása a fényterelő házában
(=); a gobo gyors rázása
A színkerék üzemmódjai (p2 - Intellabeam, p14 - Cyberlight):
IKON/FUNKCIÓ MÓD
>> teljes szín gyors átúsztatással
~ teljes szín arányos átúsztatással
← ; a színkerék forgási iránya
→ ; a színkerék forgási iránya
(=); szín gyors rázása
(-); szín lassú rázása
félszín gyors átúsztatással
félszín arányos átúsztatással

Visszatérés az alapértékekhez
A kezdőértékek a Mix Output (Kimenet keverése) menü Device Definition (Eszközdefiníció)
parancsában vannak definiálva (lásd a Spotkezelés című, 28. fejezetet). A kezdőértékek
általában semleges áttöltések, például nincs szín, nincs gobo, a fényzár/írisz nyitva van, a
dimmer bekapcsolva és így tovább.
A kezdőértékeket a [HOME], a [CL1] és a [CL2] billentyűvel lehet megadni. Ezek a billentyűk
az érintőképernyőn találhatók.

Az összes paraméter kezdőértékre állítása
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
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2. Nyomja meg a [HOME]
billentyűt az érintőképernyőn

Az összes paraméterhez a kezdőértékek
rendelődnek hozzá, ahogyan azok az
eszközdefinícióban előre be vannak állítva.

Kijelölt paraméterek kezdőértékre állítása
A Clear 1 és a Clear 2 az ebben a két törlési funkcióba tartozó paraméterekhez kezdőértékeket
rendel hozzá. A CL1 alapértelmezése általában tartalmazza az összes színparamétert, míg a
CL2 általában tartalmazza az összes gobo paramétert.
A paramétereket bele lehet foglalni, vagy ki lehet zárni a Mix Output menüben lévő Clear 1-ből
és a Clear 2-ből (Select Device/Define Device).

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Nyomja meg a [CL1] vagy a
[CL2] billentyűt az
érintőképernyőn.

A [CL1] és/vagy [CL2] billentyűhöz hozzárendelt
paraméterek visszaállítása a kezdőértékhez.

Paraméterértékek másolása
A Copy (Másolás) funkció lehetővé teszi paraméterértékek másolását egy spotból egy vagy
több spotba.
Az összes paraméter vagy a kijelölt paraméterek másolhatók az egyik spotból egy másikba. Ez
a funkció könyvtárak létrehozásakor hasznos, különösen a színkeverést használó eszközöknél.
Állítsa be az egyik spot színét, és másolja a paraméterértékeket a többibe.
Paramétereket lehet másolni a szerkesztőből, memóriákból vagy könyvtárakból.

Másolás a szerkesztőből
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelölje ki azt a spotszámot,
amelybe másolni kíván.
2. Jelölje ki a paramétereket
(választható).

Ha nem jelöl ki adott paramétereket, a
szerkesztőben lévő összes érték másolására
kerül sor.

3. Nyomja meg a [COPY ]
billentyűt.

A parancssorban a Copy from (Másolás forrása)
jelenik meg.

4. Jelölje ki a másolandó spotot.
5. Nyomja meg az [ENTER]
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Az értékek bemásolódnak a kijelölt spotba. Most

billentyűt.

folytatni lehet a szerkesztést.

Másolás memóriában lévő spotból
Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelölje ki azt a spotszámot,
amelybe másolni kíván.
2. Jelölje ki a paramétereket
(választható)

Ha nem jelöl ki adott paramétereket, a
szerkesztőben lévő összes érték másolására
kerül sor.

3. Nyomja meg a [COPY ]
billentyűt.

A parancssorban a Copy from (Másolás forrása)
jelenik meg.

4. Jelölje ki a memóriát.
5. Jelölje ki azt a spotot,
amelyből másol.
6. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Az értékek bemásolódnak a kijelölt spotba. Most
folytatni lehet a szerkesztést.

Másolás könyvtárban lévő spotból
Példa: másolja az értéket a 9-es gobo könyvtárból.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelölje ki azt a spotszámot,
amelybe másolni kíván.
2. Jelölje ki a paramétereket
(választható).

Ha nem jelöl ki adott paramétereket, az összes
érték másolására kerül sor.

3. Nyomja meg a [COPY ]
billentyűt.

A parancssorban a Copy from (Másolás forrása)
jelenik meg.

4. Jelölje ki a könyvtárat.
5. Jelölje ki a másolandó spotot.
6. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Végrehajtja a másolási funkciót. Most folytathatja
a szerkesztést.
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Spotok és paraméterek felszabadítása
Spot felszabadítása a szerkesztőből
Amikor memóriaprogramozáshoz spotokat szerkeszt, úgy adódhat, hogy egy spotot vagy egy
spot paraméterét fel kívánja szabadítani a szerkesztőből, hogy az ne legyen a memóriában.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelölje ki a spotszámot.

Ki lehet jelölni spotok csoportját vagy tartományát.

2. Nyomja meg a [RELEASE]
billentyűt.

A spot felszabadul, és visszatér a következő
szabályozószinthez vagy nyomon követéshez.

Paraméter felszabadítása a szerkesztőből
Ha a szerkesztőből felszabadít egy paramétert, majd folytatja egy memória rögzítésével, a
felszabadított paraméter a memóriába kerül, ha a spot dimmerje be van kapcsolva, és az All If
Dim funkció aktív. Az All If Dim a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben
tiltható.

Billentyűleütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Jelöljön ki spotokat.
2. Jelölje ki a paramétert
3. Nyomja meg a [RELEASE]
billentyűt.
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A paraméterértékek visszatérnek nyomon követő
üzemmódba.

7. FEJEZET
MEMÓRIÁK PROGRAMOZÁSA
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A szerkesztő alaphelyzetbe állítása
Programozás csatornákkal
Programozás színváltókkal
Programozás spotokkal
A Copy funkció használata
Szekvenciális memóriaprogramozás
A Call funkció használata
A Call használata az aktuális világítási
állapot tárolására
Call és áttöltések használata
memóriák programozására
Kiválasztott kimeneti források
egyesítése a szerkesztőben
Szerkesztés Call után
Az osztott úsztató hívása
Az inaktív szerkesztő hívása
A Call és az generál mester
Memóriák, csatornák és spotok vizsgálata
Memóriák vizsgálata
Csatornák vizsgálata
Spotok vizsgálata
Szöveg memóriák számára
Programozás vak módban
A vak szerkesztő törlése

Memóriák törlése
Különleges megtekintési funkciók
REM DIM használata
RETURN használata
Csatornák és spotok kiválasztása –
speciális funkciók
Csatornák és memóriák kiválasztása
memóriákból
Kiválasztás nem egymást követő
memóriákból
Visible használata
Programozás könyvtárakkal

Úsztatási idők
Úsztatási idők kijelölése memóriába
Úsztatási idők kijelölése
memóriatartományba
Úsztatási idők kijelölése nem egymást
Időáttöltések módosítása
Memóriák konvertálása szerkesztő
csoportokhoz
Programozás memóriákkal
Memória beszúrása
Kikapcsolási memória programozása
Spot-paraméterek tárolása követésből
Memóriaműveletek a szerkesztőben
Memóriák átnevezése és cseréje
Memóriák másolása
Memóriák törlése
A Memory Operations
(Memóriamûveletek) menü
Memóriák átnevezése
Memóriák másolása
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Áttekintés
A memóriákat egy számnak a csatornák és spotok szerkesztőcsoportjába való áttöltésével és a világítási állapot tárolásával
programozzák.
Úsztatási, várakozási és késleltetési idők tölthetők át minden egyes memóriába. Egyéb memóriajellemzõk a Loops
(Hurkok), Links (Csatolások) és a Parts (Részek).
Világítási állapotok a szerkesztőben lévő kiválasztások és lejátszó eszköz áttöltések, mint építõelemek segítségével jönnek
létre.
Válasszon spotokat és csatornákat, és töltsön át fényerő-/paraméterértékeket a szerkesztőben. Tárolja memóriaként az eredõ
világítási állapotot. A programozás a szerkesztő használatával végezhetõ, élő, vagy vak üzemmódban. (Lásd 4. és 5. fejezet
a csatorna-, színváltó- és spot-kiválasztásokkal és áttöltésekkel kapcsolatos információkhoz.)
Úsztatókhoz, húzókhoz vagy átúsztatókhoz áttöltött csoportok vagy memóriák használhatók építõelemekként egy világítási
állapot létrehozására. Ebben az esetben a világítási állapotot a Call funkció segítségével viszik be a szerkesztőbe. A
szerkesztőben lévő csoporthoz ezután a rendszer áttölt egy memóriaszámot, és ezt tárolja (lásd 12. és 13. fejezet
csoportoknak és memóriáknak úsztatókhoz és vezérlõkhöz való áttöltésével kapcsolatban).
Amikor tárol egy memóriát, a 4D vezérlőpult létrehoz egy jóváhagyási üzenetet. Ha a világítási állapothoz áttöltött
memóriaszám már használatban van, a Memory Exists (Memória létezik) üzenet jelenik meg. Ha nem akarja felülírni a
meglévő memóriát, nyomja meg a [CLEAR] billentyűt. A meglévő memória felülírásához nyomja meg újra a [STORE]
billentyűt.

A szerkesztő alaphelyzetbe állítása
Memória tárolása után a résztvevõ spotok és csatornák a szerkesztőben maradnak, amíg [RESET] billentyűt nem nyomnak.
Folytathatja a memóriák programozását a szerkesztőben maradt szerkesztőcsoport segítségével.
Memóriák tartalmazhatnak mind spotokat, mind pedig csatornákat. Az egyszerűség kedvéért a spotokkal, csatornákkal,
illetve színváltókkal társított memóriákat külön tárgyaljuk.

Programozás csatornákkal
Példa: Az 1-es csatorna kiválasztása, 45% fényerőmegadása és 1-es memóriaként történõ tárolása.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
csatornát.

Channel 1 jelenik meg a parancssorban.

2. Nyomja meg a [@]-t.

Ha a {dimmer} (fényerő-szabályozó) kereket
használja, hagyja ki ezt a lépést és a 3-as lépést.

3. Adjon meg 4.5-öt a
Billentyűzeten.

4 megadása a billentyűzeten 40% fényerő-áttöltést
eredményez. Használja "."-t (pontot) kerek 10-nél
kisebb fényerőmegadásához. Példa: 4.5 megfelel
45% fényerőnek.
Ha a rendszert USA-ra konfigurálják
(Szervizeszközök/config sys), tizedespont nélkül
adja meg a fényerőt (pl. adjon meg 45-öt).

4. Nyomja meg a [=] billentyűt.

Memory jelenik meg a parancssorban. Ha a
rendszer-konfiguráció USA-hoz való, nyomja meg a
[MEMORY] billentyűt a [=] helyett.

5. Adjon meg 1-et a
Billentyűzeten.

6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 1 Stored (1-es memória tárolva) üzenet
jelenik meg. A csatornák a szerkesztőben maradnak,
de már nincsenek kiválasztva. Fehéren jelennek
meg.

7. Folytassa a szerkesztést
vagy nyomja meg a
[RESET]-et.

Programozás színváltókkal
Az alábbi példa a számbillentyűzetet használja a színszám megadására. Megcímezheti azonban a színváltót az {iris} kerék
használatával. A kerék használata megakadályozza a [FRAME] megnyomását.
Példa: A 10-es színváltó csatorna kiválasztása, a dimmer szint beállítása 100%-ra, a színváltó színszámának 2-re állítása, és
tárolás 2-es memóriaként.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 10-es
csatornát.
2. Nyomja meg a [FULL]
billentyűt.

A 10-es csatorna dimmere 100%-nál van.

3. Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.

Ha a színszámot a kerék használatával jelöli ki,
ugorja át a 3-as és a 4-es lépést.

4. Adjon meg 02-t a
Billentyűzeten.

Adja meg a színszámot 2 számjegyként.

5. Nyomja meg a [=] billentyűt.

Memory jelenik meg a parancssorban.

6. Adjon meg 2-t a
Billentyűzeten.
7. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 2 Stored! (2-es memória tárolva) üzenet
jelenik meg. A szerkesztő nem törlődik.

Programozás spotokkal
Példa: A 3-as memória az 1-es spotból áll. A paraméterértékek a következőképpen töltődnek át: x 45, y 68, dim 55%, P1
rekesz teljesen nyitott, P6 gobo 5

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es spotot.
2. Mozgassa a {dimmer}
kereket, amíg 55-öt el nem
éri, vagy
Nyomja meg a dm-t az
érintőképernyõn, és adja meg
a fényerőértéket a
billentyűzeten.

Az 1-es spot pirosan jelenik meg.
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Használja a pozicionáló gömböt az x és y
mozgatáshoz.
3.
4. Nyomja meg a [ir] billentyűt
az érintőképernyõn.
5. Rendeljen hozzá egy
paraméterértéket.

Adjon meg egy értéket a számbillentyűzeten.

6. Nyomja meg a gobo
paramétert az
érintőképernyõn.
7. Rendeljen hozzá egy
paraméterértéket:
• Használja a
számBillentyűzetet.
• Használja a [STEP UP]
billentyűt vagy a [STEP
DOWN] billentyűt.
• Válasszon ki egy lépést az
érintőképernyõn.
• Használja a paraméterkereket.
8. Nyomja meg a [=] billentyűt.

A memory szó jelenik meg a parancssorban.
Ha a rendszer USA-ként definiált, helyette nyomja
meg a [MEMORY] billentyűt.

9. Adjon meg 3-at a
Billentyűzeten.
10. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Memory 3 Stored (3-as memória tárolva) jelenik
meg. A szerkesztő nem törlődik.

Ha egy spot nem reagál megfelelően, ellenõrizze, hogy a sebesség paraméter (ha van sebesség paraméter) nullánál többre
van-e állítva, és a zár (ha van) vagy az írisz nyitott-e.
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Spot-paraméterek tárolása követésből
A Store Tracking If Dimmer On (Követés tárolása, ha a dimmer be van kapcsolva) kapcsoló a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menüben ellenõrzi, hogy az összes spot-paraméter tárolódik-e memóriában, vagy csak a kiválasztott
paraméterek tárolódnak.
Amikor ez a lehetőség engedélyezett, az összes paraméter szerepel egy memória tárolásakor, ha a kiválasztott spot
dimmerhez 0 % fölötti fényerő van áttöltve. Ez biztosítja, hogy bármely paraméter, amelyet Ön nem címez meg
közvetlenül, a memóriában fog tárolódni ahelyett, hogy csak követésben maradna, és késõbb zavart okozna.
Amikor tiltva van, bármely tárolt memória csak a kiválasztott paramétereket tartalmazza.

Tipp
A Teach Macro szolgál arra, hogy olyan makrót készítsen, amely engedélyezi vagy tiltja ezt a funkciót, hogy kéznél legyen
a vezérlőpulton.

A Copy funkció használata
A Copy funkció lehetõvé teszi, hogy csatorna-fényerőáttöltéseket, színváltó színszám áttöltéseket és spot-paramétereket
másoljon a szerkesztőben lévő értékekbõl és memóriákban tárolt értékekbõl. Spot-paraméter értékek könyvtárakból is
másolhatók (lásd 17. fejezet – Könyvtárak).

Csatorna-fényerők másolása a szerkesztőbõl
Példa: Az 5-ös csatorna fényerő-értékének másolása a 20-25-ös csatornákhoz. Az alábbi példa feltételezi, hogy az 5-ös
csatornának van fényereje a szerkesztőben.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20 – 25-ös
csatornákat.

Válassza ki a célcsatornákat.

2. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

3. Válassza ki az 5-ös
csatornát.

Válassza ki azt a csatornát, amelybõl másol.

4. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

Az 5-ös csatorna fényerő-áttöltése átmásolódik a
20 – 25-ös csatornákhoz.

Csatorna-fényerők másolása memóriából
Példa: a 3.memóriában található 5-ös csatorna értékének másolása a 20 – 25-ös csatornákba.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20 – 25-ös
csatornákat.

Válassza ki a célcsatornákat.

2. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

3. Válassza ki a 3-as memóriát.
4. Válassza ki az 5-ös
csatornát.

Válassza ki azt a csatornát, amelybõl másol.

5. Nyomja meg az [ENTER]

Az 5-ös csatorna fényerő-áttöltése átmásolódik a
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billentyűt.

20 – 25-ös csatornákhoz.

Színváltó színszámok másolása a szerkesztőből
Példa: Az 5-ös csatornához kapcsolt színváltó színszámának másolása a 20 – 25-ös csatornákhoz kapcsolt színváltókba. Az
alábbi példa feltételezi, hogy az 5-ös csatornának van színszám-értéke a szerkesztőben.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20 – 25-ös
csatornákat.

Válassza ki a célcsatornákat.

2. Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

4. Válassza ki az 5-ös
csatornát.

Válassza ki azt a csatornát, amelybõl másol.

5. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

Az 5-ös csatorna fényerő-hozzárendelése
átmásolódik a 20 – 25-ös csatornákhoz.

Színváltó színszámok másolása memóriából
Példa: Az 5-ös csatornához kapcsolt színváltó színszámának másolása a 20 – 25-ös csatornákhoz kapcsolt színváltókba.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20 – 25-ös
csatornákat.

Válassza ki a célcsatornákat.

2. Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

4. Válassza ki a 3. Memóriát
5. Válassza ki az 5-ös
csatornát.

Válassza ki azt a csatornát, amelybõl másol.

6. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

Az 5-ös csatorna fényerő-értéke átmásolódik a 20
– 25-ös csatornákhoz.

Az összes spot-paraméter másolása a szerkesztőből
Példa: Az összes paraméterérték átmásolása a 10-es spottól a 4-es spothoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 4-es spotot.

Válassza ki a célspotot.

2. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

3. Válassza ki a 10-es spotot.

Válassza ki azt a csatornát, amelybõl másol.

4. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

A szerkesztő értékei átmásolódnak a célspothoz.
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Kiválasztott spot-paraméterek másolása a szerkesztőből
Példa: Az 1-es szerkesztőben a 10-es spothoz hozzárendelt gobo paraméterértékek másolása a 4-es spothoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 4-es spotot.

Válassza ki a célspotot.

2. Válassza ki a gobo
paramétert az
érintőképernyõn.
3. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

4. Válassza ki a 10-es spotot.

Válassza ki azt a spotot, amelybõl másol.

5. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

A szerkesztő értékei átmásolódnak a célspothoz.

Spot-paraméterek másolása memóriából
Példa: Az 1-es memóriában lévő 10-es spot összes paraméterének másolása a 4-es spothoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 4-es spotot.

Válassza ki a célspotot.

2. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from jelenik meg a parancssorban.

3. Válassza ki az 1-es
memóriát.

Válassza ki azt a memóriát, amely tartalmazza azt
a spotot, amelybõl másolni akar.

4. Válassza ki a 10-es spotot.

Válassza ki azt a spotot, amelybõl másol.

5. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

Az értékek átmásolódnak a célspotra.

Kiválasztott paraméterek másolása memóriából
Példa: A gobo paraméter másolása az 1-es memóriában lévő 10-es spotból a 4-es spothoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 4-es spotot.

Válassza ki a célspotot.

2. Nyomja meg a gobo
paraméterbillentyűjét.

A kiválasztott paraméter pirosan jelenik meg.

3. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

Copy from íródik a parancssorba.

4. Válassza ki az 1-es
memóriát.

Válassza ki azt a memóriát, amely tartalmazza azt
a spotot, amelybõl másolni akar.

5. Válassza ki a 10-es spotot.

Válassza ki azt a spotot, amelybõl másol.

6. Nyomja meg a [ENTER]
billentyűt.

Az értékek átmásolódnak a célspotra.

Fontos! Ne másoljon paraméterértékeket egyik típusú spotról másik típusú spotokhoz.
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Sorrendi memóriaprogramozás
Egy memória tárolása nem törli automatikusan a szerkesztőt. Ez lehetõvé teszi memóriák szekvenciális (sorrendi)
szerkesztését.
Az 1-es memória tárolása után szerkesztheti a 2-es memóriát az utolsó tárolás parancs után a szerkesztőben maradó
csatorna- és spot-csoportokkal.
Példa: az 1-es memória tárolása után az 1-es spot megmarad a szerkesztőben. Most a 2-es memóriát fogjuk programozni
néhány csatornának az aktuális szerkesztőhöz való hozzáadásával.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8 - 10
csatornákat.
2. Használja a {dimmer}
kereket fényerő-értékek
áttöltéséhez, vagy nyomja
meg a [@] billentyűt, és adjon
meg egy számot a
Billentyűzeten.

Amikor a kereket mozgatják, a kiválasztott
csatornák pirosan jelennek meg.

3. Nyomja meg a [+ STORE]
billentyűt.

A szerkesztőben kiválasztott csatornák és spotok
(pirosan megjelenítve) kiválasztottak maradnak
egy memóriának a [+STORE] segítségével
történõ tárolása után.

A Call funkció használata
A Call funkció lehetõvé teszi, hogy a szerkesztőben a vezérlőpult kimenetének egészét vagy egy részét egyesítse, és
memóriaként tárolja. Az egyesített kimenet szerkesztőcsoporttá válik. Ez a szerkesztőcsoport tovább módosítható vagy
azonnal tárolható, mint új memória.
A Call funkció használatának néhány módja:
• Amikor a világítási állapot egy úsztatón lévő áttöltésből és néhány spotból és csatornából áll, egyesítheti az úsztatóból
és a szerkesztőből való kimenetet, és memóriaként tárolhatja.
• Az úsztatókon és húzókon lévő memória- és csoport-áttöltések használata építőelemekként világítási állapot
létrehozására, különböző lejátszó eszközökből való kimenetek egyesítésére és memóriaként történő tárolására.
• Csak kiválasztott lejátszó eszközökbõl való kimenet egyesítésére és memóriaként való tárolására.
• A teljes kimenet vagy kiválasztott kimenet egyesítése és folytatása az így kialakított szerkesztő módosításával.
• DMX bemenet egyesítése.

Az egyesített kimenetből származó szerkesztőcsoport tárolása után a résztvevõ csatornák vagy spotok vagy felszabadulnak a
szerkesztőbõl, vagy a szerkesztőben maradnak. Alapvetõen a szerkesztő megtartja a csatornák és spotok vezérlését, ha
felszabadításuk változást okoz az aktuális világítási állapotban. Azok a spotok és csatornák, amelyeket egy lejátszó
eszközbõl (A/B, C/D, úsztatók és húzók) hívtak be a szerkesztőbe és nincsenek módosítva, felszabadulnak a szerkesztőbõl a
[STORE] billentyűt megnyomása után.
Ha az aktuális világítási állapotban akar maradni, töltse át az új memóriát egy aktív forráshoz, és nyomja meg a [RESET]
billentyűt. Ha vissza akar térni az egyesített kimenet tárolása előtti világítási állapothoz, csak nyomja meg a [RESET]
billentyűt.
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A Call használata az aktuális világítási állapot tárolására
Ez az elemzés feltételezi, hogy egy memória vagy egy csoport át van töltve úsztatóhoz. Memóriák és csoportok áttöltését
lásd a 11. fejezetben.
Tegyük fel, hogy a vezérlőpult kimenete egy aktív memória az A-n. Bizonyos módosítások végzése után a világítási
állapotot egy név alatt el akarjuk menteni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CALL]
billentyűt.

Memory jelenik meg a parancssorban.

2. Adjon meg egy
memóriaszámot a
billentyűzeten.

Ha már megadtak egy memóriaszámot, a teljes
pultkimenet egyesül (visszahívódik) a
szerkesztőben.

3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az új memória tárolódik. A szerkesztő nem
szabadul fel, hogy megtartsa a színpadi képet.

Tipp
Megnyomhatja a [+STORE] billentyűt vagy a [+] billentyűt és a [STORE] billentyűt, ha a következő memóriaszámhoz
akar tárolni a Rendszerparaméterek menüben definiált növekmény szerint.

Call és áttöltések használata memóriák programozására
Használhatja a húzó- és úsztató áttöltéseket építőelemekként világítási állapot létrehozására és a világítási állapotnak
memóriaként való tárolására. (Lásd 12. és 13. fejezet memóriáknak és csoportoknak húzókhoz és úsztatókhoz való
áttöltésével kapcsolatban).
Példa: Egy háromszínű horizont van betöltve az 1 - 3 úsztatókhoz. A 3 szín különböző szintekre való beadásával
létrehozhatjuk a kívánt eredő színt. Ezt most 5-ös memóriaként akarja tárolni. Nincs másik kimenet más lejátszó eszközről
vagy a szerkesztőből.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Hozzon létre egy világítási
állapotot az úsztató- vagy a
húzó feltöltésével.
2. Nyomja meg a [CALL]
billentyűt.

A szerkesztőbe bevitt teljes vezérlőpult-kimenet
fehérben jelenik meg. Memory jelenik meg a
parancssorban.

3. Adjon meg 5-öt a
billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Mem 3 Stored (3-as memória tárolva) jelenik meg.
A szerkesztő felszabadul.

Megjegyzés
Csatornák, spotok és spot paraméterek, amelyek kimenete az inaktív szerkesztőben van, nincsenek bevonva a [CALL] [#]
[STORE] billentyűsorozat használatakor.
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Kiválasztott kimeneti források egyesítése a szerkesztőben
Meghatározott kimeneti forrással társított billentyű megnyomása visszahívja a szerkesztőbe annak tartalmát. Több billentyű
nyomható meg egymás után. Az összes kimenet összegyűjtése után tároljuk az eredményt a szokásos memóriatárolási
funkció segítségével.
Példa: Egy háromszínű horizont van betöltve az 1 - 3 úsztatókhoz. A 3 szín különböző szintekre való beadásával létrehozza
a kívánt eredő színt. Az A-n, C-n és az 1- 6-os húzón is vannak aktív gépek. Ön csak a horizont fényvetőit akarja 5-ös
memóriaként tárolni.

Vegye az előbbi horizont-világítási példát:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CALL] billentyűt.
2. Nyomja meg az 1-es úsztató
áttöltés/ütközés gombját.

Az 1-es úsztató kimenete egy
szerkesztőcsoportba jut.

3. Nyomja meg a 2-es úsztató
áttöltés/ütközés gombját.

A 2-es úsztató kimenete csatlakozik a
szerkesztőcsoporthoz.

4. Nyoma meg a 3-as úsztató
áttöltés/ütközés gombját.

A 3-as úsztató kimenete csatlakozik a
szerkesztőcsoporthoz.

5. Nyomja meg a [=] billentyűt, és
adjon meg egy számot a
Billentyűzeten.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az 1-es, 2-es és 3-as úsztatókból való egyesített
kimenet memóriaként tárolódik.

Megjegyzés
Vezérlőkön vagy úsztatókon lévő áttöltések hívásakor a csatornák, színváltók, spotok és spot-paraméterek a színpadi
értékükön jönnek be a szerkesztőbe. Példa: Az 1 – 6 csatornák az 1-es húzóhoz vannak áttöltve. Az 1-es húzó 100 %-nál
van. A 2-es és a 3-as csatorna szintén a szerkesztőben van 60 % fényerőnél. A [CALL] [1-es vezérlõ Bump gombja]
megnyomása a szerkesztőcsoportban Full (tele) értéknél lévő 1-es, 4-es, 5-ös és 6-os csatornát (a húzóból való kimenet) és
60 %-nál lévő 2-es és 3-as csatornát eredményez.

Szerkesztés Call után
A szerkesztőben egyesített összes kimenet rendelkezésre áll további szerkesztésre. A szerkesztő nem szabadul fel a memória
tárolása után. Példa: A B úsztató, C úsztató, valamint az 1-es, 12-es, 16-os és 18-as húzók kimenete tartalmazza az aktív
színpadi képet.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CALL] billentyűt.
2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.
3. Válasszon csatornákat és
spotokat, és módosítson.
4. Nyomja meg a [=] billentyűt, és
adjon meg egy számot a
billentyűzeten.
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Az összes aktív kimenet szerkesztőcsoportként
egyesül.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szerkesztő nem szabadul fel.

Az átúsztató tartalmának visszahívása
Amikor az A/B vagy a C/D átúsztató osztott (A (C) a végállásán kívül van, B (D) ugyanúgy, valamint a hívás funkciót
használják, az úsztató összege a szerkesztőhöz kerül hívásra.
Példa: Az A úsztató 50 %-nál van, az A kimenete az 1  5 csatornák 35 %-nál. A B úsztató 60 %-nál van, a B csatorna
kimenete a 33  40 csatornák 25 %-nál van.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CALL]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [A] billentyűt. Az A és B úsztatók kimenetének az összege
csoporttá válik a szerkesztőben. Ezért a szerkesztő
most az 1  5 csatornákat 35 %-nál, a 33  40-es
csatornák 25 %-nál vannak.

A kimenet egyesítése mindkét szerkesztőből
Példa: Az 1-es szerkesztő aktív. A spotokat és a csatornákat tartalmazó memória tárolása az 1-es szerkesztőben és a 2-es
szerkesztőben.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CALL]
billentyűt.

Az 1-es szerkesztőben lévő csatornák és spotok
fehéren jelennek meg. A 2-es szerkesztő a háttérben
pirosan jelenik meg.

2. Nyomja meg az [EDITOR]
billentyűt.

Az 1-es szerkesztő tartalma szintén megjelenik egy
fehér mezõben.

3. Adjon meg egy számot a
Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory # Stored (... számú memória tárolva)
jelenik meg.

Tipp
Ha megfelel, használhatja a [+] [STORE] megnyomását (tárolás a következő számra) vagy a [+STORE] billentyűt (tárolás
a +Store növekmény szerint a Rendszerparaméterek menüben) a 3-as és 4-es lépés helyett.

A Call és a generál mester
Van egy további Call funkció, amely a generál mester szintet használja a kimenet egyesítésekor. Az alábbi elemzés
feltételezi, hogy a maximális generál mester szint 100 %-ra van beállítva; ha a maximális generál mester szint 200 %-ra van
beállítva, ugyanazok a szabályok érvényesek.
Állítsa be az generál mestert 100 %-nál kisebbre, és hívja a teljes kimenetet a szerkesztőhöz. A kimenetA generál
mesterszintjére kényszerül. Tárolja az eredményt memóriaként.
Ez a funkció csak a teljes kimenet egyesítésekor használható. Nem használható kiválasztott lejátszó eszközökbõl való
kimenet egyesítésekor.
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Új memória tárolása a generál mester szint használatával
Példa: Az 1-es memória tartalmazza az 1 - 7 @ Full csatornákat A 9-es csatorna az 5-ös húzóba van betöltve. Az 1-es
memória az A-n van, ami a felső végállás, és színpadon aktív. A húzó 50 %-nál van beállítva, ezért az igaz kimenet a 9-es
csatornán 50 %-nál van. Vigye át az generál mestert 50 %-ra.A generál mester most piros és 50 %-ot mutat.
Amikor új memóriaszámra vagy a pulton nem aktív memóriára tárol, a szerkesztő és a generál mester100 %-ának
kényszerítése törlődik, vagyis a generál mester 50 %-nál van.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CALL]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [→] billentyűt. Az generál mester 100 %-ra kényszerül, a generál
mesterszint pirosan jelenik meg és villog.
3. Adjon meg egy számot.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A fenti példára utalva, az eredõ memória az 1 - 7 @
50 csatorna és a 9 @ 25 csatorna. A generál mester
visszatér eredeti szintjére és már nem kényszerül
100 %-ra. Ha lennének csatornák/spotok a
szerkesztőben, azok nem szabadulnak fel, hogy ne
okozzanak hirtelen változást a színpadi képben.
Mivel új memóriaszámra vagy a kártyán nem aktív
memóriára tárol, a szerkesztő és a generál mester
100 %-ának kényszerítése törlődik, azaz a generál
mester 50 %-nál van.

Megjegyzés
Amikor új memóriaszámra vagy a pulton nem aktív memóriára tárol, a szerkesztő és a generál mester 100 %-ának
kényszerítése törlődik, vagyis a generál mester 50 %-nál van.

Tárolás az éppen aktív memóriához
Amikor az aktív memóriához tárol és a potenciométer (A, B, húzó stb.) nincs a teljes határán, a generál mester kényszerített
100 %-nál van, és a szerkesztő nem törlődik. Igazítsa be a potenciométert a szerkesztő kimenetéhez, vigye vissza a generál
mestert 100 %-hoz, és törölje a szerkesztőt.
Példa: Az 1-es memória aktív az A-n. Ön módosítani akarja az 1-es memóriát a fényerőszintjének 20 %-os csökkentésével.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Csökkentse a generál mester
szintet 20 %-kal.
2. Nyomja meg a [CALL]
billentyűt.

Engedélyezi a hívás funkciót.

3. Nyomja meg a [→
→] billentyűt.

Az generál mester 100 %-ra kényszerül. A generál
mesterszint pirosan jelenik meg és villog.

4. Adjon meg egy számot a
Billentyűzeten.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Memóriák, csatornák és spotok vizsgálata
Kiválasztott csatornák, spotok és memóriák vizsgálatakor használhatja a [+] és a [
] Billentyűket, hogy megtekintse a
következő vagy az előző memóriát.
Lépjen ki a vizsgálati kijelzésekbõl és térjen vissza a színpadi kijelzésre a [STAGE] billentyű megnyomásával.

A memórialista megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

A memória megjelenik az 1-es CRT-n. A
memórialista memóriák szekvenciális listája a
hurok-, csatolás- és idő-áttöltéseikkel. A szöveg
oszlop megjelenít a memóriához csatolt bármilyen
szöveget, rész Q-t, és automatikus áttöltést.

Kiválasztott memória vizsgálata
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
2. Válassza ki a vizsgálni kívánt
memóriát.
3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

A kiválasztott memória megjelenik mindkét
monitoron. A kijelzõ spotokat és
paraméterértékeket, csatornákat fényerővel és
színválasztókkal, úsztatási időkkel,
részkijelölésekkel és szöveggel.

4. Memória módosításához
nyomja meg a [CHANNEL]
vagy a [SPOT] billentyűt.

Lásd a következő fejezetet.

Csatornák vizsgálata
4 különböző csatornakijelzés van:
•

Szabad csatornák - semmilyen memóriában nem használt csatornák

•

Áttöltött csatornák - memóriákban használt csatornák

•

Kiválasztott csatornák

•

Követési lap

Nem használt és áttöltött csatornák megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.
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billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Memóriákban nem használt csatornák jelennek
meg.

3. Nyomja meg újra az [EXAM]
billentyűt.

Memóriákban használt csatornák listája jelenik
meg.

Kiválasztott csatorna megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.
2. Adjon meg egy
csatornaszámot a
Billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
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Megjelenik azoknak a csatornáknak a listája, ahol
a csatorna megjelenik, beleértve a fényerőt és a
színváltó színszámokat (ha vannak) az egyes
memóriákban.

A követési lap megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a
[CHANNEL] billentyűt.
2. Nyomja meg a
[MEMORY] billentyűt.
3. Nyomja meg a [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik a követési lap. Használja a nyíl
Billentyűket a kijelzésben való közlekedéshez.

Spotok vizsgálata
2 spot-vizsgálat van:
•

Szabad spotok - semmilyen memóriában nem használt spotok listája

•

Kiválasztott spot

Szabad spotok megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Semmilyen memóriában nem használt spotok listája
jelenik meg.

Kiválasztott spotok megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.
2. Válassza ki a spot számát
a számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Egy követési lap jelenik meg, amely mutatja a
kiválasztott spotot tartalmazó memóriákat és az
egyes memóriákhoz áttöltött összes
paraméterértéket. Ha vannak könyvtár-áttöltések, a
könyvtár száma jelenik meg.

Megjegyzés
A memóriában lévő könyvtár-áttöltés abszolút paraméterértékeinek megtekintéséhez nyomja meg újra az [EXAM]
billentyűt.
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Szöveg memóriák számára
Csatolhat szöveget memóriákhoz, így létrehozva egy ‘memórialapot'. Ez a szöveg lehet rövid memóriasor, oldalszám,
referenciaszám stb.
Példa: A ‘nézőtér be, szünet’ szöveg csatolása a 25-ös memóriához.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 25-ös
memóriát.
2. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.

Text jelenik meg a parancssorban.

3. Gépelje be:
'házfények fel. Intervallum'

Az összes gépelés az alfanumerikus
Billentyűzeten történik.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szöveg megjelenik a memórialap utolsó
oszlopában. Ha a memória át van töltve egy
húzóhoz, az elsõ 4 karakter megjelenik a LED
kijelzõn.

Programozás vakszerkesztés módban
A 4D vezérlőpult 2 élő szerkesztőt és egy vakszerkesztőt tartalmaz.
Vak módba való kapcsoláskor az éppen aktív szerkesztőben jelenlévő csatornák és spotok vak módban tárolódnak és
jelennek meg.
Ha az élő szerkesztőbõl tárolt csatornák és spotok nem kellenek a vakszerkesztőben, szabadítsa fel őket a vakszerkesztőből
a [RESET] billentyű megnyomásával, miközben vak módban van. Ez nem érinti az élő színpadi kimenetet, mivel csak a
vakszerkesztőt törli, nem pedig az élő szerkesztőt.
Vak szerkesztés végzésekor bármely módosítás, amit azokon a csatornákon és spotokon végeztek, amelyet az élő
szerkesztőből küldtek, nem érinti az élő szerkesztőben még jelenlévő ugyanolyan csatornákat és spotokat.
Példa: A 7-es memória programozása vak módban a 2 - 8-as csatornákkal.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [BLIND]
billentyűt.

BLIND jelenik meg piros mezõben a képernyõ
tetejének a közepén.

2. Válassza ki a 2 → 8 csatornát
és rendeljen hozzá fényerőértékeket.
3. Nyomja meg a [=] billentyűt,
és adjon meg 7-et (ehhez a
példához) a Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [BLIND]
billentyűt.
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Lépjen ki a vak módból. A színpadi kimenet újra
megjelenik a kijelzõn. A vakszerkesztő nem
törlődik.

A vakszerkesztő törlése
A vak módból való kilépés nem törli a vakszerkesztőt. A vak módban aktív összes csatorna és spot a vakszerkesztőben
marad, amíg a vakszerkesztő törlődik.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. A vak módból való kilépés
elõtt nyomja meg a [RESET]
billentyűt.

A vak módban jelenlévő csatornák és spotok
felszabadulnak.

Úsztatási idők
Bekapcsolási, kikapcsolási, késleltetési, bekapcsolás várakozási és kikapcsolás várakozási idők áttölthetők memóriákhoz.
Ha nincs tárolva idő-áttöltés, a szerkesztő automatikusan kijelöli a memória alapértelmezett idejét, ahogy az definiálva van a
Rendszerparaméterek menüben.
Ha nem készül kikapcsolási idő-áttöltés, a memória kiúsztatási ideje automatikusan alkalmazásra kerül, mint kiúszási idő, a
bejövõ memória beúszási ideje. Példa: ha a 4-es memóriának egy 6 számlálási idejű bekapcsolási áttöltése van, és a 3-as
memóriának pedig nincs kikapcsolási áttöltése, a 3-as memória 6 számlálási egység alatt fog kiúszni a 3-asból a 4-es
memóriába való úsztatáskor.
Nyomja meg a [0] vagy a [••] billentyűt a CUT (vágási) úsztatási időhöz.
Az úsztatási idők áttöltéséhez használt Billentyűk:
[TIME] és [WAIT]

BILLENTYŰ

IDŐ-ÁTTÖLTÉS

[TIME]

Time – in (Bekapcsolási idő) Egy go parancs érkezésekor a
nagyobb fényerőre úsztató valamennyi csatorna/spot elkezdi
úsztatását. Az úsztatás az áttöltött időben történik.

[TIME] [TIME]

Time – out (Kikapcsolási idő) Egy go parancs érkezésekor
a kisebb fényerőre úsztató valamennyi csatorna/spot elkezdi
úsztatását. Az úsztatás az áttöltött időben történik.

[WAIT]

Delay (Késleltetés) A késleltetés a teljes úsztatásra
vonatkozik. A késleltetési idő hasznos a hurkoknál.
Késleltetési idő áttöltése memóriához egy hurokban
meghatározza, hogy meddig marad színpadon az előző
memória, mielőtt a hurokban lévő következő memóriához
úsztat. Ugyanez a hatás elérhető mind a bekapcsolási
várakozási, mind pedig a kikapcsolási várakozási idő
áttöltésével.

[WAIT] [WAIT]

Wait – in (Bekapcsolási várakozási idő) Egy go parancs
érkezésekor a nagyobb fényerőre úsztató valamennyi
csatorna/spot elkezdi számolni az áttöltött várakozási időt,
mielőtt elkezdi az úsztatást.

[WAIT] [WAIT] [WAIT]

Wait – out (Kikapcsolási várakozási idő) Egy go parancs
érkezésekor a kisebb fényerőre úsztató valamennyi
csatorna/spot elkezdi számolni az áttöltött várakozási időt,
mielőtt elkezdi az úsztatást.
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Úsztatási idők áttöltése memóriába
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Hozzon létre egy színpadi
képet.
2. Nyomja meg a [=] billentyűt,
és adjon meg 7-et a
Billentyűzeten.

.

3. Nyomja meg a [TIME] [6]
billentyűt.

Time-I jelenik meg a parancssorban. A 3-as
memóriában lévő bejövõ spotok/csatornák 6
másodperc alatt felúsznak.

4. Nyomja meg a [TIME] [8]
billentyűt.

Time-O jelenik meg a parancssorban. A kisebb
fényerőre úsztató spotok/csatornák a 2-es és a 3-as
memóriák közti átúsztatáskor 8 másodpercet
vesznek igénybe az úsztatásuk elvégzésére.

5. Nyomja meg a [WAIT]
[WAIT] [2] billentyűt.

Wait-In jelenik meg a parancssorban. A 3-as
memóriában lévő bejövõ spotok/csatornák 2
másodpercet fognak várni az úsztatásuk elkezdése
elõtt.

6. Nyomja meg a [WAIT] [2]
billentyűt.

Wait-O jelenik meg a parancssorban. A kisebb
fényerőre úsztató spotok/csatornák a 2-es és a 3-as
memóriák közti átúsztatáskor 2 másodpercet
vesznek igénybe az úsztatásuk elvégzésére.

7. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 7 Stored (7-es memória tárolva) üzenet
jelenik meg.

Tipp
Ha elmulasztotta megadni az úsztatási idő áttöltéseket a [STORE] billentyű megnyomása elõtt:
1. Nyomja meg a [TIME] vagy a [WAIT] billentyűt. A parancssor megjeleníti az utolsó tárolt memóriaszámot.
Adja meg a kívánt úsztatási időt.
2. Nyomja meg a [STORE] billentyűt.

Úsztatási idők áttöltése memóriatartományba
Azonos úsztatási idők hozzárendelhetők memória-tartományhoz vagy csoporthoz.
Példa: 10 másodperces bekapcsolási idő hozzárendelés az 1 → 6 memóriákhoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1 → 6
memóriákat.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyűt.

Time-I jelenik meg a parancssorban.

3. Adjon meg 10-et a
Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Egy jóváhagyási üzenet jelenik meg.

Úsztatási idők áttöltése nem egymást követő memóriákba
Nem egymást követő memóriák csoportjához szintén áttölthetők azonos úsztatási idők.
Példa: 10 másodperces kikapcsolási idő áttöltése a 2-es, 6-os és a 8-as memóriához.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 2-es memóriát.
2. Válassza ki a 6-os memóriát.

A memórialista megjelenik, és a kiválasztott
memóriák megjelennek egy piros mezõben.

3. Válassza ki a 8-as memóriát.
4. Nyomja meg a [TIME] [TIME]
billentyűt.

Time-O jelenik meg a parancssorban. A színpadi
kijelzés most látható.

5. Adjon meg 10-et a
Billentyűzeten.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Egy jóváhagyási üzenet jelenik meg.

Időmegadások módosítása
Az alábbi példa azt mutatja, hogyan kell módosítani egy idő megadást. Más idő megadások ugyanezt az eljárást használják;
csak nyomja meg az idő-megadás Billentyűket a szükséges alkalommal, amíg a parancssorban meg nem jelenik a
várakozási, illetve a késleltetési idők parancsai.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a memóriát
módosításra.
2. Nyomja meg a [TIME] vagy a
[WAIT] billentyűt.

Az áttöltés megjelenik a parancssorban.

3. Töltsön át egy új időértéket.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az új úsztatási idő információ tárolódik.

Memóriák konvertálása szerkesztő csoportokhoz
Memóriák konvertálhatók a szerkesztőben lévő csoportokhoz, és használhatók új memóriák építőelemeiként. Memóriának
szerkesztő csoporthoz való konvertálásának Billentyűsorozatait az határozza meg, hogy üres-e a szerkesztő vagy nem.

Konvertálás memóriához, amikor a szerkesztő üres
Példa: A 4-es memória konvertálása a szerkesztőben lévő csoporthoz, szerkesztés és új memória tárolása.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések
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1. Válassza ki a 4-es memóriát.

Tetszõleges számú memória kiválasztható.

2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A 4-es memória tartalma (spotok és
paraméterértékek, csatornák és fényerő-/színváltó
kijelölések) konvertálódnak a szerkesztőben lévő
csoporthoz. A spotok fehéren jelennek meg.
Jegyezze meg, hogy az [ENTER] billentyű
megnyomása után a Memory 4 eltûnik a
parancssorból. Ez biztosítja, hogy Ön szerkesztő
csoporton és nem memórián dolgozik.

3. Válasszon és szerkesszen
csatornákat és spotokat.
4. Nyomja meg a [=] billentyűt.

Memory van a parancssorban.

5. Adjon meg 5-öt a
Billentyűzeten.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 5 Stored (5-ös memória tárolva) üzenet
jelenik meg.

Memória konvertálása csoporthoz, amikor a szerkesztő aktív
Ha a szerkesztő aktív, akkor egy kissé eltérő Billentyűsorozatot kell használnia.
A konvertált memóriából való paraméter- és fényerő-értékek felülbírálják a szerkesztőben éppen aktív spotok/csatornák
értékeit.
Példa: A 2-es memória használata építőelemként a 6-os memória létrehozására. A 2-es memória a 2 - 6 lámpák 65 %-os
rekesszel. Az 50 %-nál lévő rekeszek 2 - 6 spotok jelen vannak a szerkesztőben és pirosan jelennek meg.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A szerkesztőben kiválasztott spotok (pirossal
kiemelve) fehérré változnak, jelezve, hogy jelen
vannak, de nem címezhetõk, amíg újra ki nem
lesznek választva.

2. Válassza ki a 2-es memóriát.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A kiválasztott memória konvertálódik egy
szerkesztő csoporthoz. A kiválasztott spotok
rekeszértékei 65 %-ra vannak kényszerítve.

4. Folytassa a spot- és
csatornacsoportok
szerkesztését.
5. Nyomja meg a [=] billentyű.
és adjon meg 6-ot a
Billentyűzeten.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A Memory 6 Stored (6-os memória tárolva) üzenet
jelenik meg.

Programozás memóriákkal
Rögzíthet egy memóriát a keréken, és annak csatornáit a színpadi kimenettel arányosan úsztathatja.
A forgatási érték -100-tól 200-ig terjed.
A memória szintet akkor éri el, amikor a forgatási érték +100. Az eredeti színpadi értéket 0 forgatási értéknél éri el. Egy
szünet van a forgatási funkcióban a 0 és a 100 értéknél. Ez a szünet jelzi Önnek, hogy a színpadi kimenet az eredeti
értékénél van, illetve a kiválasztott memóriában lévő csatornák a memóriaértéküknél vannak.
Ennek a funkciónak a Billentyűsorozatai a következők:
MEM # wheel
Példa:
actív kimenet
csatorna

2

3

4

10

20

FL

1

2

3

4

5

20

--

40

--

FL

[MEMORY #] [wheel]

1

2

3

4

5

forgatás –30-hoz

20

10

--

FL

--

2

3

4

10

20

FL

1

2

3

4

5

20

--

40

--

FL

[MEMORY #] [wheel]

1

2

3

4

5

forgatás +50-hez

35

10

30

FL

50

fényerő
memória

1
50

1. táblázat 0-nál kisebb forgatási értékek

actív kimenet
csatorna
fényerő
memória

1
50

2. táblázat 0 és +100 közötti forgatási érték
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actív kimenet
csatorna

2

3

4

10

20

FL

1

2

3

4

5

20

--

40

--

FL

[MEMORY #] [wheel]

1

2

3

4

5

forgatás +150-hez

70

10

90

FL

FL

fényerő

1
50

memória

3. táblázat 100-nál nagyobb forgatási érték

Egyéb sorozatok a következők:
[MEMORY #] wheel [FULL] – A forgatási érték +100-hoz ütközik.
[MEMORY #] wheel [ON] – A forgatási érték +50-hez (alapérték), vagy a Rendszerparaméterek menüben ON-ra állított
értékhez ütközik.
[MEMORY #] wheel [ZERO] - A forgatási érték 0-hoz ütközik.

Sötét memória programozása
Sötét memóriák memória tárolásával jönnek létre, amikor a szerkesztő üres. Ez végezhető vak- vagy élő módban.
Példa: A 8.5 memória tárolása sötét jelként.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [RESET]
billentyűt.

Az összes spot és csatorna törlődik a
szerkesztőbõl, és a szerkesztő várakozási
módban van.

2. Nyomja meg a [=] billentyűt,
és adjon meg 8.5-öt a
Billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 8.5 Stored (A 8.5-ös memória tárolva)
üzenet jelenik meg.

Megjegyzés
Amikor ezt a memóriát vizsgálja, This memory is Blackout (Ez a memória sötét) jelenik meg.

Memória beszúrása
Példa: Memória beiktatása a 3-as és a 4-es memória közé.
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Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Hozzon létre egy világítási
állapotot.
2. Nyomja meg a [=] vagy a
[MEMORY] billentyűt.

Memory jelenik meg a parancssorban.

3. Adjon meg 3.5-öt a
Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A 3.5-ös memória beszúródik a 3-as és a 4-es
memória közé.

 Tipp
Ha a 3-as és a 4-es memória közé beszúrandó memória például a 3-as eredménye, hozza létre a világítási állapotát a
[MEMORY] [3] [ENTER] sorozat használatával, majd folytassa a szerkesztést.

Memóriaműveletek a szerkesztőben
Memóriák másolhatók, átnevezhetők és törölhetők akár a szerkesztőben, akár a Memory Operations (Memóriaműveletek)
menüben.

Memóriák átnevezése és cseréje
Példa: Az 5-ös memória átnevezése 10-es memóriává. Jelenleg nincs 10-es memória.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 5-ös
memóriát.
2. Nyomja meg a [=] billentyűt.

= jelenik meg a parancssorban.

3. Adjon meg 10-et a
Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 10 Stored (10-es memória tárolva)
üzenet jelenik meg. Az 5-ös memória tartalma
átnevezõdik 10-es memóriává. Az 5-ös memória
már nem jelenik meg a memórialistában.

Példa: Az 5-ös memória átnevezése 10-es memóriává, amikor 10-es memória létezik.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 5-ös
memóriát.
2. Nyomja meg a [=] billentyűt.

= jelenik meg a parancssorban.

3. Adjon meg 10-et a
Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 10 Stored (10-es memória tárolva)
üzenet jelenik meg. Az 5-ös memória és a 10-es
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billentyűt.

memória tartalma kicserélődik.

Memóriák másolása
Átmásolhatja egy memória tartalmát egy új memóriához. Csak a spotok, csatornák és érték-áttöltéseik másolódnak át.
Az úsztatási idő áttöltések vagy esemény-áttöltések nem másolódnak át. Memóriának idő-áttöltésekkel és eseményáttöltésekkel való átmásolásához használja a Memory Operations (Memóriaműveletek) menüt.
Példa: A 2-es memória másolása a 8-as memóriához.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 2-es memóriát.

Válassza ki a másolni kívánt memóriát.

2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A csatornák és a spotok a fényerő-/paraméterértékeikkel megjelennek szerkesztő csoportként.

3. Nyomja meg a [=] billentyűt.
4. Adjon meg 8-at a
Billentyűzeten.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Csak a memória tartalma (csatornák, fényerőáttöltések, színváltó-értékek, spotok és
paraméterértékeik másolódnak át.)

Memóriák törlése
Törölhetõk különálló memóriák, nem egymást követő memóriák csoportjai és memóriatartomány.
A rendszer memóriatörléskor jóváhagyást kér.

Különálló memória törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy memóriát.
2. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Az Are You Sure?? (Biztos benne?) üzenet jelenik
meg.

3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A Memory/s Deleted (Memória törölve) üzenet
jelenik meg.

Memóriacsoport vagy -tartomány törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriacsoportot:
[MEMORY #] [MEMORY #]
vagy
Válasszon ki egy memóriatartományt:

Megjelenik a memórialista a kiválasztott
memóriákkal egy piros mezõn. Ismételje meg ezt a
lépést, ahányszor szükséges.
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[MEMORY] [#  #]
2. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Az Are You Sure?? (Biztos benne?) üzenet jelenik
meg.

3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A Memory/s Deleted (Memória törölve) üzenet
jelenik meg.

A Memory Operations (Memóriaműveletek) menü
A Rename (Átnevezés), Copy (Másolás), Exchange (Csere), és a Delete (Törlés) olyan memóriafunkciók, amelyek
elvégezhetők a Memory Operations (Memóriamûveletek) menüben és a szerkesztőben is. A Memory Operations menü a 3as számú menü. Ezeknek a funkcióknak a viselkedése a szerkesztőben és a Memory Operations menüben lényegében
ugyanaz.
A memórialista megjelenik ebben a menüben, így az ezeknek a funkcióknak a végrehajtásához szükséges összes információ
rendelkezésre áll a képernyőn.

Memóriák átnevezése
Átnevezhetők különálló memóriák vagy egy memóriatartomány.
Egy memória átnevezése átadja az összes információt, beleértve az összes csatorna-, színváltó-, spot-, paraméter-, idő-, részés automatikus hozzárendelést.

Példa: Az 1 - 10-es memóriák átnevezése 101 - 110-es memóriákká.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Rename
Memory billentyűt.

A Rename memory # (...sz. memória átnevezése)
prompt jelenik meg.

2. Írja be a tartomány első
memóriáját, ez ebben a
példában – 1.
3. Nyomja meg az F2 Thru
Memory billentyűt.

A rendszer bekér egy memóriaszámot.

4. Adja meg a tartomány utolsó
memóriáját, ebben a
példában – 10-et.
5. Nyomja meg az F1 As
Memory # billentyűt.

Az As Memory # (... sz. memóriaként) prompt
jelenik meg.

6. Adja meg az új tartomány
elsõ számát, ebben a
példában - 101-et.
7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Az Are you sure? (Biztos benne?) prompt jelenik
meg.

8. Nyomja meg az F1 Yes
billentyűt.

Egy ablak a képernyõ alján mutatja az átnevezés
funkció eredményeit.

Megjegyzés
Az átnevezés vagy a másolás törli a Csatolás áttöltéseket.
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Memória másolása
Ez a funkció egy új memóriaszámra másolja át a kiválasztott memóriát. Az új memória az eredeti memória másolata.
Különálló memóriák vagy memóriatartomány másolása. Ha az 1-es memóriát a 100-as, a 2-es memóriát a 101-es, a 3-as
memóriát a 102-es memóriához akarja másolni, csak a 100-as memóriát kell megadni, amikor megválaszolja a promptot az
új memóriaszámra. A rendszer sorban automatikusan átmásolja a memóriatartományt.
Ha olyan memóriatartományt másol, amely tíz többszörösével osztott memóriákat tartalmaz, az új memóriák megtartják a
szubdecimális formát. Példa: a 2, 3.5, 4 és 6 memóriatartomány átmásolása a 10-es memóriához a 10, 11, 11.5, 12 és 13-at
eredményezi.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Copy
Mem billentyűt.

A Copy Mem # (... sz. mem másolása) prompt
jelenik meg.

2. Adja meg a másolni kívánt
memória számát.
3. Nyomja meg az F1 To Mem
# billentyűt.

A rendszer bekéri az új memóriaszámot.

4. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Az Are You Sure ??? (Biztos benne?) prompt
jelenik meg.

5. Nyomja meg az F1 Yes
billentyűt.

Egy ablak nyílik ki a képernyõ alján, mutatva a
másolás funkció eredményeit.

Memóriák törlése
Önálló memóriák vagy memória-tartomány törlése.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F3 Delete
billentyűt.

Válassza ki a törlés funkciót. A rendszer bekéri a
memória számát.

2. Adja meg a számot a
numerikus Billentyűzeten.
3. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A rendszer megerõsítést kér.

4. Nyomja meg az F1 Yes
billentyűt.

A kiválasztott memória törlődik.

Az összes memória törlése
A Clear Console (Vezérlőpult törlése) lehetőség használatával törölheti az összes memóriát. Ne felejtse el tárolni az aktuális
memóriákat, ha menteni szeretné õket.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F5 Clear
Console billentyűt.

Az Ön bemutatójának felvételére emlékeztetõ
jelenik meg.

2. Nyomja meg az F1 Yes

Az összes memória törlődik, és Ön visszatér a
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billentyűt.

Fõmenü képernyõhöz.

Különleges megtekintési funkciók
REM DIM használata
Kiválasztott csatornák és spotok beállíthatók egy szintre vagy tarthatók az aktuális szinten, miközben elsötétíti a szerkesztő
kimenetet. Ennek a funkciónak az egyik felhasználása a segítség egy nem kívánt fényfolt forrásának azonosításában.

Példa: Az 1 - 8 spotok aktívak a szerkesztőben. Ön csak a 8-as spotot akarja látni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8-as spotot.
2. Nyomja meg a [REM DIM]
billentyűt.

Az 1 - 7 spotok dimmer kimenete elsötétül. A
REM DIM jelzõ jelenik meg a képernyõ tetején
egy piros mezõben.

3. Az elsötétítés törléséhez
nyomja meg újra a [REM
DIM] billentyűt.

Az 1 - 7 spotok dimmer kimenete aktív. A REM
DIM jelzõ eltûnik.

RETURN használata
Ez a funkció vált egy memória és egy szerkesztő kimenet között.
Példa: Az 5-ös memória ellenõrzése tároltként, valamint a 100-as és 120-as csatorna hozzáadásával egy külön memória
tárolása nélkül.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 5-ös memóriát.
2. Válassza ki a 100-as és 120-as
csatornát, és töltsön át
fényerőt.
3. Nyomja meg a [RET] billentyűt. A - pirosan megjelenõ - kiválasztott csatornák
kimenete visszatér azok korábbi fényerőáttöltéséhez, ebben az esetben 0 %.
4. Nyomja meg a [RET] billentyűt. A - pirosan megjelenõ - kiválasztott csatornák
kimenete visszatér a szerkesztő értékhez, ebben
az esetben a Full értékhez.

Ha az 5-ös memóriát tárolni kívánja az új csatornák és új fényerő-áttöltések hozzáadásával, használja a szokásos tárolási
memória eljárást. Ha nem akarja megváltoztatni az 5-ös memóriát, törölje a szerkesztőt.
A visszatérési fényerőfunkció ugyanúgy mûködik a szerkesztőben lévő csatornacsoportok esetén is.
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Csatornák és spotok kiválasztása – speciális
funkciók
Van néhány különleges funkció, amely lehetővé teszi, hogy könnyen kiválassza a csatornákat és a spotokat a színpadi
képben résztvevõ memóriákból, illetve csatornákból és spotokból.

Csatornák és spotok kiválasztása memóriákból
Kiválaszthat memóriákban tárolt csatornákat és spotokat, szerkesztő csoporttá változtatva õket. Ez a funkció csak egy
kiválasztási funkció, és NEM érinti a fényerő- és paraméterérték-áttöltéseket. A csatornák és a spotok kiválasztása után
áttölthet paraméterértékeket spotok csoportjához és dimmer szintekhez vagy színszám-áttöltéseket a csatornákhoz. Ha az
ezzel a módszerrel kiválasztott spotok és csatornák aktívak a szerkesztőben, a szerkesztő értékek megõrzõdnek.
Amikor a választás mind csatornákat, mind pedig spotokat tartalmaz, a dimmer kerék mindkét részt érinti. Amikor a
választás két típusú spotot tartalmaz, a választás követi a keveréses szerkesztést. Ezt a választási módszert használhatja
egyetlen memóriával vagy memóriák csoportjával.
Példa: A 2-es memória az 1-es spotból, az 5-ös spotból, a 30-42-es spotból és az 1 - 4-es csatornából áll.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Válassza ki a 2-es memóriát
–[MEMORY] [2].
3. Mozgassa a {dimmer}
kereket.

A spotok/csatornák pirosan jelennek meg. Csak a
dimmer paraméter aktív. Az összes többi érték a
követésbõl származik.

4. Folytassa a szerkesztést.

Amikor a szerkesztés kész, memóriaként
tárolhatja a szerkesztő csoportot.

A spotok és a csatornák kiválasztása egymást követő memóriákból
Példa: Az 1 - 3 memóriákban lévő spotok és csatornák kiválasztása, értékek áttöltése és az eredmény tárolása 8-as
memóriaként.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP ]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
3. Válassza ki az 1 → 3
memóriákat.
4. Mozgassa a {dimmer}
kereket.

Rendeljen hozzá egy dimmer értéket a
kiválasztott spotokhoz és csatornákhoz.

5. Folytassa a szerkesztést.
(opcionális)

Állítsa be a paraméterértékeket, színváltó
kereteket stb.

6. Nyomja meg a [=] billentyűt,
és adjon meg 8-at.
7. Nyomja meg a [STORE]

Ovation 4D/Micron 4D

A Memory 8 Stored (8-as memória tárolva) üzenet

jelenik meg.

billentyűt.

Kiválasztás nem egymást követő memóriákból
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt, és adja meg a
memóriaszámot.
3. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt, és adja meg a
memóriaszámot.

Ez ismételhetõ, ahányszor akarja.

4. Folytassa a fent leírtak
szerint.

Visible (látható) használata
Ez a funkció kiválasztja az összes olyan csatornát vagy spotot, amely látható a színpadon. A csatornáknak és a spotoknak
van egy fényerő értékük a szerkesztőben vagy a kimeneten egy aktív lejátszó eszközön. A választás után módosíthatja a
fényerő- és a paraméterértékeket.
A Visible mind élő, mind pedig vak módban működik. Élő módban a [VISIBLE] billentyű megnyomása kiválasztja az
összes csatornát és spotot a szerkesztőben lévő értékkel vagy egy lejátszó eszközből való kimenettel.
Vak módban a [VISIBLE] billentyű megnyomása kiválasztja a szerkesztőben az összes olyan csatornát és spotot, amelynek
van fényértéke.
Jegyezze meg, hogy egy 0 fényérték a csatornáknál fényértéknek számít, és ezért ki van választva.

Példa:

Szerkesztő

Lejátszó eszköz
kimenete

[VISIBLE] billentyű
megnyomása

1. csat Full

25. csat. @ 30

A választás:

10. csat @ 0

28. csat. @ 0

1, 10, 25, 28, és 35-ös csatorna

12. csat. – nincs áttöltés

35. csat. Full

1, 8, és 12-es spot

1. spot dimmer 50

12. spot Full

5. spot dimmer zr
8. spot dimmer Full
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Az összes kimenet kiválasztása
Használhatja a [VISIBLE] funkciót a vezérlőpult teljes kimenetének a szerkesztőből és a lejátszó eszközökbõl való
kiválasztására.
A parancssor különböző üzeneteket jelenít meg a kimenet típusától függően.

Kimenet

Parancssor

Csak csatornák

Visible Chan

Csak spotok

Visible Spots

Csatornák és spotok

Visible Group

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a parancssor üres.

2. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.

Visible Group (Látható csoport) jelenik meg a
parancssorban.
Az össze csatorna és spot, amelynek fényértéke
vagy a szerkesztőbõl, vagy pedig egy lejátszó
eszközbõl származik, kiválasztódik a
szerkesztőben.

3. Szerkesztési eszköz:
A kerekek
[@] és a Billentyűzet
Vagy tárolás memóriaként.

Csatorna- vagy spot-tartomány kiválasztása
Példa: Az 1 – 25, 30 – 35, és az 55 – 65 csatornák vagy aktívak a szerkesztőben, vagy pedig aktívak egy lejátszó eszközön.
Válassza ki az aktív csatornákat a 20 – 60 tartományon belül.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a parancssor üres.

2. Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a Number Default
(szám alapértelmezés) választás Chan
(csatorna).

3. Válassza ki a 2060
csatornákat.
4. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.
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Visible Channels (Látható csatornák) jelenik
meg a parancssorban. A 20 – 25, 30 – 35, és az
55 – 60 csatornák kiválasztódnak a
szerkesztőben.

Példa: Az 1 – 6, 12– 24, és 28 – 32 spotok vagy aktívak a szerkesztőben, vagy aktívak egy lejátszó eszközön. Válassza ki az
aktív spotokat a 20 – 35 tartományon belül.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a parancssor üres.

2. Nyomja le a [SPOT]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a Number Default
választás Spot.

3. Válassza ki a 2035
spotokat.
4. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.

A 20 – 24 és a 28 – 32 spotok kiválasztódnak.

Csoportok használata
Látható csatornákat és csoportokat kiválaszthat csoportok használatával. A csoportokkal kapcsolatos további információkat
lásd a 18. fejezetben.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a parancssor üres.

2. Ovation 4D NSK-khoz:
Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Érintőképernyõs NSK-khoz:
[SELECT MODE] [GROUP]

Hagyja ki ezt a lépést, ha az NSK mód Group
(csoport).

3. Nyomjon meg egy NSK-t.
4. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.

A szerkesztőben lévő csatornák/spotok és egy
lejátszó eszközbõl való kimenet, valamint a
csoportban lévők kiválasztódnak.

Memóriák használata
Használhat memóriákat egyes látható csatornák és spotok kiválasztására való adatbázisnak.
Kiválaszthat csatornákat/spotokat, amelyek egy memóriából származnak. A megadott értékek arányos kapcsolata
megmarad.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt, és adjon meg egy
számot a Billentyűzeten.
2. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.

A kiválasztott memóriában és az aktuális
kimenetnél lévő spotok és csatornák
kiválasztódnak.

3. Használja a kerekeket
értékek hozzárendelésére
vagy nyomja meg a [@]
billentyűt, és adjon meg egy
számot a Billentyűzeten.

Az arányosság megmarad.
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Memóriaértékek áttöltése
A következő sorozat lehetővé teszi, hogy kiválassza a kiválasztott memóriából származó látható csatornákat és spotokat, és
kijelölje ezek dimmer- és paraméterértékeit, ahogy megjelennek a memóriában.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy memóriát.
2. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.

A kiválasztott memóriából való „látható”
csatornák és spotok kiválasztódnak.

3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A kiválasztott memóriában megjelenõ értékek ki
lesznek jelölve.

A visible (látható) vizsgálata
Látható csatornák követési lapjának megtekintése
Megtekintheti az összes látható csatorna követési lapját.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
4. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

A látható csatornák követési lapja jelenik meg.

Másolás Visible választáshoz
Átmásolhatja a dimmer- és a paraméterértékeket a látható spotokhoz és csatornákhoz.

Billentyű-lenyomások
1. Válasszon csatornákat és
spotokat.
2. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [Q-List]
billentyűt, és adja meg a QList
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Eredmények/Megjegyzések

számot (választható).
5. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
6. Adjon meg egy
memóriaszámot a
Billentyűzeten.
7. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A memóriából való értékek áttöltődnek az éppen
aktív kiválasztott csatornákhoz és spotokhoz.

Másolás egy memóriában lévő különálló spotból a látható spotokhoz

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy spottartományt.
2. Nyomja meg a [VISIBLE]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [Q-List]
billentyűt, és adjon meg egy
QList számot (választható).
5. Válasszon ki egy memóriát.
6. Válasszon ki egy spotot a
memóriában.
7. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A kiválasztott spotból való értékek áttöltődnek az
éppen aktív spotok tartományához.

Programozás könyvtárakkal
A 4D vezérlőpultoknak 3 könyvtár-kategóriájuk van: Pozíció, Szín, és Gobo.
A könyvtárak olyan beállítások adatbázisa, amely hasznos eszköz memóriák programozásakor. A pozíció-könyvtárak
különösen fontosak, mivel a könyvtárak aktualizálása globálisan frissíti a könyvtárakat használó memóriákban lévő
adatokat.
A könyvtárak programozásával és használatával kapcsolatos teljes körű útmutatást lásd 17. fejezet – Könyvtárak.
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8. fejezet
HURKOK ÉS CSATOLÁSOK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Hurkok
Automatikus folyamatos hurok programozása
Kézi folyamatos hurok programozása
Véges hurok programozása
Automatikus követési hurok programozása
Követési memória programozása
Hurokkijelölések törlése
Automatikus követési hurokkijelölés törlése
Csatolások
Csatolás létrehozása 2 memória között
Csatolás létrehozása több memória között
Csatoláskijelölés törlése
Csatolások megtekintése
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Hurkok
A hurok funkció egy sorozat szám szerint egymást követõ memóriát fűz össze ismétléses lejátszáshoz. A hurkok tetszõleges
számú memóriát tartalmazhatnak.
A hurkok A/B úsztatón, C/D úsztatón kerülnek lejátszásra, és futtatókként használják őket. A hurkokon belül lévő rész Q-k
akkor támogatottak, amikor a hurok az A/B vagy C/D úsztatókon kerül lejátszásra.
A hurokinformáció a memórialapon, a színpadi vizsgáló lejátszási területén és az x-úsztatás vizsgálóban jelenik meg.

A hurok típusa

Mit csinál

Automatikus
folyamatos

A hurok végtelen sokszor fut. A memóriától memóriáig való
úsztatások automatikusak.

Kézi folyamatos

A hurok végtelen sokszor fut, de minden egyes memória vár egy go
parancsra.

Véges

A hurok adott számú futtatásra van programozva.

Automatikus követés

Egy második hurok hozzá van kapcsolva az előző véges hurokhoz.

Egyetlen hurok

Memóriák közti egyetlen hurok, követési memóriát hoz létre.

Automatikus folyamatos hurok programozása
Automatikus folyamatos hurok fut folyamatosan a lejátszási úsztató áttöltésen, amíg megáll vagy törlődik, vagy egy olyan
memóriához történő úsztatás kezdõdik, amely nincs benne az indított hurokban.
Példa: Hurok programozása a 12-16 memóriákra

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 12-es
memóriát.

A hurok a 12-es memóriához való úsztatással
kezdõdik.

2. Nyomja meg a [→] billentyűt.

Ez lehetõvé teszi tartomány kijelölését.

3. Adjon meg 16-ot a
billentyűzeten.

A 12-es és 16-os közti összes memória bekerül a
hurokba.

4. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.

A memóriatartomány és a hurkok megjelennek a
parancssorban.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A memórialista megjelenít egy gondolatjelet (
),
amely automatikus folytonos hurkot jelöl.

Megjegyzés
Ha a memóriának már van hurokáttöltése, a Loop Exists (A hurok már létezik) figyelmeztető üzenet jelenik meg. A
felülbíráláshoz egyszerûen még egyszer nyomja meg a [STORE] billentyűt.

Kézi folyamatos hurok programozása
Egy kézi folyamatos hurok memóriáról memóriára halad a hurkon belüli egyes memóriákhoz való kézi GO parancs
segítségével. Amikor eléri a hurok utolsó memóriáját, a következő GO parancs átúsztat a hurok elsõ memóriájához. Ez
analóg egy futtatóba áttöltött memória-sorrendi lejátszásán való végighaladással.
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Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a
memóriatartományt.
2. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.

A parancssorban egy csillag (*) jelenik meg a
hurok mellett, ami folyamatos kézi hurkot jelöl.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Tárolja a hozzárendelést. Egy csillag (*) jelenik
meg a hurok kezdeti memóriája után.

Véges hurok programozása
A véges hurkok az előírt alkalommal futnak le és utána leállnak. Amikor az A/B-n vagy C/D-n futó véges hurok befejezi a
futását, a következő Go parancs átúszik a hurok sorozatot követõ memóriához. Amikor a véges hurok futtatóként van
áttöltve, lefut az előírt alkalommal és leáll. A futtatónak szóló következő Go parancs újra aktiválja a hurkot.
Legfeljebb 250 hurok engedélyezett.
Példa: Hurok kijelölése 5-szöri futtatásra majd leállításra.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.
3. Adjon meg 5-öt a
billentyűzeten.

Adja meg, hogy a kiválasztott memóriatartomány
leállás elõtt 5-ször fog hurkot csinálni.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A hurkok száma megjelenik a memórialistában.
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Automatikus követési hurok programozása
Az automatikus követési hurok egy előző véges hurokhoz kapcsolt hurok. Akkor kezdi a hurkot, amikor a véges hurok
befejeződött. A második hurok az automatikus követési hurok sorozatban tetszőleges típusú hurok lehet.
Példa: Miután az 1-5 memóriák befejezik végsõ hurkukat, a 6-10 memóriák elkezdik saját hurkukat a kapcsolótábla-kezelő
részérõl történő bármilyen művelet nélkül.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1 → 5
memóriatartományt.
2. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.
3. Adjon meg 6-ot a
billentyűzeten, hogy 6
ismétlést jelöljön ki.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory 1 Stored üzenet jelenik meg.

5. Válassza ki a 6 → 10
memóriatartományt.
6. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.

A Memory 6 Stored üzenet jelenik meg.

7. Válassza ki az 1-es
memóriát.
8. Nyomja meg a [+] billentyűt.

A parancssor Auto Loop lesz.

9. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Loop Exists figyelmeztető üzenet jelenik meg.

10. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A >> >> ikon felvételre kerül a memórialistában
lévõ hurokinformációhoz.

Követő memória programozása
Használja a Loop funkciót, hogy létrehozzon egy követő memóriát.
Példa: A 12-es memória a 11-es memóriát automatikusan kövesse.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 11-es
memóriát.

Válassza ki az elsõ memóriát.

2. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.

3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A [GO] megnyomása a 11-es memóriát
beúsztatja. Az úsztatás befejeztével a 12-es
memóriához való úsztatás automatikusan
elkezdõdik. Amikor a 12-es memória befejezi az
úsztatást, a hurok sorrendi lejátszása befejezõdik.
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Hurokkijelölések törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a hurok elsõ
memóriáját.
2. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A Memory # Stored (... számú memória tárolva)
üzenet jelenik meg. Ha a hurok valamelyik
lejátszón kint van, a Memory On Board (memória
a kezelőfelületen) üzenet jelenik meg; nyomja
meg újra az [ERASE] billentyűt, hogy jóváhagyja
a parancsot.

Automatikus követési hurokkijelölés törlése
Ez csak az automatikus követési hurkot törli, érintetlenül hagyva az alapvető hurokáttöltéseket.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az automatikus
követési hurok hozzárendelés
elsõ memóriáját.
2. Nyomja meg a [LOOP]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [+] billentyűt.
4. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Mindkét hurokáttöltés megmarad, de a
köztük lévõ kapcsolat törlõdik.

Csatolások
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy két vagy több memóriát sorba csatoljon számsorrendre való tekintet nélkül. Csatolt
sorozatok az A/B és C/D úsztatókon támogatottak.
A csatolások használatának példája egy olyan futtatóként használt memóriatartomány, amit az 1-es húzón lévõ kemény
futtatóként jelölnek ki futásra, ezért Ön nem akarja ezt a memóriatartományt besorolni az A/B úsztatóhoz. Csatolja a
memóriát közvetlenül a futtató sorozat és a futtató sorozatot követõ memória elé. Példa: a 20-as memória a 31-es
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memóriához csatolódik. A 31-es memória követi a 20-as memóriát, átugorva a két memória között lévõ tárolt memóriákat.
A 32-es memória folytatja a 31-es memória utáni lejátszási sorrendet.
Amikor egy csatolás és egy hurok ugyanahhoz a memóriába van kijelölve, a csatolás felülbírálja a hurkot.

Csatolás létrehozása két memória között
Példa: A 20-as és a 30-as memória csatolása.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20-as
memóriát.
2. Nyomja meg a [LINK ]
billentyűt.

.

3. Válassza ki a 30-as
memóriát.

Adja meg a korábban kiválasztott memóriához
csatolt memóriaszámot.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

30 jelenik meg a memórialista csatolás
oszlopában.

Csatolás létrehozása memóriák csoportjai között
Példa: Csatolja össze az 1-es, 10-es, 3-as és 12-es memóriát.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
memóriát.
2. Válassza ki a 10-es
memóriát.
3. Válassza ki a 3-as memóriát.
4. Válassza ki a 12-es
memóriát.

5. Nyomja meg a [LINK]
billentyűt.

Létrehoz egy csatolást az 1-estõl a 10-es
memóriáig és a 3-astól a 12-es memóriához.

6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Tárolja a kiválasztott csatolást. A memóriák a
csatolások által meghatározott sorrendben követik
egymást.

Csatolás-kijelölések törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy memóriát
csatolás kijelölésre.
2. Nyomja meg a [LINK]
billentyűt.
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3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A csatolási kijelölés törlõdik.

Csatolások megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [LINK]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Ovation 4D/Micron 4D

A memórialap pontosan úgy jelenik meg, mint
ahogy futni fog a lejátszáskor.

9. FEJEZET
MEMÓRIÁK MÓDOSÍTÁSA
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Alapvető memóriamódosítás
Arányos módosítás
A STORE STORE használata
STORE STORE módok
Mi történik a szerkesztővel a Store (Tárolás) után?
Tárolás az első aktív lejátszó eszközhöz
Tárolás az összes lejátszási eszközhöz
Tárolás kiválasztott lejátszási eszközökhöz
Memóriák módosítása az átúsztatókon
Delta használata
Delta létrehozása memóriamódosítással
Delta helyettesítése új Deltával
Független Delta létrehozása
Delta létrehozása STORE STORE-on keresztül
Delta vizsgálata
Delta alkalmazása memóriamódosításra
Delta törlése
Delta módosítása
Blokkmemória
Memóriatartomány módosításának használata
Csatornák módosítása memóriatartományokon
Új csatorna felvétele memóriatartományhoz
Csatornák felszabadítása memóriatartományból
Színváltók felszabadítása memóriatartományokból
Csatornák, spotok és színváltók felszabadítása
Csatornafényerő váltása
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Alap memóriamódosítás
Módosíthat egy már tárolt memóriát ennek a szerkesztőbe való behívásával, a kívánt módosítások elvégzésével és a
megváltoztatott memória tárolásával.
A memóriamódosítás alatti csatornák és spotok sötétkéken jelennek meg. A kiválasztott memóriaszám a parancssorban
marad.
Ez a funkció vak üzemmódban is végrehajtható.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon egy memóriát.
2. Nyomja meg a [CHANNEL]
vagy a [SPOT] billentyűt.

A memória élõ a színpadon, hacsak Ön vak
szerkesztésben nem dolgozik. A csatornák és
spotok sötétkéken jelennek meg.

3. Válasszon
csatornákat/spotokat és
módosítson.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory # Stored (... számú memória tárolva)
üzenet jelenik meg. Ha a tárolni kívánt memória
valahova máshova van betöltve a pulton, a
Memory On Board jelenik meg.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szerkesztő töröl, amikor a memória tárolódik.

Megjegyzés
Memóriavizsgálatból közvetlenül áttérhet memória módosításra .

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon egy memóriát.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik a memória tartalma.

3. Nyomja meg a [CHANNEL]
vagy a [SPOT] billentyűt.

Kéken megjelennek a csatornák/spotok.

4. Folytassa a korábbi példában
lévõ 3-as lépéssel.
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Arányos módosítás
Rögzíthet egy memóriát a keréken, és arányosan úsztathatja a csatornáit a színpadi kimenettel szemben.
A kerékérték tartománya –100-tól +200-ig terjed.
A memóriaszintet akkor éri el, amikor a kerékérték +100. Az eredeti színpadi értéket akkor éri el, amikor a kerékérték 0.
Szünet van a kerék funkcióban a 0 és a 100 értéknél. Ez a szünet értesíti Önt, hogy a színpadi kimenet az eredeti értékénél
van , vagy a kiválasztott memóriában lévő csatornák a memóriaértéküknél vannak.
A Billentyű sorozat ehhez a funkcióhoz a következő:
[MEMORY #] [wheel]
Példa:
aktív kimenet
csatorna

1

2

3

4

50

10

20

FL

1

2

3

4

5

20

--

40

--

FL

[MEMORY #] [wheel]

1

2

3

4

5

kerék –30-ra

20

10

--

FL

--

1

2

3

4

50

10

20

FL

1

2

3

4

5

20

--

40

--

FL

[MEMORY #] [wheel]

1

2

3

4

5

kerék +50-re

35

10

30

FL

50

fényerő
Memória

1. táblázat 0-nál kisebb kerékérték

Aktív kimenet
Csatorna
Fényerő
Memória

2. táblázat Kerékérték 0 és +100 között

Ovation 4D/Micron 4D

Aktív kimenet
Csatorna

2

3

4

10

20

FL

1

2

3

4

5

20

--

40

--

FL

[MEMORY #] [wheel]

1

2

3

4

5

kerék +150-re

70

10

90

FL

FL

Fényerő
Memória

1
50

3. táblázat 100-nál nagyobb kerékérték

Egyéb sorozatok:

Sorozat

Mi történik

[MEMORY #] [wheel] [FULL]

A kerékérték +100-ra ütközik.

[MEMORY #] [wheel] [ON]

A kerékérték +50-re ütközik (alapérték) vagy a System
Parameters (Rendszerparaméterek) menüben ON-hoz
állított értékre.

[MEMORY #] [wheel] [ZERO]

A kerékérték 0-ra ütközik.
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A STORE STORE használata
A STORE STORE funkció biztosítja a 4D vezérlőpult azon lehetőségét, hogy képes legyen gyorsan módosítani egy
különbözõ lejátszási áttöltésekből és a szerkesztőbõl álló teljes világítást. (Láasd 11-es, 12-es és 13-as fejezet memóriáknak
és csoportoknak lejátszó eszközökhöz való áttöltéséhez.)
A STORE STORE módszer leggyakoribb használata az A/B úsztatókon lévõ memóriák módosítása, miután az
alapmemóriák tárolódtak. A STORE STORE az összes aktív úsztató, húzó és úsztató kimenet frissítését is lehetõvé teszi.
A [STORE] megnyomása megnyit egy ablakot, amely megmutatja, hol lesz tárolva a módosított információ. Az érintett
lejátszó eszközök kéken jelennek meg.
A STORE STORE módosítja a memória- és csoport-áttöltéseket.
A STORE STORE funkciónak F kulcs opciói is vannak, hogy Delta és frissítõ könyvtárakat hozzon létre (lásd 17. fejezet Könyvtárak).

STORE STORE módok
A STORE STORE két különbözõ móddal rendelkezik. A System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben lévõ Store to
first active fader (Tárolás az elsõ aktív úsztatóhoz) parancs meghatározza a módot.
Tárolás az elsõ aktív úsztatóhoz:
igen

Minden módosítás az elsõ aktív lejátszási úsztatóhoz vagy
húzóhoz tárolódik. A rendszer elõször az A/B úsztatót,
utána a C/D-t, majd a húzókat az 1-es húzótól kezdve, és
végül az úsztatókat az 1-essel kezdve.

Tárolás az elsõ aktív úsztatóhoz:
nem

A tárolás végrehajtódik, ahol aktuális. Példa: a 2-es
csatorna jelen van az A/B-n lévõ aktív memóriában és az
1-es és 8-as vezérlők áttöltéseiben is aktív. A 2-es csatorna
jelen van a szerkesztőben 80 %-nál. A 2-es csatorna
szerkesztői értéke az A/B-ben, valamint az 1-es és 8-as
húzóban tárolódik, amikor jóváhagyják a tárolási
parancsot.

Megjegyzés
A STORE STORE használatakor új csatornák és spotok (kimeneti forráshoz korábbi áttöltéssel nem rendelkezõ csatornák
és spotok) mindig csak az elsõ aktív lejátszó eszközhöz tárolódnak.
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Mi történik a szerkesztővel a Store (Tárolás) után?
Amikor a szerkesztő értéke olyan lejátszó eszközhöz tárolódik, amelynek a kimenete nagyobb, mint a szerkesztő értéke, a
szerkesztő felszabadul.
Példa: Az 1-es csatorna a szerkesztőben 80 %-nál az 1-es húzóhoz tárolódik. Az 1-es húzó a felsõ végállásában (100 %)
van. A szerkesztő felszabadul. Az 1-es csatorna kimenete, amikor a húzó a felsõ végállásában (100%) van, 80%.
Példa: Az 1-es csatorna a szerkesztőben 30 %-nál az 1-es húzóhoz tárolódik. Az 1-es húzó 30 %. A szerkesztő felszabadul.
Az 1-es csatorna kimenete, amikor a húzó a felsõ végállásában (100 %) van, 60 %.
Amikor a szerkesztő olyan húzóhoz tárolódik, amelynek a kimeneti szintje kisebb, mint a szerkesztő értéke, a szerkesztő
nem szabadul fel, hogy elkerülje a fényugrást a színpadon.
Az alábbi sorozat azt mutatja, hogyan kell a szerkesztőt fényugrás okozása nélkül felszabadítani.
Példa: Az 1-es húzó 50 %-nál van, a szerkesztő értéke 80 %

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Store Store ablak mutatja, hogy a tárolás az 1es húzóhoz történik.

2. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az 1-es csatorna tárolódik az 1-es húzóhoz. A
szerkesztő nem szabadul fel. Az 1-es csatorna
sárgán jelenik meg.

3. Nyomja meg a [RESET]
billentyűt, vagy mozgassa a
húzót, hogy megfeleljen a
szerkesztő értékének.

Az 1-es csatorna átúsztat a húzó szintre.
A csatorna felszabadul a szerkesztőbõl, amikor a
húzó szintje megfelel a szerkesztő értékének.

Tárolás az elsõ aktív lejátszó eszközhöz
Az alábbi példa módosítja az A úsztatón lévõ aktív memóriát. A STORE STORE mód, Tárolás az elsõ aktív úsztatóhoz Igen
értékre vált.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Töltsön egy memóriát vagy
csoportot A-hoz.
2. Válasszon ki csatornákat és
spotokat.
3. Töltsön át fényerõ- és
paraméterértékeket.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A STORE STORE megjeleníti az összes lejátszási
áttöltést. A megfelelõ lejátszási áttöltés megjelenik
egy kék mezõben.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az ablak becsukódik és a szerkesztő tárolódik,
ebben a példában az A-n lévõ áttöltéshez.

Tárolás az összes lejátszó eszközhöz
Az alábbi példa módosítja az A úsztatón, a 10-es húzón és a 6-os úsztatón lévõ aktív memóriát. Mindegyik áttöltés
tartalmazza a 100-as csatornát. A STORE STORE mód, Tárolás az elsõ aktív úsztatóhoz Nem értékre vált.
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Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Töltsön át memóriákat a
példa szerit.
2. Válassza ki a 100-as
csatornát.
3. Töltsön át fényerõt.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A STORE STORE ablak kinyílik, kék mezõn
mutatva az A-n, 10-es vezérlõn és 6-os úsztatón
lévõ áttöltést.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az ablak becsukódik, és a szerkesztő tárolódik az
összes kékben megjelenített áttöltéshez.

Tárolás kiválasztott lejátszó eszközökhöz
Kiválaszthatja, hol történjen a tárolás.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki csatornákat és
spotokat.
2. Töltsön át fényerõ- és
paraméterértékeket.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A STORE STORE ablak kinyílik, mutatva a
lejátszó eszközökön lévõ összes áttöltést.

4. Válassz ki, hogy hova akarja
a tárolást az [A], [B], vagy az
[ASSIGN] és bármely
úsztató- vagy húzó Bump
gomb megnyomásával.

A tárolási ablakban megjelenõ lejátszó eszköz a
gomb megnyomásakor kék lesz. Ez azt jelenti,
hogy a szerkesztőben lévõ adatok tárolódtak a
kiválasztott lejátszó eszközre.

5. Nyomja meg a [CLEAR]
billentyűt, hogy várakozásba
állítsa vissza a szerkesztőt.

Megjegyzés
1-nél több húzóáttöltés tárolásához minden kiválasztás közben meg kell nyomni az [ASSIGN] billentyűt.
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Memóriák módosítása az átúsztatókon
Módosíthatja az A, B, C és D-hez hozzárendelt memóriák érték- vagy idõ-áttöltését.
Példa: Csatorna- és spotérték módosítások az 1-es memóriában. Az 1-es memória A-hoz van áttöltve. (Lásd 11-es fejezet Átsztatók átúsztatókba való memória-áttöltéséhez).

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [A] billentyűt.

Memory 1 jelenik meg a parancssorban. A
csatornák és a spotok aktívak a szerkesztőben.
Az A LED ablaka üres.

3. Válasszon csatornákat és
spotokat, és módosítson.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A memória automatikusan áttöltődik A-hoz, és
megjelenik a LED kijelzõben. A szerkesztő
felszabadul.

Delta használata
A Delta tárolja a spot paraméterértékeinek, a csatorna-fényerõnek, színváltó színszámoknak és könyvtár-áttöltéseknek a
módosításait, amelyeket a memóriamódosításokhoz kell alkalmazni. A Deltával és a könyvtárakkal kapcsolatos
információkat lásd a Könyvtárak címû, 17. fejezetben.
A Delta funkció megkönnyíti azokat a memóriamódosításokat, amelyek egy előadás teljes részein keresztül haladnak,
illetve memóriák tartományán hajtódnak végre. Ez a funkció rendkívül sokoldalú, mivel számos módszer van Delta
memóriamódosítás létrehozására és alkalmazására.
Egy Delta létrehozható alapvetõ memóriamódosítással. Memóriamódosítással létrehozott Delta mind relatívként, mind
pedig abszolútként megjelenik. Mind az abszolút, mind pedig a relatív értékek használhatók a Delta memóriamódosításhoz
való használatakor. Memóriamódosításon keresztül létrehozott Delta használható az összes vagy a kiválasztott memóriák
módosításainak a nyilvántartására.
Delta létrehozható memóriamódosítástól függetlenül vagy a STORE STORE-n keresztül. Egy ilyen módon létrehozott Delta
használható különálló memóriák vagy memóriatartomány módosítására. Nem használható a Delta-követési módban.
Ha létezik egy Delta, ezt a Delta szó jelzi, amely pirosan jelenik meg a parancssor jobb alsó részében.
Ha létrejött egy Delta, ez megõrzõdik, amíg egy új Delta létrehozására nem adnak parancsot, illetve az törölhetõ.
Amikor a Delta üres, az elsõ memóriamódosítás automatikusan tárol egy Deltát. Ha van egy Delta a rendszerben, Ön
választhatja azt, hogy helyettesíti az aktuális Deltát egy új Deltával, vagy érintetlenül hagyja az aktuális Deltát.

Delta létrehozása memóriamódosítással
Egy automatikus memóriamódosítással módosított és tárolt memória automatikusan létrehoz egy Deltát. A
memóriamódosítással létrehozott Deltáknak mind abszolút, mind pedig relatív értékeik vannak.
Ennek a típusú Deltának a vizsgálatakor a Delta forrásmemóriája megjelenik a képernyõ tetején. Ha kiegészítõ spotot
módosítanak vagy vesznek fel a forrásmemóriához, ezek a módosítások hozzáadódnak a Deltához.
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Példa: A 20-as memória tartalmazza az 1-es spotot 2-es állású színtárcsával. Ezt módosítja a 4-es érték 1-es spothoz való
hozzárendelése és a 2-es csatorna felvétele, amely nincs benne a memóriában (egy „új” csatorna), 30 % dimmer fényerõvel.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20-as
memóriát.
2. Válassza ki az 1-es spotot.

A 20-as memóriában lévõ spotok sötétkéken
jelennek meg a spot kijelzõjén.

3. A {color} paraméterrel állítsa
be a kerékértéket 4-re.
4. Válassza ki a 2-es csatornát.
5. Nyomja meg a [@] billentyűt,
és adjon meg 3-at (vagy 30at) a Billentyűzeten.

Ha a rendszer USA-ként konfigurált, adjon meg
30-at.

6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A módosítás tárolódik és automatikusan létrehoz
egy Deltát. A Delta szó pirosan megjelenik a
kijelzõ képernyõ jobb alsó részén.

Delta helyettesítése új Deltával
Amikor egy Delta jelen van, Ön választhatja az új Deltával való felülírást, vagy a meglévõ Delta megtartását. Az alábbi
Billentyűsorozat ugyanazt a példát használja, mint fent.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20-as
memóriát.
2. Válassza ki az 1-es spotot.

A 20-as memóriában lévõ spotok sötétkéken
jelennek meg a spot kijelzõjén.

3. A {color} paraméterrel állítsa
be a kerékértéket 4-re.
4. Válassza ki módosításra a 2es csatornát.
5. Nyomja meg a [@] billentyűt,
és adjon meg 3-at (vagy 30at) a Billentyűzeten.

Ha a rendszer USA-ként konfigurált, adjon meg
30-at.

6. Nyomja meg a [DELTA]
billentyűt.

Megnyílik egy ablak, amely felszólít a [STORE]
megnyomására, hogy felülírja a meglévõ Deltát,
illetve a [CE] megnyomására, hogy kilépjen a
Delta tárolási opcióból.

7. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Módosítások a 20-as memóriához, új Delta jön
létre.
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Független Delta létrehozása
Létrehozhat egy memóriamódosítástól független Deltát. Ez a szerkesztőn keresztül történik; Ön spotokat/csatornákat
szerkeszt és Deltaként tárolja a szerkesztő csoportot. Egy 'abszolút' Delta jön létre ezzel a módszerrel.
Példa: Delta létrehozása az 1-es spot paraméterértékeihez

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki szerkesztésre az
1-es spotot.

Kiválasztható spotok tartománya vagy csoportja.

2. Rendeljen hozzá paraméterértékeket.
3. Nyomja meg a [=] billentyűt.
4. Nyomja meg a [DELTA]
billentyűt.

Kijelöli Deltaként ezt a spotcsoportot.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Tárolja a Delta információt. Ez csak egy abszolút
Deltát hoz létre. Ha már létezik egy Delta, a Delta
Exists üzenet jelenik meg. A felülíráshoz nyomja
meg újra a [STORE] billentyűt. Ha meg akarja
tartani a meglévõ Deltát, nyomja meg a [CLEAR]
billentyűt.

Delta létrehozása STORE STORE-n keresztül
A STORE STORE ablak, amely mutatja a módosítás által érintett helyet, könyvtárak aktualizálásának vagy Delta
létrehozásának lehetõségét kínálja.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon csatornákat és
spotokat, és módosítson.
2. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Kinyílik a STORE STORE ablak.

3. Nyomja meg az F5 Delta
billentyűt.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A módosítások most Deltaként tárolódnak.

A Delta vizsgálata
A Delta vizsgálat mutatja a Delta tartalmát és azon F Billentyűket, amelyeket a Deltának memóriamódosításra való
alkalmazásakor használnak.
A Delta vizsgálatához nyomja meg a [DELTA] billentyűt.
A módosított spotok/csatornák megjelennek a módosításaikkal. A memóriamódosítással létrehozott Delta vizsgálatának
(lásd Delta létrehozása memóriamódosítással, 117 oldal) mind abszolút, mnd pedig relatív Delta kijelzése van.
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Nyomja meg másodszor a [DELTA] billentyűt, hogy váltogassa a kijelzést, az abszolút Delta oldalt és a relatív Delta oldalt.
A Delta forrásmemória megjelenik a képernyõ tetején.
Egy színváltó relatív Deltája barnán jelenik meg, ha az érték negatív, és sárgán, ha az érték pozitív. Ha a Delta könyvtárakat
tartalmaz, a [DELTA] billentyűt újbóli megnyomása a könyvtár száma és a tényleges értékek között vált.
Az ER érték megjelenik a Deltában, amikor csatornák vagy színváltók törlõdtek a memóriából. Ennek a Deltának az
alkalmazásakor az ER értékû csatorna vagy színváltó törlõdik a célmemóriából.

Delta alkalmazása memóriamódosításra
Miután egy Delta létrejött a fent leírt módszerek egyikével, használható bármely memória módosítására. Amikor a Deltát
memóriamódosításra használják, az F Billentyűk 4 különbözõ opciót biztosítanak.
F1
Relatív

A relatív Delta a forrásmemóriában történõ változás relatív
mennyisége szerint módosít értékeket. Relatív Delták csak akkor
léteznek, amikor a Deltát memóriamódosítással hozták létre.
Ennek az opciónak a választása módosítja azon spot vagy
csatorna paraméter- és fényerõértékeit, amely már jelen van a
célmemóriában, a jelenlegi értékéhez viszonyítva. Példa: a relatív
Delta: zoom - 50. Ennek egy memóriára való alkalmazása, ahol a
spot 80-as zoomnál van beállítva, 30 értékû zoom paramétert
eredményez.

F2
Relatív+ Új

Ez a választás módosítja a spot-paramétereket és a csatornafényerõket a célmemóriákban, a relatív Delta értékét használva,
és új spot-információt ad a kiválasztott memóriákhoz. Az „Új”
azokra a spotokra vagy csatornákra vonatkozik, amelyek
nincsenek jelen az éppen módosított memóriában. "Új"
spotértékek csak abszolútak lehetnek.

F3
Abszolút

Ez az opció módosítja az érték-áttöltéseket az abszolút Delta
érték áttöltésével. Ennek az opciónak a választása csak a
célmemóriákban már jelenlévõ csatornákra és spotokra
vonatkozik.

F4
Abszolút +
Új

Ez az opció módosítja az érték-áttöltéseket az abszolút Delta
érték áttöltésével, valamint a célmemória számára új
csatornáknak és spotoknak a felvételével.

F6
TESZT

A memória megtekintése élõben a színpadon a Delta
módosításokkal. Ez csak egy elõzetes áttekintés és nem tárolja a
memóriát a Delta módosításokkal. Visszatérés a szerkesztőbe a
[CLEAR] vagy a [STAGE] újbóli megnyomásával. A Delta
módosítások alkalmazása a [STORE] megnyomásával.
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Nem követõ módosítás
Egy memória, egymás utáni memóriák tartománya vagy egy csoport nem egymást követõ memória választható ki
módosításra.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy memóriát.
2. Nyomja meg a [DELTA]
billentyűt.

A Delta vizsgálat kijelzés jelenik meg.

3. Válassza ki a Delta típusát
egy F billentyű
megnyomásával: Abszolút,
Abszolút + Új, Relatív, vagy
Relatív + Új.
A Delta módosítás tárolódik az összes kiválasztott
memóriához.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Automatikus Delta követés
Az automatikus követés csak akkor alkalmazható, ha a Delta memóriamódosítással jött létre.
Amikor egy Delta memóriamódosítással létrejött, a módosított (forrás) memória száma megjelenik a képernyõ tetején a
Delta vizsgálatban. A Delta követési módot használó memóriamódosítás alkalmazható egy konkrét memóriatartományra
vagy egy nem meghatározott memóriatartományra. A módosítás addig tart, amíg a spot paramétere vagy az éppen
módosított csatorna fényereje megváltozik egy célmemóriában.
Példa: A következõ módosítás a 20-as memórián történik és Deltaként tárolódik.
1-es spot

sz.tárcsa

6

2-es spot („új spot”)

gobo

6

5-ös csatorna

dimmer

45 %

Alkalmazza az Abszolút + Új Delta opciót. Ez azt jelenti, hogy az abszolút értékek a Deltában módosítják a
célmemóriákban lévõ értékeket, valamint azokat a Deltában lévõ spotokat, (ebben az esetben 2-es spot), amelyek nincsenek
jelen a célmemóriákban, hozzáadódnak a memóriákhoz.
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Vegye figyelembe, hogy ha nem választja a + Új opciót, a 2-es spot nem adódik hozzá azokhoz a memóriákhoz, ahol
eredetileg nem jelenik meg.
Delta
követés
után

Eredeti
adatok
Memória

Spot

paraméter

érték

20-as
memória

1-es
spot

színkerék

2

3-as
spot

gobo

6

5-ös
csatorna

dimmer

FL

1-es
memóri
a

színkerék

2

2-es
spot

gobo

3-as
spot

21-es
memória

22-es
memória

23-as
memória

24-es
memória

param.

érték

1-es spot

színker
ék

6

3

2-es spot

gobo

6

gobo

1

3-as spot

gobo

1

5-ös
csatorna

dimmer

FL

5-ös
csatorna

dimmer

45%

1-es
spot

színkerék

2

1-es spot

színker
ék

6

2-es spot

gobo

6

21-es
memória

22-es
memória

3-as
spot

gobo

1

3-as spot

gobo

1

5-ös
csatorna

dimmer

50%

5-ös
csatorna

dimmer

50%

1-es
spot

színkerék

1

1-es spot

színker
ék

1

2-es spot

gobo

6

23-as
memória

3-as
spot

gobo

6

3-as spot

gobo

1

5-ös
csatorna

dimmer

FL

5-ös
csatorna

dimmer

FL

1-es
spot

színkerék

4

1-es spot

színker
ék

4

2-es
spot

gobo

3

2-es spot

gobo

6

Ovation 4D/Micron 4D

24-es
memória

Delta-követés alkalmazása
A Delta-követési mód használatának a megkísérlése, amikor a Delta nem memóriamódosításon keresztül jött létre, Incorrect
Delta Mode (helytelen Delta mód) üzenetet eredményez.
Delta-követés alkalmazása nem meghatározott tartományra
A követés a forrásmemóriától az utolsó memóriáig kerül alkalmazásra.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.

A Delta követés attól a memóriától kezdõdik,
amelyben a Delta létrejött.

2. Nyomja meg a [ →] billentyűt.
3. Nyomja meg a [ DELTA]
billentyűt.

Track jelenik meg a parancssorban.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Ha sok memórián keresztül kell végigmenni, egy
Wait (várakozás) üzenet jelenhet meg. Amikor a
Delta-követés befejezõdött, megjelenik a
módosított memóriák tartománya.

Delta-követés alkalmazása egy konkrét memóriatartományhoz

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Nyomja meg a [DELTA]
billentyűt.

Track jelenik meg a parancssorban.

3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Ha sok memórián keresztül kell végigmenni, egy
Wait (várakozás) üzenet jelenhet meg. Amikor a
Delta-követés befejezõdött, megjelenik a
módosított memóriák tartománya.

Delta törlése
Előfordulht, hogy esetleg törölni akar egy meglévõ Deltát, hogy egy új Deltát hozzon létre.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [ DELTA]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A Delta jelzõ eltûnik.
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Delta módosítása
Deltát lehet közvetlenül módosítani.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [ DELTA]
billentyűt.

A Delta vizsgálat jelenik meg.

2. Válasszon új
csatornákat/spotokat vagy
módosítsa az aktuális
adatokban.
3. Módosítsa a kiválasztott
csatornák és spotok értékeit.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az új információ tárolódik a meglévõ Deltában.

Megjegyzés
Ha a módosítandó memória memóriamódosítással jött létre (tehát mind abszolút, mind pedig relatív értéke vam), a relatív
értékek mindig a forrásmemóriában lévõ értékre vonatkoznak. Példa: a Delta a 2-es memóriából származik. A 2-es
memóriában a 2-es csatorna eredeti értéke Full volt. A Delta akkor jött létre, amikor a 2-es csatorna 50 %-ra módosult, tehát
a Delta egy 50-es abszolút értékbõl áll a 2-es csatorna számára és egy -50-es relatív értékbõl. Ha Ön módosítja a Deltát, 75
%-ot rendelve hozzá a 2-es csatornához, a Delta 75 % értéket fog tartalmazni, a relatív érték pedig –25 %-ra változik.

Blokkmemória
Programozhat egy olyan memóriát, amely megállítja a Delta-követést akkor is, ha a követési szabályok lehetõvé tennék a
Delta-követés folytatását.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy memóriát.
2. Nyomja meg a [MOVE FADE]
[MOVE FADE] billentyűt.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A memóriát egy B elõtag vezeti be a
memórialistában.

A blokkmemória-kijelölés törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a memóriát.
2. Nyomja meg a [MOVE FADE]
[MOVE FADE] billentyűt.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.
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A kiválasztott memória már nem szolgál
blokkmemóriaként.

Memóriatartomány módosításának használata
Használja ezt a funkciót csatorna-fényerõ és színváltó-áttöltések memóriatartományon való módosításához.
Az alábbi példák különálló csatornákat módosítanak, azonban csatornatartomány szintén kiválasztható.
Esetleg meg akarja jeleníteni a kiválasztott csatorna vizsgálatot. (Lásd 4. fejezet - Csatornák és színválasztók kiválasztása és
szerkesztése), amikor ezzel a funkcióval dolgozik.

Megjegyzés
Ez a funkció nem alkalmazható spotokra.

Csatornák módosítása memóriatartományon
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Válasszon ki egy csatornát
vagy csatornatartományt.
3. Módosítsa a fényerõt.
A [@] és egy érték bevitele
abszolút fényerõt ad.
A kerék használata relatív
fényerõt jelöl ki.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory #  # Stored (... sz. memória  ...
tárolva) üzenet jelenik meg.

Színváltó-áttöltés módosítása
Módosíthat egyetlen színváltó értéket, színváltók tartományát, vagy nem egymást követõ színváltók csoportját.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Válasszon ki egy színváltó
csatornát.
3. Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt, és rendeljen hozzá
egy értéket a Billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Memory #  # Stored (... sz. memória  ...
tárolva) üzenet jelenik meg.
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Új csatorna felvétele memóriatartományhoz
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Nyomja meg a [+] billentyűt.

New (Új) jelenik meg a parancssorban.

Kiválasztható egy csatornatartomány.
3. Válassza ki a
csatornaszámot, és töltsön át
fényerõt a kerék vagy a
Billentyűzet segítségével.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az új csatorna/ák tárolódnak a kiválasztott
memóriákban.

Csatornák felszabadítása memóriatartományból
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Válassza ki a csatorná(ka)t.
3. Nyomja meg a [ZERO]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A kiválasztott csatorna/ák felszabadulnak a
kiválasztott memóriákból.

Színváltók felszabadítása memóriatartományokból
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy
memóriatartományt.
2. Válassza ki a színváltó
csatornákat.
3. Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [ZERO]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Ovation 4D/Micron 4D

A színváltó értékek felszabadulnak a kiválasztott
memóriákból.

Csatornák, spotok, színváltók felszabadítása
Használja a következõ sorozatot csatornáknak és színváltóknak 1 memóriából való felszabadítására. Ha fel akar szabadítani
csatornákat és színváltókat egy memóriatartományból, használja a memóriatartomány módosítása funkciókat.
Az alábbi sorozat használatával spotok felszabadíthatók 1 memóriából vagy 1 memóriatartományból.

Spotok felszabadítása
Billentyű-lenyomások
1. Válasszon ki egyetlen memóriát, egy memóriacsoportot vagy egy
memóriatartományt.
2. Válassza ki a felszabadítani kívánt spotot.
3. Nyomja meg a [RELEASE] billentyűt.

Csatornák felszabadítása
Billentyű-lenyomások
1. Válasszon ki egy memóriát.
2. Válassza ki a felszabadítani kívánt csatornát.
3. Nyomja meg a [ZERO] billentyűt.
Használja a fényszabályozó kereket és tekerje le 0 %-ra.
Nyomja meg a [RELEASE] billentyűt.

Színváltók felszabadítása
Billentyű-lenyomások
1. Válasszon ki egy memóriát.
2. Válasszon ki egy színváltó csatornát.
3. Nyomja meg a [FRAME] billentyűt.
4. Nyomja meg a [RELEASE] billentyűt.

Ovation 4D/Micron 4D

Csatornafényerõ váltása
Ez a funkció lehetõvé teszi csatornák fényerejének a változtatását memóriákban. Csatornafényerõ váltás alkalmazható
egyetlen memóriára, egy csoport nem egymást követõ memóriára vagy az összes memóriára.
Példa: Az 1-es csatorna fényerõ-áttöltésének váltása az 5-ös csatornával az 5-ös memóriával kezdve az összes memóriában.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 5-ös
memóriát.
→] billentyűt.
2. Nyomja meg a [→
3. Válassza ki az 1-es
csatornát.
4. Nyomja meg a [=] billentyűt..
5. Válassza ki az 5-ös
csatornát.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A rendszer ellenõrzi, hogy létezik-e a memóriákban
5-ös csatorna. Ha nem létezik, akkor az 5-ös
csatornát a memóriákhoz az 1-es csatorna fényerõáttöltésével viszi be.
Ha az 5-ös csatorna jelen van valamelyik
memóriában, a STORE megnyomása kinyit egy
ablakot. Ekkor a következõ Billentyű-lenyomások
egyikét kell végrehajtani:
[STORE
[+STORE
nyomjon meg egy tetszõleges Billentyűt

7. Nyomja meg a [CLEAR]
billentyűt.

Csat fényerõ/
MEM

1

1

50

A váltás végrehajtódik a [STORE] elsõ megnyomása
után. A tárolási ablak becsukásához és a
szerkesztőhöz való visszatéréshez nyomjon meg
egy tetszõleges Billentyűt.

2

3

4

2

5

80

3

60

75

4

75

60

Az 1-es táblázat az 1-es és 5-ös csatorna követési lapját mutatja.

Az összes alábbi példa a követési mód (lásd fent) Billentyűsorozatával van bemutatva.
Csat fényerõ/
MEM

1
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2

3

4

5

1

50

50

2

80

3

60

75

4

75

60

A 2-es táblázat a következõ Billentyűsorozat eredményét mutatja:
→] [CHANNEL 1] [= 5] [STORE]
[MEMORY 1] [→

Csat fényerõ/
MEM

1

1

50

2

3

4

5
50

2

80

3

75

60

4

60

75

A 3-as táblázat a következõ Billentyűsorozat eredményét mutatja:
→] [CHANNEL 1] [= 5] [STORE] [STORE]
[MEMORY 1] [→
Az 1-es és az 5-ös csatorna fényerõ áttöltést cserél. Ha az egyes csatorna nincs jelen valamelyik memóriában, az 5-ös
csatorna az áttöltött szintjén marad.

Csat fényerõ/
MEM

1

1

50

2

3

4

2

5
50
80

3

60

75

4

75

75

A 4-es táblázat a következõ Billentyűsorozat eredményét mutatja:
[MEMORY 1] [→
→] [CHANNEL 1] [= 5] [+STORE]
Az 5-ös csatorna csak akkor veszi fel az 1-es csatorna fényerejét, ha az 1-es csatorna fényereje nagyobb, mint az 5-ös
csatorna fényereje.
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Fényerõk váltása memóriatartományban
Példa: A 10-es és 20-as csatorna fényerejének váltása a 8 - 25 memóriákban

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8 → 25
memóriákat.
2. Válassza ki a 10-es
csatornát.
3. Nyomja meg a [=] billentyűt.
4. Válassza ki a 20-as
csatornát.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A változás csak a kiválasztott tartományban lévõ
memóriákra vonatkozik és ott tárolódik.

6. Nyomja meg a [CLEAR]
billentyűt.

A fényerõváltás opció ablaka becsukódik, és a
kijelzõ visszatér a szerkesztőhöz.

Fényerõk váltása memóriacsoportban
Példa: A 10-es és 20-as csatorna fényerejének váltása a 8, 10 és 25-ös memóriákban.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8-as, 10-es és
25-ös memóriát.
2. Válassza ki a 10-es
csatornát.
3. Nyomja meg a [=] billentyűt.
4. Válassza ki a 20-as
csatornát.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A változás csak a kiválasztott tartományban lévõ
memóriákra vonatkozik és ott tárolódik.

6. Nyomja meg a [CLEAR]
billentyűt.

A fényerõváltás opció ablaka becsukódik, és a
kijelzõ visszatér a szerkesztőhöz.
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Fényerõváltás egyetlen memóriában
Példa: A 10-es és 20-as csatorna fényerejének váltása a 10-es memóriában.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MEMORY] [10
 10] billentyűt.
2. Válassza ki a 10-es csatornát.
3. Nyomja meg a [=] billentyűt.
4. Válassza ki a 20-as csatornát.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A változás csak a kiválasztott tartományban lévõ
memóriákra vonatkozik és ott tárolódik.

6. Nyomja meg a [CLEAR]
billentyűt.

A fényerõváltás opció ablaka becsukódik, és a
kijelzõ visszatér a szerkesztőhöz.
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10. FEJEZET
ADATTÁROLÁS, VISSZAKERESÉS ÉS
NYOMTATÁS
Ez a fejezet a következõket tartalmazza:
Előadás-memóriák felvétele
Fájlkezelés a merevlemezen
Előadás-memóriák felvétele a merevlemezre
Előadás-memóriák felvétele hajlékonylemezre
Autosave (automatikus mentés)
A mentett fájlok számának meghatározása
Az Autosave funkció tiltása
Az Autosave funkció engedélyezése
Az Autosave kézi indítása
Autosave fájlok visszaállítása
Autosave fájlok zárolása
Autosave fájlok feloldása
Autosave generációk törlése
Előadás-memóriák törlése
Betöltési opciók
Előadás-memóriák betöltése a merevlemezrõl
Előadás-memóriák betöltése a hajlékonylemezrõl
A QListák betöltése
Figyelmeztetés eltérésre
Előadás-memóriák és könyvtárak törlése
Előadás-memóriák törlése
Könyvtár törlése
Nyomtatás
Nyomtatási opciók
Képernyõnyomtatás használata
Nyomtatás parancsmakró programozása
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Előadás-memóriák felvétele
Az előadás-memóriák az 5-ös számú Record (Felvétel) menüben kerülnek felvételre.
A vezérlőpult memória teljes tartalma (beleértve memóriákat, összerendelést, csatorna összerendelést, színváltó-áttöltést,
makrókat, könyvtárakat stb.) a merevlemezre és hajlékonylemezre íródik. 2MB bemutató adat automatikusan tömörítésre
kerül, amikor 1,44 MB-os lemezekre íródik.
Minden előadás-memória kap egy számot. A előadás-memória száma általában ebben a formátumban tárolódik: ###.#.
A fájl számához egy címkét lehet csatolni. A előadás-memóriákhoz automatikusan dátum- és idõbélyegzés fûzõdik hozzá.
F2 Print (Nyomtatás) „képernyõnyomtatásként” mûködik, és kinyomtatja az aktuális meghajtó/könyvtár kijelzését.

Fájlkezelés a merevlemezen
A rendszer alapértelmezett meghajtója C, a gyökérkönyvtár pedig ACT.
Az aktuális meghajtó és könyvtár megjelenik a képernyõ tetején.
Új könyvtárakat lehet felvenni a gyökérkönyvtárba.
Bármely másik könyvtárból visszatérhet a gyökérkönyvtárba, ha megnyomja az F4 Return to Root.(Visszatérés
gyökérhez) billentyût . Ha ez az opció nem jelenik meg, nyomja meg az F3 Change Dir (Könyvtárváltás) billentyût,
majd az F4 Return to Root (Visszatérés gyökérhez) billentyût.

Könyvtárak létrehozása
Különbözõ könyvtárakat hozhat létre például az Ön helyszínét használó egyes végrehajtási csoportok számára.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a Record (Felvétel)
menübe.

Megjelennek a könyvtárak és a fájlok.

2. Nyomja meg az F4 Make New Dir
(Új könyvtár létrehozása)
billentyût.

Az új könyvtár nevét kérõ prompt
jelenik meg.

3. Írja be az új könyvtár nevét az
alfanumerikus billentyûzeten.

8 karakter számára van hely.

4. Nyomja meg az F1 Enter billentyût.

Megjelenik az új könyvtár.
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További alkönyvtárak létrehozása
Példa: Mivel a Steps tánc cég gyakran mûködik az Ön helyszínén, Ön létrehozott egy Steps nevû könyvtárat. Ez a cég
néhány különbözõ programot hajt végre.
Létrehozhat a Steps könyvtárban program 1, program 2 és program 3 nevû alkönyvtárat. Az egyes alkönyvtárakba mentheti
a programba bevont táncok előadás-memóriáit.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F3
Change Dir
(Könyvtárváltás)
billentyût.
2. Használja a nyíl
billentyûket, hogy
kiemelje a könyvtárat.
3. Nyomja meg az F1
Enter billentyût.
4. Nyomja meg az F5
Remain Here (Itt
marad) billentyût.
5. Nyomja meg az F4
Make New Dir (Új
könyvtár létrehozása)
billentyût.

Az új alkönyvtár nevét kérdezõ prompt jelenik
meg.

6. Írja be az alfanumerikus
billentyûzeten az
alkönyvtár nevét.
7. Nyomja meg az F1
Enter billentyût.
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Most az új alkönyvtárban dolgozik.

Előadás-memóriák felvétele a merevlemezre
Az alapértelmezett könyvtár a C:\act. Ha az előadás-memóriát egy másik könyvtárba akarja felvenni, meg kell változtatnia a
könyvtárakat, ha még nem tette meg.
Ha már használatban lévõ lejátszási számra készít felvételt: Play Exists (Létezõ lejátszás) jelenik meg. Ha felül akarja írni az
adott lejátszási számon lévõ adatokat, nyomja meg újra az F1 YES (IGEN) billentyût, hogy jóváhagyja a parancsot.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. 2. Lépjen be a Record
(Felvétel) menübe.

Megjelennek a könyvtárak és a fájlok.

3. Nyomja meg az F3
Change Dir
(Könyvtárváltás)
billentyût.
4. Használja a nyíl
billentyûket, hogy
kiemelje azt a
könyvtárat, amelyhez fel
akar venni.
5. Nyomja meg az F1
Enter billentyût.
6. Nyomja meg az F5
Remain Here (Itt
marad) billentyût.

Ez értesíti a rendszert az Ön szándékáról, hogy
folytatja a munkát a kiválasztott könyvtárban.

7. Nyomja meg az F1
Play/Act
(Lejátszás/Mûvelet)
billentyût.

A rendszer bekéri az előadás-memóriák számát.

8. Adja meg a numerikus
billentyûzeten az
előadás-memóriák
számát.

Az előadás-memóriák száma legfeljebb 3 egész
számjegy és egy tizedes szám lehet. Példák:
333.1, 28.2, 1.5, 0.3. Egy idõ- és dátumbélyegzés
automatikusan hozzáadódik.

9. Nyomja meg az F2 Text
(Szöveg) billentyût, és
írja be a szöveget az
alfanumerikus
billentyûzeten.

Ez opcionális.

10. Nyomja meg az F1
Store (Tárolás)
billentyűt.

Egy jóváhagyási prompt jelenik meg.

11. Nyomja meg az F1 Yes
(Igen) billentyût

Jóváhagyás után az előadás-memóriák
tárolódnak. Amikor a felvétel befejezõdik, a
Record Complete (Felvétel kész) üzenet jön létre.
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Előadás-memóriák felvétele hajlékonylemezre
A vezérlőpult automatikusan tömöríti a memóriában lévõ adatokat, ily módon tárolva hajlékonylemezeken 2 MB adatot. Ez
választható szolgáltatás. Egy kapcsoló a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben meghatározza, hogy az adatok
tömörítésre kerülnek-e vagy sem. (Lásd System Parameters menü.)
Ha már használatban lévõ lejátszási számra készít felvételt: Play Exists (Létezõ lejátszás) jelenik meg. Ha felül akarja írni az
adott lejátszási számon lévõ adatokat, nyomja meg újra az F1 YES (IGEN) billentyût, hogy jóváhagyja a parancsot.

1. Lépjen be a Record
(Felvétel) menübe.

Megjelennek a könyvtárak és a fájlok.

2. Helyezzen be a
lemezmeghajtóba egy
formázott lemezt.

A lemezek PC-n vagy a Service Tools
(Szervizeszközök) menüben formázhatók.

3. Nyomja meg az F5
Change Drive
(Meghajtóváltás)
billentyût.

Ha nincs lemez a lemezmeghajtóban vagy a
lemez sérült, a lemez a Bad Diskette (Rossz
lemez) üzenetet jeleníti meg.

4. Nyomja meg az F1
Play/Act
(Lejátszás/Mûvelet)
gombot.

Az Enter Play # In Format xxx.x (Adja meg a
lejátszás számát xxx.xx formában) prompt jelenik
meg.

5. Használja a
számbillentyûzetet a
lejátszási szám
beviteléhez.

Ha egyetlen számjegyet ad meg, a rendszer .0.-t
tesz hozzá. Például: Ha 1-et ír be a numerikus
billentyûzeten, a lejátszás száma 1.0.-ként
tárolódik.

8. Nyomja meg az F2 Text
(Szöveg) billentyût
(opcionális)

Szöveg írható be az alfanumerikus billentyûzeten.
Felvételkor a rendszer a lejátszás számához
automatikusan hozzáfûzi a felvétel dátumát és
idejét.

9. Nyomja meg az F1
Store (Tárolás)
billentyût.

A rendszer felvétel módba lép és megkérdezi: Are
You Sure? (Biztos benne?). Ha a lemez
írásvédett, Diskette Protected (Írásvédett lemez)
üzenet jelenik meg. Javítsa ki a hibát és folytassa.

10. Nyomja meg az F1 Yes
(Igen) billentyût.

Amikor a felvétel kész, a Record Complete
(Felvétel kész) üzenet jelenik meg.
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Autosave (automatikus mentés)
Az Autosave funkció mentési fájlokat hoz létre, amelyek tartalmazzák az összes aktuális adatot. Ez lehetõvé teszi, hogy egy
késõbbi idõpontban helyreállítsa a rendszer állapotát, beleértve a memóriákat, könyvtárakat, makrókat, snapeket,
rendszerkonfigurációt stb.
Az Autosave automatikusan elindul, amikor a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben az Autosave opció
engedélyezett. Az Autosave 15 perces idõközönként és 20 Store (Tárolás) parancs után hoz létre mentési fájlokat.
Kézzel is mûködtetheti az Autosave funkciót az Autosave menüben (25-ös menü) lévõ Trigger Autosave (Autosave
indítása) funkción keresztül.
Az Autosave folyamat nem zavarja a szokásos rendszermûködést. Az 1-es CRT felsõ közepén lévõ kék jelzõ értesíti Önt,
hogy Autosave van folyamatban.
Az Autosave fájlok a merevlemezen egy Autosave nevû külön könyvtárban tárolódnak, a gyökérkönyvtár alatt. Az
Autosave könyvtár automatikusan létrejön, amikor az elsõ Autosave megtörténik.
Autosave fájlok csak az Autosave menün keresztül érhetõk el. A rendelkezésre álló funkciók a következõk:
•

Autosave fájl visszaállítása (betöltés)

•

Az Autosave fájlok törlése

•

Az Autosave elindítása

•

Autosave fájlok zárolása és feloldása

•

Az Autosave megszakítása

A mentett fájlok számának meghatározása
Egy mentési fájl minden egyes generációja automatikusan egy azonosítási számot kap.
Az azonosító számok 1-tõl 999-ig terjednek. A 999 elérésekor a szám 1-re áll vissza.
A merevlemezre mentett fájlok számát a System Parameters (Rendszerparaméterek) Autosave # of Generations (Autosave
nemzedékek száma) bejegyzése határozza meg. A generációk maximális száma 8. Példa: Ha 4 generáció mentésére
programozta a rendszert, az Autosave fájl ötödik generációja az 5-ös azonosító számot kapja, az 1-es generáció pedig
törlõdik.
Figyelem! Minden generáció 2 MB lemezterületet igényel.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a System
Parameters
(Rendszerparaméterek
) menübe.
2. Használja a nyíl
billentyûket, hogy
kijelölje az Autosave #
of Generations
(Autosave generációk
száma) értékét.
3. Nyomja meg az F1
Enter billentyût.

A tétel most pirossal van kiemelve.

4. Jelölje ki a generációk
számát.

Ez a szám meghatározza, hogy az Autosave
funkció által létrehozott mentési fájlok hány
generációja kerül mentésre. A maximális szám 8.

5. Nyomja meg az F1
Store (Tárolás)

Az Autosave funkció automatikusan engedélyezett.
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billentyût.

Az Autosave funkció tiltása
Amikor az Autosave funkció tiltott, nem jelentkezik automatikus mentés, és nem lehet kézzel elindítani az Autosave
menüben az Autosave tételt.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a System
Parameters
(Rendszerparaméterek)
menübe.
2. Használja a nyíl
billentyûket, hogy
kijelölje az Autosave # of
Generations (Autosave
generációk száma)
értékét.
3. Nyomja meg az F1
Enter billentyût.

A tétel most pirossal van kiemelve.

4. Nyomja meg az F3
Inactive (Inaktív)
billentyût.

Inactive (Inaktív) jelenik meg az Autosave # of
Generations (Autosave generációk száma)
mellett.

Az Autosave funkció engedélyezése
Ha letiltotta az Autosave funkciót, visszaállíthatja azt akár egy Autosave szám áttöltésével, akár az alább leírt eljárás
használatával. Amikor az Autosave funkció engedélyezett, az automatikus mentés vagy 15 percenként, vagy pedig 20 Store
(Tárolás) parancs után történik meg. Kézzel is indíthat automatikus mentést az Autosave menüben.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menübe.
2. Használja a nyíl billentyûket, hogy
kijelölje az Autosave # of Generations
(Autosave generációk száma)
értékét.
3. Nyomja meg az F1 Enter billentyût.

A tétel most pirossal van kiemelve.

4. Nyomja meg az F2 Active (Aktív)
billentyût.

Az Autosave # of Generations
(Autosave generációk száma) után
megjelenik a generációk száma.

Az Autosave kézi indítása
Automatikus mentés indítható kézzel. Ez a lehetõség rendelkezésre áll az Autosave menü alatti Autosave menüpontban.
1. Lépjen be az Autosave menübe.
2. Nyomja meg az F3 Autosave
(Automatikus mentés) billentyût.
3. Nyomja meg az F3 Trigger
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Automatikus mentés közben kék

jelzõ jelenik meg a képernyõ tetején.

Autosave (Autosave indítása)

Autosave fájlok visszaállítása (betöltés)
Visszaállíthatja a rendszer korábbi állapotát egy Autosave fájl betöltésével.
A visszaállítás csak akkor végezhetõ el, ha a rendszerkonfiguráció és a szoftver verziók azonosak az Autosave fájlokban
lévõkkel. Ha eltérés van, egy figyelmeztetõ ablak nyílik ki, és megjeleníti a különbségeket. Ki kell javítania az eltéréseket,
ha folytatni akarja.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be az Autosave menübe.
2. Nyomja meg az F1 Restore
(Visszatöltés) billentyût.
3. Adja meg a generáció számát.

Az Ovation 4D kéri a parancs
jóváhagyását.

4. Nyomja meg az F1 Restore
(Visszatöltés) billentyût.

Egy korábbi generációk visszaállítása
törli az összes aktuális adatot. Amikor a
visszaállítás kész, a Please Warm Start
(Kérem végezzen meleg indítást) üzenet
jelenik meg.

5. Kapcsolja ki az Ovation 4D-t.
6. Kapcsolja be a tápfeszültséget.

A visszaállított generáció most jelen van
az Ovation 4D memóriájában, és Ön
folytathatja a szokásos munkát.

Autosave fájlok zárolása
Az Autosave generációk zárolhatók, hogy megvédjük õket a törléstõl. A zárolt fájlok a merevlemezen tárolódnak, amíg
feloldjuk és töröljük õket.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be az Autosave menübe.
2. Nyomja meg azF4 Lock/Unlock
(Blokkolás/Feloldás) billentyût.
3. Adja meg a generáció számát.

Jelölje ki a védeni kívánt generáció
számát.

4. Nyomja meg az F3 Comment
(Megjegyzés) billentyût.

Ez opcionális.

5. Írja be megjegyzését a
számbillentyûzeten.
6. Nyomja meg az F1 Lock
(Blokkolás) billentyût.
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Autosave fájlok feloldása
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be az Autosave
menübe.
2. Nyomja meg azF4
Lock/Unlock
(Blokkolás/Feloldás)
billentyût.
3. Adja meg a generációk
számát.

Jelölje ki a feloldani kívánt generáció számát.

4. Nyomja meg az F2 Unlock
(Feloldás) billentyût.

A feloldott generáció most törölhetõ a
merevlemezrõl.

Autosave fájlok összes generációjának törlése
A törlés funkció törli az összes feloldott generációt. Ha egyes generációkat meg akar õrizni, zárolja õket, mielõtt végrehajtja
a törlés funkciót.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be az Autosave
menübe.
2. Nyomja meg az F2 Delete All
(Az összes törlése)
billentyût.

A rendszer megjelenít egy jóváhagyási
parancsot.

3. Nyomja meg az F1 Yes
(Igen) billentyût.

Az összes nem zárolt generáció törlõdik. A
zárolt nemzedékek a kijelzõn maradnak.
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Előadás-memóriák betöltése
A Load (Betöltés) menü (a 2-es menü) kezeli a merevlemezen vagy hajlékonylemezen tárolt előadás-memóriák betöltését.
Amikor a Betöltés kész, Load Complete (Betöltés kész) jelenik meg.
Amikor a rendszer Library (Könyvtár) összeférhetetlenségeket talál, a Load Complete üzenetet csillag (*) elõzi meg. Lásd
Rendszerkonfiguráció címû 26. fejezet Különleges funkciók részét.

Betöltési opciók
Választhatja azt, hogy a előadás-memóriák csak egyes részeit tölti be.
Ez nagyon sokoldalú funkció, ami sok szerkesztési idõt takarít meg, lehetõvé téve, hogy különbözõ előadások közös
kiegészítésen osztozzanak vagy keverjék a kimenetet, előadásról előadásra adva át könyvtárakat és makrókat stb. A
különbözõ opciók a következõk:

F billentyûk

Mi töltõdik be?

F1 All (Minden)

Az előadás-memóriák lévõ összes adata betöltõdik.

F2 Patch Only
(Csak patch
tábla)

Csak a patch táblázatokat tölti be. A patch táblázatok
hely táblázatot, csatorna táblázatot és színválasztó
kiegészítést tartalmaznak.

F3 QLists Only
(Csak QListák)

Betölti az összes memóriát az összes QListából.

F4 From QList
(QListából)

Egy vagy több kiválasztott QListából tölti be a
memóriákat.

F5 Macro Only
(Csak makró)

Csak a makrókat tölti be.

F6 F1 Library Only
(Csak könyvtár)

Ennek az opciónak a kiválasztása lehetõvé teszi, hogy
kiválassza az F1 összes könyvtárat, F2 pozíció
könyvtárakat, F3 gobo könyvtárakat vagy F4
színkönyvtárakat.

F6 F2 Mix Device
Only (Csak
keverõ eszköz)

Csak a keverõ eszköz táblázatát tölti be. Az
eszköztáblázatnak előadásról előadásra való átvitele
megtakarítja az összes jellemzõ információ újbóli
bevitelét. Jegyezze meg, hogy csak az eszköztáblázat
töltõdik be, nem pedig valamely kiegészítés-áttöltés.
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Figyelmeztetõ üzenetek
Betöltés típusa

Üzenet

Összes lemez vagy
összes QLista

WARNING!! Memory/memories on board! (FIGYELEM!!
Memória/memóriák a pulton!)

Egyetlen vagy egy
tartomány QLista

WARNING!! Memory/memories from QList range on board!
(FIGYELEM!! Memória/memóriák a QLista tartományból a
pulton!)

Összes könyvtár

WARNING!! Memory/memories with libraries on board!
(FIGYELEM!! Memória/memóriák könyvtárakkal a pulton!)

Csak pozíció könyvtárak

WARNING!! Memory/memories with position library on
board! (FIGYELEM!! Memória/memóriák pozíció
könyvtárakkal a pulton!)

Csak gobo könyvtárak

WARNING!! Memory/memories with gobo library on board!
(FIGYELEM!! Memória/memóriákgobó könyvtárakkal a
pulton!)

Csak színkönyvtárak

WARNING!! Memory/memories with color library on board!
(FIGYELEM!! Memória/memóriák színkönyvtárakkal a
pulton!)

Előadás-memóriák betöltése a merevlemezrõl
A Load (Betöltés) menübe való belépéskor az aktív könyvtár az utoljára kiválasztott könyvtár. Ha ez a könyvtár nem
tartalmazza azt az előadást, amit Ön be akar tölteni, könyvtárat kell váltania.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a Load (Betöltés)
menübe.
2. Nyomja meg az F3 Change
Dir (Könyvtárváltás)
billentyût.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a kívánt könyvtár
jelenik meg.

3. Használja a nyíl billentyûket,
és válassza ki a könyvtárat.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a kívánt könyvtár
jelenik meg.

4. Nyomja meg az Enter
billentyût.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a kívánt könyvtár
jelenik meg.

5. Nyomja meg az F5 Remain
Here (Itt marad) billentyût.

Hagyja ki ezt a lépést, ha a kívánt könyvtár
jelenik meg.

6. Nyomja meg az F1 Play/Act
(Lejátszás/Mûvelet)
billentyût.
7. Adja meg a betölteni kívánt
előadás-memória számát.
8. Nyomja meg az F1 All
Diskette (Összes lemez)
billentyût.

lásd 141 oldal

9. Nyomja meg az F1 Yes
(Igen) billentyût.

A rendszer betöltése közben dinamikus
kijelzés látható a képernyõ jobb felsõ
sarkában.
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Ha hibázott a lejátszás számának
megadásakor, Bad Play Number (Rossz
lejátszási szám) üzenet jelenik meg. Kezdje
újra, és adja meg a helyes lejátszási számot.

Megjegyzés
Ha betöltéskor memóriák vannak az alaplapon, akkor azon memóriák, amelyek számai azonosak a már az alaplapon
lévõkkel, NEM töltõdnek be.

Előadás-memóriák betöltése a hajlékonylemezrõl
Át kell kapcsolnia az A:\ meghajtóra, ha még nem tette meg.
1. Nyomja meg az F1 Play/Act
# (Lejátszás/Mûvelet
száma) billentyût.

Egy prompt sor jön föl, kérve a betöltendõ
lejátszás számát.

2. A számbillentyûzettel adja
meg a kívánt lejátszás
számát.
3. Nyomja meg az F1 All
(Összes) billentyût.

lásd 141 oldal

4. Nyomja meg az F1 Yes
(Igen) billentyût.

Ha hibázott a lejátszás számának
megadásakor, Bad Play Number (Rossz
lejátszási szám) üzenet jelenik meg. Kezdje
újra, és adja meg a helyes lejátszási számot.

QListák betöltése
Betölthet QListákat, ahogy azok fel vannak véve a előadás-memóriába. Példa: Az Ön előadás-memóriája tartalmazza az 1es, 2-es, 20-as és a 30-as QListát. Lásd a Qlisták címû, 19. fejezetet.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a Load (Betöltés)
menübe.

A rendszer bekéri az előadás-memória
számát.

2. Adja meg az előadás-memóriát a
számbillentyûzettel.
3. Nyomja meg az F4 From QList #
(QLista számából) billentyût.

A 4D automatikusan beviszi annak a
QListának a számát, amelyik az aktuális
alapértelmezett QLista. Most ezt
megváltoztathatja.

4. Ehhez a példához ügyeljen arra,
hogy az 1-es QListát tölti be.
5. Nyomja meg az F2 Thru QList #
(QLista számon át) billentyût.

A 4D bekéri a tartományban lévõ utolsó
QListát.

6. Írjon be 30-at a promptnál.
7. Nyomja meg az F1 To QList #
(Qlista számig) billentyût.

A 4D automatikusan beviszi annak a
QListának a számát, amelyik az aktuális
alapértelmezett QLista. Most ezt
megváltoztathatja.

8. Ehhez a példához ügyeljen arra,
hogy az 1-es QListát tölti be.
9. Nyomja meg az F1 Load
(Betöltés) billentyût.

A 4D jóváhagyást kér.
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(Betöltés) billentyût.
10. Nyomja meg az F1 Yes (Igen)
billentyût.

Az 1-es QLista 1-es QListaként, a 2-es
QLista 2-es QListaként, a 20-as QLista
20-as QListaként, a 30-as QLista pedig
30-as QListaként töltõdik be.

A kiválasztott QLista betöltése
Az összes memóriát betöltheti egy QListából, illetve a memória egy kiválasztott tartományát egy QListából egy különbözõ
QLista számhoz.
Példa: Az 1-6-os QListák betöltése a 91-96-os QListákra. Az alapértelmezett QLista az 1-es QLista.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a Load (Betöltés)
menübe.

A rendszer bekéri a előadás-memória
számát.

2. Adja meg a előadás-memória
számát a számbillentyûzettel.
3. Nyomja meg az F4 From
QList (QListából) billentyût.

Az Ovation 4D automatikusan beírja az
alapértelmezett QLista számát.

4. Ha szükséges, a promptnál
változtassa meg a QLista
számát.
5. Nyomja meg az F2 Thru
QList # (QLista számon át)
billentyût.
6. Válassza a 6-ot a
számbillentyûzeten.
7. Nyomja meg az F1 Start at Q
list # (Indítás QLista
számnál) billentyût.

A rendszer bekéri a cél QListát.

8. Írjon be 91-et a
számbillentyûzeten.
9. Nyomja meg az F1 Load
(Betöltés) billentyût.
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Az 1-6-os QListában lévõ memóriák a 9196-os QListákhoz töltõdnek. 91 most az
alapértelmezett QLista.

Figyelmeztetés eltérésre
Ha az előadás-memóriát az aktuálistól eltérõ rendszerkonfiguráció alatt vették fel, a WARNING DIFFERENCE
(FIGYELMEZTETÉS ELTÉRÉSRE) ablak jelenik meg, amikor megkísérli betölteni az előadást. A
FIGYELMEZTETÉS ELTÉRÉSRE ablak megjeleníti az aktuális rendszerkonfigurációt, valamint a merevlemezrõl vagy
a hajlékonylemezrõl olvasott konfigurációt. Az összes táblázat (színváltó táblázat, csatorna összerendelés, keverõ kimeneti
összerendelés és bemeneti összerendelés) szintén megjelenik. Az összerendelés táblázatok a Warning Difference alatti
betöltésekor kerülnek sorra. Kiválaszthatja, hogyan kezelje az összerendelés táblázatokat, lásd alább.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Használja az F3 billentyût,
hogy váltson a merge/clear
(összevon/töröl) és a don't
load (ne töltse be) között.

Ökölszabály, hogy ha az előadás adatokban
lévõ tétel nagyobb, mint az aktuális
rendszerkonfigurációban lévõ, akkor a Clear
(Törlés) és a Don't Load (Ne töltse be) a
választási lehetõség. Ha az aktuális
rendszerkonfigurációban lévõ tétel nagyobb,
mint a lemezen lévõ, akkor a Merge
(Összevon) és a Don't Load (Ne töltse be)
a választási lehetõség.

2. Nyomja meg az F1 LOAD
(BETÖLTÉS) billentyût.

A betöltés mûvelet hajtódik végre.

Don’t
Load (Ne
töltse be)

A konkrét összerendelés táblázathoz tartozó előadás-memóriában lévõ
semmilyen információ nem töltõdik be. Példa: az előadás-memóriákban
lévõ konfiguráció 512 csatorna. Az aktuális rendszerkonfiguráció 420
csatorna. Nem töltõdik be információ a Csatorna összerendelésből (Channel
Patch). Az alapértelmezett Csatorna összerendelés jelen lesz a betöltés
befejezése után.

Clear
(Törlés)

Amikor az előadás-memóriában tárolt konfiguráció nagyobb, mint a
vezérlőpult aktuális konfigurációja, a nem oda tartozó adatok törlõdnek.
Példa: az előadás-memóriában lévõ konfiguráció 512 csatorna. Az aktuális
rendszerkonfiguráció 420 csatorna. A 420-nál nagyobb csatornák és a
kapcsolódó kiegészítések nem töltõdnek be.

Merge
(Összevon
ás)

Amikor az előadás-memóriában felvett konfiguráció kisebb, mint a
vezérlőpult aktuális konfigurációja, az előadás-memóriában lévõ adatok
beolvadnak az aktuális konfigurációba. Példa: az előadás-memóriában lévõ
konfiguráció 376 csatorna. Az aktuális rendszerkonfiguráció 420 csatorna.
A 420-ig lévõ valamennyi csatorna és a kapcsolódó összerendelés
betöltõdik.

Megjegyzés
Mindig célszerû az előadás-memóriák betöltése elõtt betölteni a rendszerkonfigurációt (lásd Szervizeszközök lemezmûveletek) és elkerülni a betöltést FIGYELMEZTETÉS KÜLÖNBSÉGRE alatt, mivel a Különleges függvényekben
(Special Functions) lévõ kapcsolókban és a Különleges számokban (Special Numbers) lévõ különbségek szintén
befolyásolják a vezérlőpult funkcióját.
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Előadás-memóriák és könyvtárak törlése
A Delete Play/Act (Lejátszás/Mûvelet törlése) a 14-es számú menü.
Használja ezt a menüt a merevlemezre vagy hajlékonylemezre felvett előadás-memóriák vagy könyvtárak merevlemezrõl
való törléséhez.

Előadás-memóriák törlése
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a Delete Play/Act
(Lejátszás/Mûvelet törlése)
menübe.
2. Válassz ki azt a könyvtárat,
amely a törölni kívánt
bemutató fájlt tartalmazza.
3. Nyomja meg az F5 Remain
Here (Itt marad) billentyût.
4. Nyomja meg az F1 Play/Act
(Lejátszás/Mûvelet)
billentyût.

A rendszer bekéri a előadás-memória
számát.

5. Válassza ki a fájl számát.
6. Nyomja meg az F1 Enter
billentyût.

Jóváhagyás szükséges.

7. Nyomja meg az F1 Yes
(Igen) billentyût.

A előadás-memória törlõdik.

Könyvtár törlése
Könyvtárat csak akkor törölhet, ha az üres. Mielõtt megkísérel törölni egy könyvtárat, az összes előadás-memóriát és
alkönyvtárat törölni kell.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a Delete Play/Act
(Lejátszás/Mûvelet törlése)
menübe.
2. Válassza ki a törölni kívánt
könyvtárat.
3. Nyomja meg az F4 Delete
Dir (Könyvtár törlése)
billentyût.
4. Használja a nyíl billentyûket,
hogy kiválassza a könyvtárat.
5. Nyomja meg az F1 Delete
(Törlés) billentyût.
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Jóváhagyás szükséges.
Ha a könyvtár nem üres, hibaüzenet jelenik
meg.

Nyomtatás
A Printer (Nyomtató) menü a 7-es számú menü. Ajánlatos nyomtatni dokumentációs célból; egy nyomtatott példány
életmentõ, ha a lemez megsérül.

Nyomtatási opciók
Opciók

Mit nyomtat

F1 Memory sheet
(Memórialap)

Ez a memórialista (memórialap), ami Memory Exam
formában jelenik meg. A memóriák számsorrendben
listázódnak, úsztatási idõkkel, szöveggel, részáttöltésekkel
(Part assignments) és eseményekkel (Events).

F2 Memory/s contents
(Memóriatartalom)

Különálló memóriák, memóriatartományok, vagy az összes
memória kinyomtatható. A nyomtatás tartalmazza a
memória számát, az összes helyszín- és paraméter-áttöltést,
valamennyi csatornát és fényerõ-áttöltést, színváltóáttöltést, úsztatási idõt, részidõt és szöveget.

F3 Macro (Makró)

Az összes makró nyomtatása.

F4 Free Channels
(Szabad csatornák)

Az egyik memóriában sem használt csatornák.

F5 Channel Patch
(Csatorna
összerendelés)

A csatorna összerendelés táblázat nyomtatása.

F6 F1 Tracking Sheet
(Nyomkövetés lap)

A memóriában lévõ csatorna-áttöltések nyomtatása –
igényléskor látható kijelzés
[CHANNEL] [MEMORY] [EXAM].

F6 F2 Effect/s (Hatások)

A Hatások (Effects) listájának nyomtatása.

F6 F3 Lib Position
(Pozíció könyvtár)

Az összes vagy néhány könyvtár nyomtatása. Vagy a
kiválasztott könyvtárak tartalma, vagy pedig egy
nyomkövetési lap nyomtatható ki.

F6 F4 Lib Gobo (Gobo
könyvtár)

Az összes vagy néhány könyvtár nyomtatása. Vagy a
kiválasztott könyvtárak tartalma, vagy pedig egy
nyomkövetési lap nyomtatható ki.

F6 F5 Lib Color (Szín
könyvtár)

Az összes vagy néhány könyvtár nyomtatása. Vagy a
kiválasztott könyvtárak tartalma, vagy pedig egy
nyomkövetési lap nyomtatható ki.

Képernyõnyomtatás használata
A Print Screen (Képernyõnyomtatás) megnyomása a szövegbillentyûzeten kinyomtatja azt, ami éppen meg van jelenítve.
Mivel a szövegbillentyûzet szerkesztésre is használható, zárral van ellátva. A Print Screen funkciónak a billentyûzeten való
használatához azt fel kell oldani az ALT a megnyomásával.
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Nyomtatás parancsmakró programozása
Programozhat egy makrót, amely úgy mûködik, mint a Print Screen.

Billentyû-lenyomások
1.

Térjen át a Macro menübe (9-es menü).

2.

Nyomja meg az F1 Create (Létrehozás) billentyût.

3.

Válassza ki a makró számát.

4.

Nyomja meg az F6 és az F4 Print (Nyomtatás) billentyût.

5.

Nyomja meg az F1 Store Macro (Makró tárolása) billentyût.

A makrókkal kapcsolatos további információt lásd a Makrók címû, 22. fejezetben.
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11. FEJEZET
ÁTÚSZTATÓK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Memóriák áttöltése átúsztatókhoz
Memóriák sorrendi lejátszása
A szerkesztő áttöltése az átúsztatókhoz
Áttöltések felszabadítása
A lejátszás billentyűk
Automatikus go
Az úsztatási sebesség módosítása
Átúsztatók kézi használata
Sebességkerekek használata
Osztott átúsztatók és motoros fényvetők
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Áttekintés
Az Ovation 4D és a Micron 4D 2 osztott átúsztatóval rendelkezik, az A/B és a C/D átúsztatóval. Mindegyik átúsztató
elfogad memória-áttöltéseket, hurok-áttöltéseket és csoport-áttöltéseket. A csoport-áttöltések tartalmazhatnak csatornákat és
spotokat.
Mindegyik pár átúsztatónak van 2 LED kijelzője, amely mutatja az aktuális és a bejövő memóriát. Oszlopgrafikonok
vizuálisan követik az áttűnési folyamatot.
Amikor A és B vagy C és D a felső végállás, A (C) az aktív úsztató. Amikor A és B vagy C és D az alsó végállás, B (D) az
aktív úsztató.
A memóriák számsorrendben kerülnek lejátszásra. Amikor a SEQ engedélyezett (a LED ég), a memóriák számsorrendben
kerülnek lejátszásra. Az átúsztatók támogatják a nem sorrendi memóriák közti kapcsolatokat.
Átúsztatások végrehajthatók kézzel, az úsztatók mozgatásával vagy automatikusan. Az automatikus átúsztatási parancsok
tartalmazzák a Go, GOTO (többszörös úsztatás), Backfade, és a Hold parancsot. Az átúsztatók támogatják a Move Fades
(úsztatások mozgatása) és a Part Q (Rész Q) szolgáltatást. Az A/B úsztató támogatja a Profile úsztatásokat (lásd 23. fejezet,
Mozgó úsztatások és profil úsztatások).
Az átúsztatási sebesség a memóriákban lévő úsztatási idő áttöltésekből származik. Az átúsztatási sebesség kézzel
felülbírálható a Sebesség kerékkel.
Az A/B és C/D átúsztatókhoz tartozó információ megjelenik a Lejátszás kijelzőben (Playback Display). A Lejátszás kijelzés
az 1-es, 3-as, 5-ös és 7-es kijelzési formátum része. Az információ az alábbiakat tartalmazza:


Az aktuális memória



A következő memória



Hurok információ



Úsztatási idő áttöltések



QLista információ (lásd 19. fejezet – QListák)



A bejövő memória szövege

Egy másik kijelzés, amely mutatja az átúsztató állapotát, az X-Fade Exam (6-os és 7-es kijelzési formátum). Az X-fade
Exam formátum általában lejátszáskor használatos. A kijelzés a következőket tartalmazza:
•

Egy oszlopgrafikon, amely követi az úsztatás folyamatát

•

A következő memóriák listája

•

A futtató és a húzó állapota
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Memóriák áttöltése átúsztatókhoz
Amikor egy memóriát tölt át az aktív úsztatóhoz, a memória azonnal a kimenetre jut. Ajánlatos a memóriát ahhoz az
úsztatóhoz áttölteni, amely nem aktív, hogy elkerüljük a beugrást. Áttöltéskor a [SEQ] és az [AUTO ON] billentyű
automatikusan engedélyezett. A System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben lévő kapcsoló lehetővé teszi, hogy
törölje a [SEQ] billentyű automatikus engedélyezését.
Példa: 1-es memória áttöltése A-hoz. B az aktív úsztató.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Állítsa be mindkét úsztatót az
alsó végállásukra (B aktív).
2. Válassza az 1-es memóriát.
3. Nyomja meg az [A] billentyűt.

A memória száma megjelenik a LED kijelzőn.

4. Nyomja meg a [GO]
billentyűt, vagy mozgassa
kézzel az úsztatókat.

A memória színpadon van. A [SEQ] és az [AUTO
ON] billentyűk automatikusan engedélyezettek.

Memóriákat a [GO TO] használatával is át lehet tölteni. Ez a módszer 1 másodperc (alapértelmezett úsztatási idő) alatt
úsztatja a memóriát, a kiválasztott memóriához rögzített úsztatási időben vagy a kiválasztott úsztatási időben.
Úsztatás a áttöltéshez 1 másodperc alatt:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon egy memóriát.
2. Nyomja meg a [GO TO]
billentyűt az A/B vagy a C/D
átúsztatókhoz.

A kiválasztott memória áttöltődik az aktív
úsztatóhoz és egy másodperc alatt felerősödik. A
[SEQ] és az [AUTO ON] billentyűk automatikusan
engedélyezettek.

Úsztatás a áttöltéshez a rögzített úsztatási időben:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon egy memóriát.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [GO TO]
billentyűt.

A kiválasztott memória áttöltődik az aktív
úsztatóhoz és a beállított idő alatt felúszik. A
[SEQ] és az [AUTO ON] billentyűk automatikusan
engedélyezettek.
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Úsztatás a kiválasztott úsztatási időben lévő áttöltéshez:
Példa: Áttöltés és úsztatás az 1-es memóriához 8 másodperc alatt.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
memóriát.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyűt.
3. Nyomja meg a 8-at a
numerikus billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [GO TO]
billentyűt.

A kiválasztott memória áttöltődik az aktív
úsztatóhoz és 8 másodperc alatt átúszik. A [SEQ]
és az [AUTO ON] billentyűk automatikusan
engedélyezettek.

Memóriák sorrendi lejátszása
A [SEQ] billentyűnek engedélyezettnek kell lennie (a LED ég) memóriák számára, hogy sorba rendezzen az úsztatókon.
A [SEQ] engedélyezett az áttöltés esetén. Ez az alapértelmezés. Ön megváltoztathatja az alapértelmezést a
Rendszerparaméterek menübe való áttéréssel és az Automatic SEQ A/B, C/D No értékre állításával.
A sorrendi lejátszás funkció kézzel letiltható a [SEQ] billentyű lenyomásával. Amikor tiltott, a LED ki van kapcsolva és
memóriák már nem rendeződnek sorba. Példa; Az 1-es memória át van töltve A-hoz, az 5-ös memória pedig B-hez. Amikor
a [SEQ] tiltott, a [GO] megnyomása vagy a kézi úsztatás az 1-es memóriától az 5-ös memóriához úsztat. A következő
automatikus vagy kézi úsztatás az 5-ös memóriától az 1-es memóriáig úsztat.

A szerkesztő áttöltése átúsztatókhoz
A szerkesztőben áttöltheti egy úsztatóhoz a csatornák és spotok csoportját. Ezt az áttöltést csoportos áttöltésnek nevezzük.
Grp jelenik meg egy úsztató LED kijelzőjén, ha az áttöltés egy csoport.
Amikor áttölti a szerkesztő csoportot egy úsztatóhoz, a [SEQ] automatikusan tiltott (a LED-je nem ég). Ha az áttöltés Ahoz vagy B-hez, az Auto On (lásd alább) funkció szintén tiltott.
Úsztathat a grp áttöltéshez az úsztatók kézi mozgatásával vagy a [GO] megnyomásával.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [A vagy [B
vagy [C vagy [D billentyűt.

A szerkesztő tartalma áttöltődik az úsztatóhoz. A
szerkesztő felszabadul.
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Áttöltések felszabadítása
Példa: Áttöltések felszabadítása A-ról és C-ről.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.

Az Assign Key Expected (Hozzárendelés billentyű
várása) üzenet jelenik meg.

2. Nyomja meg az [A] billentyűt.

A hozzárendelés felszabadul.
A [SEQ] és az [AUTO ON] tiltott.

3. Nyomja meg a [C] billentyűt.

A hozzárendelés felszabadul.
A [SEQ] és az [AUTO ON] tiltott.

4. Bármely billentyű
lenyomásával kilép a
Felszabadítás (Free) módból.

A lejátszás billentyűk
Billentyű

Funkció

[GO]

A [GO] megnyomása elindít egy átúsztatást a bejövő áttöltéshez. Az úsztatás
tartama és kinézete a bejövő memória úsztatási ideitől függ. Miközben egy
úsztatás folyamatban van, a LED ég. A [GO] úgy működik, mint a [GOTO],
ha átúsztatás alatt nyomja meg.

[HOLD]

A [HOLD] megnyomása leállít egy átúsztatást a folyamatának bármely
pontján. Amikor az átúsztatás Hold állapotban van, a [GO] billentyű LED-je
villog.

[GOTO]

A [GOTO] megnyomása egy átúsztatás közepén azonnali úsztatást kezd a
következő memóriához. Példa: ha folyamatban van egy átúsztatás az 1-es
memóriából a 2-es memóriához, a [GO TO] megnyomása elkezd egy áttűnést
a 3-as memóriához.
Lépjen ki a hurokból a [GO TO] megnyomásával. Elkezdődik egy úsztatás a
hurkot követő memóriához. Ez ugyanaz, mint a [MEMORY] [GO TO]
megnyomása

[BACK]

Nyomja meg ezt a billentyűt az előző memóriához való átúsztatáshoz. Az
úsztatási idő 1 másodperc.

[SEQ]

Amikor engedélyezett (a LED ég), az átúsztatóhoz áttöltött memóriák
automatikusan számsorrendbe rendeződnek. Amikor tiltott (a LED nem ég),
kézi és automatikus átúsztatók vannak az aktuális áttöltések között, és a
memóriák nem rendeződnek sorba.

[AUTO ON]

Ez a billentyű kizárólag az A/B átúsztatóhoz létezik. Ha aktív (a LED ég), a
memóriákhoz áttöltött események (Events) működnek, amikor a memória az
A/B átúsztatóra sorolódik be. Ha nem aktív (a LED nem ég), a memóriákhoz
áttöltött események nem működnek.

]
[

Ez a billentyű kizárólag a C/D-hez létezik. Ha aktív, (a LED ég), a C/D-n lévő
memóriasorrend fordított.
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Automatikus go
A [GO] megnyomása az A/B-n vagy C/D-n elindít egy átúsztatást az éppen aktív áttöltés és a „fedélzeti” (on-board) áttöltés
között (bejövő áttöltés):
•

Ha a bejövő áttöltés memória, az átúsztatás az áttöltött úsztatási időkben hajtódik végre.

•

Ha a bejövő áttöltés egy grp, az átúsztatás a Alapértelmezett úsztatási idő (Default Fade Time) szerint hajtódik végre.

•

Ha nincs bejövő áttöltés, feketéhez úsztatás történik a Rendszerparaméterek menüben lévő Alapértelmezett úsztatási
idő szerint.

Az úsztatási sebesség módosítása
Úsztatás alatt kézzel módosíthatja az úsztatási sebességet, illetve előre beállíthat egy úsztatási sebességet.
Az alapértelmezett úsztatási sebesség a bejövő áttöltésekben rögzített úsztatási idők. Az alapértelmezés MEM formában
jelenik meg a lejátszási kijelzőn.

Átúsztatók kézi használata
Amikor egy úsztatás folyamatban van, megváltoztathatja az úsztatási sebességet az úsztatás kézi rögzítésével.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Mozgassa az úsztatókat,
amíg meg nem előzi az
úsztatást.

Amikor rögzítette az úsztatást, a [GO] billentyű
LED-je kialszik.

2. Folytassa az úsztatók
mozgatását, amíg az
úsztatás be nem fejeződik.

Sebességkerekek használata
A sebességkereket is használhatja az úsztatási sebesség módosításához. A sebességkerék használata lehetővé teszi, hogy
felülbírálja egy folyamatban lévő úsztatás sebességét, illetve egy módosított sebességidőt állítson be. A módosított
sebességidők érvényben maradnak az összes úsztatás számára, amíg vissza nem állítja az úsztatási időt a memória
sebességre.
A sebességkerekek ‘vágástól’ ‘tartásig’ terjednek.
Ameddig a billentyű LED-je ég, a kerék szabályozza az úsztatási sebességet.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [A/B RATE]
vagy a [C/D RATE] billentyűt.

A billentyű LED-je ég. A Lejátszás (Playback)
kijelzőben lévő úsztatási sebesség kék mezőn
látható.

2. Az úsztatási sebesség
módosításához használja a
sebességkereket.

A módosított úsztatási sebesség százalékban
jelenik meg a Lejátszás kijelzőn.
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Visszatérés memória időhöz
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [A/B RATE] vagy a
[C/D RATE] billentyűt.

A billentyű LED-je kialszik. Az úsztatási
sebesség szürke háttéren jelenik meg.

2. Nyomja meg a [GO] vagy a [BACK]
billentyűt.

Az úsztatás memória időben hajtódik végre.
MEM jelenik meg a Lejátszás kijelzőn.

Osztott átúsztatók és motoros fényvetők
Amikor az átúsztatók fel vannak osztva (például A 30 %-on, B pedig 60 %-on van), a spotok és színváltók vezérlése
másképpen történik, mint a csatornáké. A csatornák mindig a Magasabb Elsőbbséget Élvez alapon működnek. Az A úsztató
vezérli a spotokat és a színváltókat.
Ha A az aktív úsztató (mind az A, mind pedig a B a felső végállásukban vannak), a B úsztató mozgatása nem befolyásolja a
spotokat és a színváltókat. Az A úsztató mozgatása az A áttöltésben lévő értékektől a B áttöltésben lévő értékekig úsztatja a
spotokat és a színváltókat. A folyamatos paraméterek úsznak. A diszkrét lépéses és vegyes paraméterek ugranak, amikor az
úsztató elmozdul a végállásától.
Példa: Az A úsztató az aktív úsztató. Az 5-ös spot az A kimenete, és az összes paraméter értéke FL. A bejövő memória (a
B-n) szintén tartalmazza az 5-ös spotot az összes paraméterértékkel 50-nél. Mozdítsa el az A úsztatót a végállásából. A
paraméterértékek FL-től 50-ig úsznak (a bejövő memóriában lévő érték).
Ha B az aktív úsztató (mind az A, mind pedig a B alsó végállásban van), a B úsztató mozgatása a paramétereket az A
áttöltésben lévő értékekhez ütközteti, amikor a B úsztató eléri a 0 %-ot (a felső végállást). Az A úsztató mozgatása az A
áttöltésben lévő értékeikhez úsztatja a paramétereket.
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12. FEJEZET
ÚSZTATÓK ÉS VEZÉRLÕK
Ez a fejezet a következõket tartalmazza:
Áttekintés
Kijelzõk
Memóriák áttöltése
Memóriatartomány áttöltése
Meghatározatlan memóriatartomány áttöltése
Szerkesztõ csoportok áttöltése
Csatornák áttöltése
Színváltók áttöltése
Spotok áttöltése
Úsztatás új áttöltésekhez
Idõ- áttöltések
Úsztatási memóriák
Úsztatás egy futtatóból egy memóriába
Szerkesztõ csoportok úsztatása
Áttöltések felszabadítása
Úsztatók/húzók tartományának felszabadítása
Áttöltések felszabadítása nem soros úsztatóktól/húzóktól
Az összes úsztató- és húzó-áttöltés felszabadítása
Bump gombok
Go húzó

Ovation 4D/Micron 4D

Áttekintés
Az Ovation 4D-nek 20 úsztatója és 16 húzója van. A Micron 4D-nek 10 úsztatója és 8 húzója van. Mindegyik úsztató és
húzó elfogad csoport-, memória- és lámpa-paraméter áttöltéseket. Úsztatók és húzók gátló almesterként is áttölthetők.
Mindegyik úsztatónak és húzónak van egy többcélú Bump (Ütközés) gombja, amelyet az áttöltés felvillantásához
használnak mint áttöltési billentyût, valamint egy Go/Hold billentyûje automatikus idõzített úsztatásokhoz. A húzóknak
kiegészítõ billentyûik vannak a futtató vezérléshez (lásd 13. fejezet - Futtatók).
Az úsztató- és húzó-áttöltések a Snapekben tárolódnak (lásd 24. fejezet - Snapek).
Az úsztató- és húzó-áttöltések memóriák programozásakor használhatók építõelemekként (lásd 7. fejezet - Memóriák
programozása).
Események használhatók automatikus áttöltésekhez és Go parancsokhoz úsztatók és húzók számára (lásd 21. fejezet Esemény).
Az úsztatókhoz és húzókhoz tartozó információ megjelenik a monitoron és az úsztatók és húzók között található LCD
kijelzõkön is.

Áttöltések típusa

Csoport:

Memória:
Almester:
Futtatók (csak
húzók)

Tartalom
•
•
•
•

Egy vagy több spot
Εgy vagy több csatorna
Spotok és csatornák
Kiválasztott spot-paraméterek

•

Egymemóriás áttöltések

•
•
•

Egy vagy több spot
Egy vagy több csatorna
Memóriatartomány

Monitoron és LCD
kijelzõn
grp

Memóriaszám
Sub
Monitoron - az aktuális és
bejövõ memória és a futás
mód
LCD-n – aktuális
memóriaszám
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Kijelzõk
A [SELECT DISPLAY] vezérli az LCD kijelzõt. 3 alapvetõ kijelzési forma van. A [SELECT DISPLAY] LED-ek jelzik
az aktuális LCD kijelzõt. QLista információ szintén kijelezhetõ (lásd 19. fejezet – QListák).

1-es kijelzõ
mindkét LED ég

2-es kijelzõ
felsõ LED ég

3-as kijelzõ
alsó LED ég

felsõ sor

úsztató áttöltések

úsztató áttöltések

húzó szöveg

alsó sor

húzó-áttöltések

úsztató szöveg

húzó-áttöltések.

A Lejátszás kijelzése, 1-es, 3-as, 5-ös és 7-es kijelzési formátumban rendelkezik egy területtel az úsztató és a húzó kijelzõ
számára.
Az úsztató szintje színkódolt az áttöltés típusa szerint.
A színkulcs a következõ:

Szín

Áttöltés

Világoskék

Memória

Szürke

Csoport

Fehér

Almester tiltása

Piros. Nyíl jelzi az
úsztatási irányt.

Automatikus idõzített
úsztatás aktív
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A Húzó terület több információt jelez ki, mert futtatókat is futtat.

húzó
száma

memória
áttöltése

húzó
szintje
1

00%

2

50%

3

solo sp

00%

4

00%

house lts

futtató
áttöltés
szöveg
csoporthoz

FL%
100

7

sub
10
12

grp

5

pit lts

memória
szöveg
almester
áttöltés

úsztatási
irány

csoport
áttöltés

A színkulcs a húzó kijelzõhöz a következõ:

Szín

Áttöltés

Mi látható

Fekete a memóriaszám
részére. Kék a QLista szám
részére.

Memória

A memóriaszám
A QLista száma

Szürke

Csoport

Grp

Fehér szürke mezõn

Almester tiltása

Sub

Kék

Szöveg

Az elsõ 6 karakter

Az XFade Exam, 6-os kijelzési formátum, szintén tartalmaz egy úsztató- és egy húzó kijelzõt.
Az X-Fade kijelzõn lévõ húzó területnek (6-os kijelzési formátum) 3 kijelzése van:
1.

20 úsztató (10 úsztató a Micron 4D számára)

2.

16 húzó (8 húzó Micron 4D számára)

3.

Kibõvített húzó kijelzés

Változtassa meg a kijelzést a [DOWN 1] vagy a [DOWN 2] megnyomásával.
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Az úsztató- és húzókijelzés így néz ki:

húzó/úsztató
szint

húzó/úsztat
ó

auto fade

zr

FL

zr

35

irány
FL zr

1

2

3

4

5

grp

száma

10

6

zr

zr

7

8

grp

memória/futtató
áttöltése
csoport
áttöltése

almester
áttöltése

A színkulcs ehhez a kijelzéshez:
Fehér - Áttöltések páratlan számú úsztatókhoz és húzókhoz.
Piros - Áttöltések páros számú úsztatókhoz és húzókhoz.
A színkulcs az úsztató/húzó szintekhez:
Szín

Szint

Fehér

Kézi úsztatási szintek memóriák és
csoportok számára

Szürke

Kézi úsztatási szintek almesterek
számára

Világospiros szürke mezõn. Nyíl
jelzi az úsztatás irányát –
úsztatás

Szintek automatikus úsztatásokhoz

Sötétpiros szürke mezõn. Nyíl jelzi
az úsztatás irányát - tartás

Az úsztatókból és húzókból való kimenet narancssárgán jelenik meg a színpad kijelzõn.

Megjegyzés
Egy sárga csillag a vezérlõ száma mellett azt jelenti, hogy egy Snap áttöltés várakozik. Lásd 24. fejezet, Snapek.

Memóriák áttöltése
Különálló memóriák áttölthetők úsztatóhoz vagy húzóhoz. Áttölthet egy meghatározott vagy nyílt végû memóriatartományt
sorrendi úsztatókhoz vagy húzókhoz. Az új áttöltések kiütik az aktuális áttöltéseket. Példa: A 4-es memória áttöltése az 5-ös
úsztatóhoz.

Billentyû-lenyomások
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Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 4-es memóriát.
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
3. Nyomja meg az 5-ös úsztató
Bump (Ütközés) gombját.

A 4-es memória most az 5-ös úsztatóban található.
A Bump gomb LED világít. A 4-es memória
aktiválható akár az úsztató kézi felemelésével,
akár az automatikus úsztatás parancs
használatával.

Memóriatartomány áttöltése
Példa: A 30 - 35-ös memóriák áttöltése a 6 - 10-es húzókhoz.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 30 - 35-ös
memóriákat.
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
3. Nyomja meg a 6-os vezérlõ
Bump gombját.

A 30-as memória hozzárendelõdik a 6-os
húzóhoz, a 31-es memória a 7-es húzóhoz
stb. A Bump gombok LED-jei égnek.

Nem meghatározott memóriatartomány áttöltése
Példa: Töltse át az 1-es memóriát a 7-es úsztatóhoz, a 2-es memóriát a 8-as úsztatóhoz, a 3-as memóriát a 9-es úsztatóhoz,
amíg az összes rendelkezésre álló úsztató be nem töltõdik memóriával.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es memóriát.
2. Nyomja meg a [→
→] billentyût.

Nem szükséges kiválasztani a tartományban lévõ
utolsó memóriát, mert ez nem haladhatja meg
a rendelkezésre álló úsztatókat és húzókat.

3. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
4. Nyomja meg a 7-es úsztató
Bump gombját.

Az 1-es memória áttöltődik a 7-es úsztatóhoz, a 2es memória a 8-as úsztatóhoz stb. A bump
gombok LED-jei világítanak.

Megjegyzés
A memóriák csak úsztatókon vagy húzókon szerepelnek.

Szerkesztõ csoportok áttöltése
Csoportos áttöltés lehet csatornák, színváltók, spotok és spot-paraméterek tetszõleges kiválasztása. Az egyszerûség kedvéért
az alábbi utasítások külön foglalkoznak spotokkal és csatornákkal, egy csoport azonban állhat mind spotokból, mind pedig
csatornákból.
Az áttöltések a szerkesztõ állapotától függnek. Amikor a szerkesztõ kiválasztott (pirosan kijelzett) és aktív
csatornákat/spotokat (fehéren kijelzett) tartalmaz, csak az aktív csatornák/spotok kerülnek be a húzó áttöltésébe. Ha a
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szerkesztõ aktív csatornákat/spotokat tartalmaz, de kiválasztott csatornákat/spotokat nem, a szerkesztõben lévõ összes spot
áttöltődik.
Példa: Az 1  6 spotok a szerkesztõben vannak. Ez után Ön kiválasztja a 10  16 spotokat. Egy húzóhoz való áttöltés csak
a 10  16 spotokat foglalja magában. Ha a szerkesztõben lévõ összes spotot át kívánja tölteni, az áttöltési sorozat elõtt meg
kell nyomnia az [ENTER] billentyût.
Csoportos áttöltések úsztathatók kézzel vagy automatikusan.

Csatornák áttöltése
Ha nincs megadva fényerõsség szint egy csatornának úsztatóhoz vagy húzóhoz való áttöltése elõtt, a csatorna akkor éri el a
100 %-ot, amikor az úsztató 100 %-nál van (pályájának a tetején).
Példa: A 30 - 35 csatorna áttöltése a 6-os úsztatóhoz.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 30-35-ös
csatornát.
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
3. Nyomja meg a 6-os úsztató
Bump gombját.

A Bump gomb LED-je világít.

Példa: A 10  16 csatornák ki vannak választva a szerkesztõben. Az 1  6 csatornák aktívak a szerkesztõben. A szerkesztõ
tartalmának áttöltése a 6-os húzóhoz.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1  6
csatornákat, és töltsön át
fényerõt.
2. Válassza ki a 10  16
csatornákat.

Az 1  6 csatornák fehérben jelennek meg.

3. Opcionális − rendeljen hozzá
fényerõt.

A 10  16 csatornák pirosban jelennek meg.

4. Nyomja meg az [ENTER]
billentyût.

Az 1  6 csatornák fehéren jelennek meg.

5. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.

Assign Key Expected (Áttöltés billentyűt vár)
üzenet jelenik meg.

6. Nyomja meg a 6-os vezérlõ
Bump gombját.

A vezérlõ kijelzõ és az LCD kijelzõ ezt az áttöltést
grp formában mutatja.

Csatornák áttöltése tiltott fényerõvel
Csatornák tiltott fényerõvel is hozzárendelhetõk. Ha egy csatorna 60 %-nál van áttöltve, a csatorna eléri a 60 %-ot, amikor
az úsztató ill. a húzó 100 %-nál van (a pályája tetején).
Példa: Az 1-es csatorna áttöltése 45 %-nál, a 3 - 8 csatornáké pedig Full (Teljes) értéknél a 7-es húzóhoz.

Billentyû-lenyomások
1. Válassza ki az 1-es csatornát.
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Eredmények/Megjegyzések

2. Nyomja meg a [@] billentyût,
és adjon meg a billentyûzeten
45 % fényerõt.
3. Válassza ki a 3 - 6 csatornákat.
4. Nyomja meg a [FULL]
billentyût.
5. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
6. Nyomja meg a 7-es vezérlõ
Bump gombját.

A Bump gomb LED-je ég. Amikor a 7-es húzó a
felsõ végállásába kerül, az 1-es csatorna 45
%-nál, a 3 - 8 csatornák pedig 100 %-nál
vannak.

Csatornák tartományának áttöltése úsztatók/húzók tartományához
Példa: Töltse át a 40-es csatornát a 8-as úsztatóhoz, a 41-es csatornát a 9-es úsztatóhoz, a 42-es csatornát a 10-es úsztatóhoz,
a 43-as csatornát a 11-es úsztatóhoz, amíg az összes úsztató a 8-astól az utolsó rendelkezésre álló úsztatóig hozzá nincs
rendelve.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 40-es csatornát.
→] billentyût.
2. Nyomja meg a [→
3. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
4. Nyomja meg a 8-as úsztató
Bump gombját.

A 40-es csatorna hozzárendelõdik a 8-as
úsztatóhoz, a 41-es csatorna a 9-es
úsztatóhoz, a 42-es csatorna a 10-es
úsztatóhoz stb.

Csatornák hozzáadása áttöltött csoporthoz
Példa: A 36-os csatorna felvétele a 6-os húzóhoz már áttöltött csatornák csoportjához.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 36-os csatornát
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
3. Nyomja meg a 6-os vezérlõ
Bump gombját.

A 36-os csatorna hozzáadódik a 6-os húzóban
már meglévõ csatornák csoportjához.

Csatorna eltávolítása áttöltött csoportból
Példa: A 34-es csatorna eltávolítása a 6-os úsztatóban lévõ csatorna-csoportból

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 34-es csatornát.
2. Nyomja meg a [FREE] billentyût.
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3. Nyomja meg a 6-os úsztató
Bump gombját.

A 34-es csatorna felszabadul a 6-os úsztatóból.

Csatorna hozzáadása vagy eltávolítása memória-áttöltésből
Ha egy csatorna fel van véve vagy el van távolítva egy úsztatóhoz vagy vezérlõhöz áttöltött memóriából, az áttöltés már
nem memória, hanem csoport. Ez nem befolyásolja az eredeti memóriát.

Színváltók áttöltése
A színváltó csatornáknak úsztatókhoz és húzókhoz való áttöltéséhez használt billentyû-lenyomások befolyásolják az
úsztatási mûveletet.
A rendszerparaméterek Jump on Fade yes/no (Ugrás úsztatásra igen/nem) kapcsolója (lásd 26. fejezet Rendszerkonfiguráció) szintén befolyásolja a színváltó-áttöltések viselkedését.

Áttöltése sorozat

Ugrás
úsztat
ásra

Húzó
felszabályzása

Húzó
leszabályzása

[CHAN #] [FRAME] [HERE]

Igen

A színváltó az
utolsó színszámra
ugrik.

Az utolsó színszám
szinkronban marad.

Nem

Az 1-tõl az utolsó
színszámig vált.

Színváltás vissza az
1-es színszámhoz.

Igen

Az áttöltött
színszámra ugrik.

Az áttöltött
színszám
szinkronban marad.

Nem

Az áttöltött
színszámra vált.

Váltás vissza az 1es színszámhoz.

Igen

A dimmer felúszik.
A színváltó az
áttöltött színszámra
ugrik.

A dimmer leúszik.
Az áttöltött
színszám
szinkronban marad.

Nem

A dimmer felúszik.
A színváltó az
áttöltött színszámra
ugrik.

A dimmer leúszik.
A színszám az 1-es
színszámra vált.

[CHAN #] [FRAME] [#] [HERE]

[CHAN 3] [@] [#] [FRAME] [#] [HERE]

Spotok áttöltése
Egy spot, spotok csoportja és spotok tartománya áttölthető úsztatókhoz és húzókhoz. Úsztatásnak az úsztató kézi emelésével
vagy automatikus úsztatás kezdeményezésével való végrehajtásakor a folyamatos paraméterek az aktuális értéküktõl az
áttöltés értékeihez úsznak át. A kevert lépéses és a diszkrét lépéses paraméterek a színpadi értéktõl (vagy szinkrontól) az
áttöltéshez ugranak.
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Amikor nincs kiválasztva konkrét paraméter, az összes paraméter ki lesz jelölve. Az áttöltés idején aktuális
paraméterértékek - akár a szerkesztõbõl, különbözõ kimeneti forrásból vagy szinkronizálásból származnak - ki lesznek
jelölve.

Példa: A 12 - 16 spotok áttöltése a 6-os úsztatóhoz.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 12 - 16 spotokat.
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
3. Nyomja meg a 6-os úsztató
Bump gombját.

Az úsztató felemelése elhozza az átúsztatásokat
a színpadi kimenetrõl vagy követésről az
áttöltéshez.

Kiválasztott paraméterek áttöltése
Kiválaszthat konkrét paramétereket úsztatóhoz vagy húzóhoz való áttöltéshez. Az áttöltés idején aktuális paraméterértékek akár a szerkesztõbõl, különbözõ kimeneti forrásból vagy szinkronból származnak - kijelölődnek.
Példa: A 12 - 16 spotok áttöltése a 6-os húzóhoz.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 12 – 16
spotokat.
2. Válassza ki a paramétereket.

A spotkijelzõn világos- és sötétpirosban lévõ
paraméterek azok a paraméterek, amelyeket
az áttöltés tartalmaz.

3. Opcionális – Töltsön át
paraméterértékeket.
4. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
5. Nyomja meg a 6-os úsztató
Bump gombját.

Az úsztató felemelése elhozza az átúsztatásokat
a színpadi kimenetrõl vagy szinkronról az
áttöltéshez.

Spotok hozzáadása áttöltött csoporthoz
Példa: A 8 - 12 spotok hozzáadása a 6-os húzóhoz már áttöltött csatornacsoporthoz.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8 – 12 spotokat.
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyût.
3. Nyomja meg a Bump gombot. A 8 – 12 spotok hozzáadódnak a csatornák
csoportjához.
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Spot eltávolítása áttöltött csoportból.
Példa: A 24-es spot eltávolítása a 6-os úsztatóban lévõ csatornacsoportból.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 24-es spotot.
2. Nyomja meg a [FREE]
billentyût.
3. Nyomja meg a 6-os úsztató
Bump gombját.

A 24-es csatorna már nem része a 6-os úsztatón
lévõ áttöltésnek.

Úsztatás új áttöltésekhez
Úsztathat memóriákat, futtatókat és szerkesztõ csoportokat idõzített úsztatásos húzókhoz. A húzó szintje meghatározza a
maximális kimenetet.
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Húzó állapot

Mi történik

Áttöltött

Átúsztatás jön létre a bejövõ memóriában vagy csoportban lévõ
szintek és a kimenõ szintek között.

Nem áttöltött.

A kiválasztott memória vagy csoport 0 %-tól a húzó szintjére úsztat:
Ha a húzó Full állásban van, a memória 0-tól Full-ig úsztat;
Ha a húzó 50 %-nál van, a memória vagy csoport 0-tól 50 %-ig
úsztat.

Megjegyzés
Áttöltésekben való úsztatáshoz a húzó/úsztató szintnek 0 %-nál többnek kell lennie.

Idõ-áttöltések
Memóriáknak vagy futtatóknak húzókhoz való úsztatásakor 3 lehetõség van az úsztatási idõre.
1.

Ha nincs kijelezve idõ, az úsztatás 2 másodperc alatt történik.

2.

Az úsztatás tárolt memóriaidõben történik, ha [TIME] billentyût nyomtak memóriakiválasztás után. Ebben az esetben
az összes idõ-áttöltés (bekapcsolási idõ, kikapcsolási idõ, bekapcsolásra várakozás, kikapcsolásra várakozás és
késleltetés) teljesül.

3.

Különleges egyszeri úsztatási idõ adható meg a [TIME] billentyű megnyomásával és idõ áttöltésével.

Úsztatási memóriák
Kiválaszthat és úsztathat egyetlen memóriát vagy memóriák sorrendi tartományát alapértelmezett idõben (2 másodperc),
tárolt memória-idõben vagy kiválasztott idõben.
Példa: Úsztatás a 6-os memóriához alapértelmezett idõben.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 6-os memóriát.
2. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyût, és nyomja meg a
Bump gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.

3. Ismételje meg a 2-es lépést.

A kiválasztott memória 2 másodperc alatt
átúszik.

Példa: Úsztatás a 6-os memóriához tárolt memóriaidõben.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 6-os memóriát.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyût.
3. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyût, és nyomja meg a
Bump gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.
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4. Ismételje meg a 3-as lépést.

A kiválasztott memória átúszik a memóriában
tárolt úsztatási idõ szerint, teljesítve minden
idõ-áttöltést.

Példa: Úsztatás a 6-os memóriához 30 másodperc alatt.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 6-os memóriát.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyût.
3. Adjon meg 30-at a
számbillentyûzeten.
4. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyût, és nyomja meg a
Bump gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.

5. Ismételje meg a 4-es lépést.

A kiválasztott memória átúszik a kiválasztott idõ
alatt.

Memóriatartományok úsztatásakor a memóriák sorrendi húzókon úsznak.
Példa: Úsztatás az 1  6 memóriákhoz rögzített memóriaidõben

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1  6
memóriákat.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyût.
3. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyût, és nyomja meg a
Bump gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.

4. Ismételje meg a 3-as lépést.

A memóriák sorrendi húzókhoz töltődnek át.
Mindegyik memória az úsztatási ideje
szerint úszik.

Példa: Úsztatás az 1  6 memóriákhoz 30 másodperc alatt.

Billentyû-lenyomások
1. Válassza ki az 1  6
memóriákat.
2. Nyomja meg a [TIME]
billentyût.
3. Adjon meg 30-at a
számbillentyûzeten.
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Eredmények/Megjegyzések

4. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyût, és nyomja meg a
Bump gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.

5. Ismételje meg a 4-es lépést.

A memóriák sorrendi húzókhoz töltődnek át.
Mindegyik memória a kiválasztott idõ alatt
úszik.

Úsztatás egy futtatóból egy memóriába
Kiléphet egy futtatóból egy memóriához való úsztatással.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy olyan
memóriát, amely nincs benne
a futtatóban.
2. Választható – Nyomja meg a
[TIME] billentyût
(beúszási memóriaidõ)
vagy a
[TIME #] billentyût
(kiúszási kiválasztott idõ.)

Ha nincs kijelezve úsztatási idõ beállítás, a
szerkesztõ csoport 2 másodperc alatt
beúszik.

3. Nyomja meg és tartsa
nyomva a [SHIFT] billentyût,
és nyomja meg a Bump
gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.

4. Ismételje meg a 3-as lépést.

A futtató átúszik az aktuális memóriájától a
kiválasztott memóriához.

Szerkesztõ csoportok úsztatása
Szerkesztõ csoportok úsztathatók húzókhoz. A szerkesztõ csoportok lehetnek spotok, csatornák, vagy spotok és csatornák.
Ha a húzónak vagy az úsztatónak van egy áttöltése, a szerkesztõ csoport hozzáadódik az aktuális áttöltéshez.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon csatornákat
és/vagy spotokat.
2. Választható - [TIME #]
billentyû
(beúszási választott idõ.)

Ha nincs kijelezve úsztatási idõ beállítás, a
szerkesztõ csoport 2 másodperc alatt
beúszik.

3. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyût, és nyomja meg a
Bump gombot (úsztatók).
Nyomja meg a [GO] billentyût
(húzók).

A Reassign Controller (Húzó újbóli áttöltése)
üzenet jelenik meg.

4. Ismételje meg a 3-as lépést.
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Áttöltések felszabadítása
Felszabadíthat áttöltést egyetlen húzóról vagy úsztatóról, úsztatók/húzók tartományáról, nem sorrendi úsztatókról/húzókról
és az összes úsztatóról.
Zárolhatja a [FREE] billentyût. Amikor a [FREE] billentyû zárolt, Free jelenik meg pirosan a parancssorban.
Felszabadíthatja a [FREE] vagy bármely más, a húzó áttöltés billentyûktõl eltérõ billentyû újbóli megnyomásával (Bump
gombok).
Példa: Az aktuális áttöltés felszabadítása a 7-es úsztatón.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyût.

Az Assign Key Expected (Áttöltés billentyûre vár)
üzenet jelenik meg.

2. Nyomja meg a 7-es úsztató
Bump gombját.

A 7-es úsztatón az áttöltés felszabadul. A Bump
gomb LED-je kialszik.

Úsztatók/húzók tartományának felszabadítása
Példa: A 7 - 15 úsztatókon lévõ áttöltések felszabadítása.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg és tartsa
Az Assign Key Expected (Áttöltés billentyûre vár)
lenyomva a [SHIFT] billentyût,
üzenet jelenik meg.
és nyomja meg a 7-es úsztató
Bump gombját.
2. Nyomja meg a [
] billentyût.
3. Nyomja meg a 15-ös úsztató
Bump gombját.

A 7 - 15 úsztatókon lévõ összes áttöltés
felszabadul.

Áttöltések felszabadítása nem sorrendi úsztatóktól/húzóktól
Példa: Az aktuális áttöltések felszabadítása a 3, 5, 8 és 10-es húzókon.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva Az Assign Key Expected (Áttöltés billentyûre vár)
a [FREE] billentyût
üzenet jelenik meg.
vagy
zárolja a [FREE] billentyût.
2. Nyomja meg a 3-as úsztató
Bump gombját.

A 3-as úsztatón lévõ áttöltés felszabadul.

3. Nyomja meg az 5-ös úsztató
Bump gombját.

Az 5-ös úsztatón lévõ áttöltés felszabadul.

4. Nyomja meg a 8-as úsztató
Bump gombját.

A 8-as úsztatón lévõ áttöltés felszabadul.
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5. Nyomja meg a 10-es úsztató
Bump gombját.

A 10-es úsztatón lévõ áttöltés felszabadul.

6. Ha a [FREE] billentyû zárolt,
nyomjon meg egy tetszõleges
billentyût a felszabadításhoz.

Az összes úsztató- és húzó-áttöltés felszabadítása
Egyetlen gombnyomással felszabadíthatja az összes úsztató- és húzó-áttöltést.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE] billentyût.
2. Nyomja meg a [→
→] billentyût.

Az összes úsztató- és húzó-áttöltés felszabadul.

Bump gombok
A Bump gomboknak 4 lejátszás üzemmódjuk van csoport- és memória-áttöltések számára:
1.

A villanás mód az alapértelmezett funkció. A Bump gomb megnyomása az úsztató áttöltést 100%-ra felvillantja.

2.

[LATCH] A Bump gombok be/ki billentyûkként mûködnek. A kapcsoló valamelyik solo mód billentyûvel együtt
használható.

3.

[SOLO] Amikor ez aktív, a Bump gomb megnyomása elsötétíti az összes úsztatóból - kivéve a kiválasztottból - való
kimenetet. A latch (kapcsoló) funkcióval együtt használható.

4.

[INVERT SOLO] Amikor ez aktív, a Bump gomb megnyomása csak a kiválasztott úsztatót sötétíti el. A latch
(kapcsoló) funkcióval együtt használható.

Go húzó
Kezdeményezhet egy automatikus úsztatást a csoport- és a memória-áttöltésekhez. Az úsztatás a húzó szintjétõl függetlenül
történik. Az úsztatás iránya megjelenik a húzó kijelzõkön.
Egy Go parancs elkezd egy automatikus idõzített úsztatást a memória- és csoport-áttöltésekhez.
Egy memória-áttöltés beúszik vagy kiúszik, vagy vár a rögzített memóriaidejének megfelelõen. Ha egy memória tartalmaz
kivárási idõt, elkezd elsötétíteni a teljes kép elérése után, majd számolja a kivárási idejét.
Egy csoport-áttöltés beúszik az alapértelmezett úsztatási idõ alatt, amely módosítható a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menüben.

Húzó pozíció

Mi történik

Húzó 0 %-nál

Az áttöltés Full értékre úszik. Egy úsztatás kezdeményezése, miután
az áttöltés már Full értékre úszott át, megfordítja az úsztatás
irányát.

Húzó 100 %-nál

Az áttöltés 0 %-ra úszik. Egy úsztatás kezdeményezése, miután az
áttöltés már Full értékre úszott át, megfordítja az úsztatás irányát.
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Vezérlõ 0 %-tól és 10
%-tól különbözõ
szinten

Az áttöltés Full értékre úszik. Egy úsztatás kezdeményezése, miután
az áttöltés már Full értékre úszott át, megfordítja az úsztatás
irányát. Az úsztatás a húzó szinten fejezõdik be.

Go parancsok adhatók automatikus úsztatásokhoz egy Esemény (Event) használatával.
Az úsztatás kijelzésre kerül a különbözõ úsztató és húzó kijelzõkön. A kijelzõ egy olyan nyíllal kerül olvasásra, amely jelzi
az úsztatás irányát. Amikor egy úsztatás befejezõdött és 100 %-nál van, a kijelzõ piros marad akkor is, ha az úsztató vagy a
húzó a 0 végállásánal van és az áttöltés aktív.
Amikor egy áttöltés a ‘Go Controller’ módszerrel került úsztatásra, a húzó már nem irányít. Az irányítás visszaszerzéséhez
el kell mozdítani a húzó karját, hogy újra rögzítse az áttöltést. Példa: Kezdeményezett egy úsztatást a húzó karjával 50 %nál. Az áttöltés Full értékre úszott, és mint ilyen, megjelenik a Színpad kijelzõn. Ha Ön a húzó karját 0-ra mozdítja el, az
áttöltés Full értéken marad. El kell mozdítania a húzó karját Full értékre a vezérlés visszanyeréséhez.

Példa: Úsztatás kezdeményezése a 8-as úsztatón lévõ áttöltés számára. Az áttöltés egy memória 10 másodperc bekapcsolási
idõvel. Az úsztató a 0-ás végállásánál van.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT] billentyût.
2. Nyomja meg a 8-as úsztató
Bump gombját.

Az úsztatás 10 másodperc alatt eléri a teljes
értéket.

3. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT] billentyût.
4. Nyomja meg a 8-as úsztató
Bump gombját.

Az áttöltés a 8-as úsztatón, ami most teljes
értéken áll, elkezd kiúszni.

5. Az úsztatás vége elõtt nyomja
meg a 8-as SHIFT Bump
gombot.

Az úsztatás leáll és vár, amíg egy Go parancsot
nem kap. Amikor megkapja a Go parancsot,
a kiúszás folytatódik a teljes kiúszási
állapotig.

A Bump gomb megnyomása az úsztatás Full értékénél a kimenetet 0 %-ra leveszi.
A Bump gomb megnyomása az úsztatás Holding (Tartás) állapotánál az áttöltést Full értékre állítja és kiütközteti.

Megjegyzés
Egyszerre egynél több úsztató úsztathat:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SHIFT billentyût, és nyomja meg a Bump gombokat azon áttöltések számára, amelyeket
egyidejûleg akar úsztatni.
Húzó-áttöltések mûködhetnek a Sound-to-Light (hang a fényhez) funkció használatával. Lásd 13. fejezet – Futtatók.
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13. FEJEZET
FUTTATÓK
Ez a fejezet a következõket tartalmazza:
Futtató kijelzések
Futtató áttöltése
Memória-tartomány áttöltése
Hurok áttöltése
Effektus áttöltése
Futtatókek áttöltése úsztatások használatával
A futtatási mód áttöltésének megváltoztatása
Futtatók lejátszása
A futtató sebessége
Fény vezérlése hanggal
A funkció bekapcsolása
A funkció kikapcsolása
Húzó és úsztató válasz a funkcióhoz

Ovation 4D/Micron 4D

A 16 húzó (Micron 4D-nél 8 húzó) fogadja a futtató áttöltéseket.
A futtatók húzókhoz áttöltött memória-tartományok, memória-hurkok és effektek (az Effektusok menüben programozva). A
futtatók kemény vagy lágy futtatási módban vannak lejátszáshoz áttöltve. A kemény futtatási mód lépésrõl lépésre ütközik.
A lágy futtatási mód lépésrõl lépésre úsztat. Mindegyik lépés egy memória.
A Bump gomb futtatók áttöltésére használatos. A [BUMP is RUN] billentyû megváltoztatja a Bump gomb mûködési
módját a futtató vezérléshez. Vannak célra rendelt billentyûk a Go és a Hold futtató parancsok számára.
A futtatók futtathatók automatikusan, illetve léptethetõk kézzel. Futtatók futtathatók a hang a fényhez bemenet
használatával. Futtatók áttölthetõk és hozzáadhatók Go parancsokhoz eseményeken (Events) keresztül.
A futtatók áttöltése snapekben tárolódik (lásd 24. fejezet - Snapek).

Futtató kijelzések
A futtató áttöltések a színpad kijelzés húzó területén és az Xfade vizsgálat húzó kijelzésén jelennek meg.
Az összes olyan csatorna és spot, amelynek kimenete futtatóktól származik, narancssárgán jelenik meg a színpad kijelzésen.

Futtató információ a lejátszás kijelzésen
húzó száma
10

FL
1
6
S

húzó
szint
futtató
tartom/hurok
lágy
futtató

Ha az áttöltés lágy futtató, egy kis s jelenik meg. Ha az áttöltés kemény futtató, semmi nem jelenik meg.
Amikor a futtató várakozásban van, a húzó száma piros, fekete mezõben.
Amikor a futtató fut, a húzó száma fekete, piros mezõben.
Amikor a futtató lépés módban fut, a húzó száma fekete, narancssárga mezõben.
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Futtató információ az X-Fade kijelzésen
Az X-Fade kijelzésen (6-os kijelzési forma) lévõ húzó területnek van egy kibõvített kijelzése futtatók számára. Részletes
információt biztosít a futtató állapotára vonatkozóan.
Ennek a kijelzésnek az elérése:
1. Nyomja meg a [STAGE] billentyűt.
2. Válassza ki a 6-os kijelzési formátumot.
3. Nyomja meg a [DOWN 1] vagy a [DOWN 2] billentyût, amíg a kibõvített húzó kijelzése nem látható.

futtató tartom./hurok
húzó sz.
futtató mód
húzó
szint
1

lágy futtató
2

00%
grp
pitlts
csoport
áttöltés
szöveg

hard

3

10 → 12

4

00%

5

00%

85%
100
win/op

c 11
MEM n 12

7

00%

.1

20 → 28
150%

Szín

Futtató fut

Piros

Futtató várakozik

Húzó száma villog

Lépés mód

Narancssárga

8

00%

c 23
n 24

futtató sebesség

szöveg

Színkód futtató kijelzéshez
Futtató állapot

.1

mem
áttöltés

aktuális és
köv. mem.
futtató sebesség

6
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Futtató áttöltése
A Bump gomb használatos futtatóknak húzókhoz való áttöltésére. A Bump gomb LED-jeinek a színei mutatják a futtató
állapotát.

Futtató állapot

LED-ek

Futtató áttöltve

A LED piros és villog.

Futtató fut

A LED pirosan világít.

Lépés

A LED narancssárga.

Memória-tartomány áttöltése
Példa: A 20 - 25 memóriák áttöltése kemény futtatókánt a 12-es húzóhoz

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 20 - 25
memóriákat.
2. Nyomja meg a [HARD] vagy a Válassza ki a kemény vagy a lágy futtatási módot.
[SOFT] billentyűt.
3. Nyomja meg a Bump gombot A LED villog, jelezve a futtató várakozási áttöltését.
a 12-es húzó számára.
Az áttöltött tartomány elsõ memóriája és a futtatási
mód megelenik a húzó LCD-jén és a monitoron.

Hurok áttöltése
Példa: Memória-hurok (a hurok a 60-as memóriától kezdõdik) lágy futtatóként való futtatáshoz az 5-ös húzón.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 60-as memóriát,
az elsõ hurkot.
2. Nyomja meg a [SOFT]
billentyűt.
3. Nyomja meg az 5-ös húzó
Bump gombját.
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A LED villog, jelezve egy futtató áttöltést. A futtatás
mód hurok elsõ memóriája megjelenik az LCD
kijelzõn.

Effekt áttöltése
Az effektusokat az Effektus menüben programozzuk (lásd 22. fejezet - Effektek).
Példa: A 10-es effektus áttöltése lágy futtatóként az 5-ös húzón

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EFFECT]
billentyűt.
2. Válasszon 1-et a
billentyûzeten.
3. Nyomja meg a [SOFT]
billentyűt.
4. Nyomja meg az 5-ös húzó
Bump gombját.

A LED villog, jelezve egy futtató áttöltést. A futtatás
mód hurok elsõ memóriája megjelenik az LCD
kijelzõn.

Futtatók áttöltése úsztatások használatával
Úsztathat egy futó futtatótól egy másik futtatóig, úsztathat a futtatón belüli memóriához vagy egy memóriához.

Úsztatás egy futó futtatótól egy új futtatóhoz
Ha az új futtatót kemény futtatóként jelöli ki, az új futtató kiüti az elõzõ futtatót, és elkezdi a futást. Ha az új futtatót lágy
futtatóként jelöli ki, egy úsztatás fordul elõ az elõzõ futtató és az új futtatóban lévõ elsõ memória között.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki egy hurok elsõ
memóriáját vagy egy
memória-tartományt.
2. Nyomja meg a [HARD] vagy
a [SOFT] billentyűt.
3. Nyomja meg és tartsa
nyomva a [SHIFT] billentyűt
és nyomja meg a Bump
gombot (úsztatók)
Nyomja meg a [GO] billentyűt
(húzók).

Az új futtató fokozatosan erõsít.
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Úsztatás futó futtatótól a futtatón belüli memóriához
Kezdeményezhet a futó futtatón belül lévõ memóriához való úsztatást. Úsztatás történik a kiválasztott memóriához, és a
futtató errõl a pontról folytatja a futást.
Példa: Az 5 10 memóriahurok fut egy húzón. Kezdeményezzen egy úsztatást a 8-as memóriához.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8-as memóriát.
2. Nyomja meg és tartsa
nyomva a [SHIFT] billentyűt,
és nyomja meg a Bump
gombot (úsztatók)
Nyomja meg a [GO] billentyűt
(húzók).

A futtató az aktuális memóriájától a 8-as
memóriához úsztat, és folytatja a futást a 8-as
memóriától.

A futási mód áttöltésének megváltoztatása
Bármikor megváltoztathatja a futási módot, akkor is, ha a futtató fut.
Példa: Az áttöltés megváltoztatása a 12-es húzón.

Billentyû-lenyomások
1. Nyomja meg a [HARD] vagy a [SOFT] billentyűt.
2. Nyomja meg a 12-es húzó Bump gombját.
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Futtatók lejátszása
Sokféle vezérlõparancs van futtatók számára.

Billentyû

Parancs

[GO]

Indítás

[HOLD]

A futtató leáll és elsötétül.

[SHIFT] [BACK]

Megváltoztatja a futtató irányát.

[SHIFT] [STEP]

Kézi léptetés a futtatón át. Mindegyik megnyomás egy lépést halad elõre.

[SHIFT] [PRIO]

LTP használatakor megváltoztatja a húzó kimenetét a vezérlési prioritás
tetejére.

[BUMP IS RUN]

lásd alább

Húzó

A húzó szintje meghatározza a futtatóban részt vevõ spotok és a
csatornák dimmer szintjét.

A [BUMP IS RUN] billentyû vezérli a Bump gomb funkcionalitását a futtató vezérléshez.
A [BUMP IS RUN] megnyomása vált a funkciómódok között
BUMP IS RUN

Áttöltés

Művelet

Eredmény

LED KI

Futtató
Effektus

Nyomja meg a Bump
gombot.

Térjen át a futtató
következõ lépésére.

LED KI

Futtató
Effektus

Nyomja meg a SHIFT
billentyűt, és tartsa lenyomva a
Bump gombot.

A futtató fut.

LED BE

Futtató
Effektus

Nyomja meg és tartsa lenyomva
a Bump gombot.

A futtató fut.

LED BE

Futtató
Effektus

Nyomja meg a SHIFT Bump
gombot.

Térjen át a futtató
következõ lépésére.
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A futtató sebessége
A futtató sebességét a futtató áttöltésben lévõ egyes memóriák (lépések) úsztatási idõ áttöltése határozza meg.
Lágy futtatási módban a memóriák közti úsztatások a rögzített memóriaidõkben történnek, megõrizve az összes idõáttöltés
egységét - bekapcsolási idõ, kikapcsolási idõ, késleltetés, várakozás bekapcsolásra, várakozás kikapcsolásra.
A kemény futtatási mód memóriától memóriáig 1/10 (egy tized) bekapcsolási idõ áttöltés alatt ütközik. Példa: ha az aktuális
lépés az 5-ös és a 6-os memória, a bejövõ memória bekapcsolási idõ áttöltése 10 másodperc, az 5-ös ütközési memóriától a
6-os memóriáig eltelt idõ 1 másodperc.
Az alapértelmezett futtatósebesség MEM. Módosított futtató sebességek százalék, CUT és HOLD formában jelennek meg.

Úsztatás futtatóban
A Go parancs futtatója a futtatót megjeleníti a futtató úsztatási idejében.
A Go parancs vételekor a futtatót fokozatos megjeleníti százalékban a húzó kijelzõn.
A futtató úsztatási idõk a memóriában és az effektusidõkben jelennek meg.
A [CHASE FADE] billentyû megosztja a helyet a [TIME] billentyûvel. A futtató úsztatási funkció a [SHIFT]
használatával érhetõ el.

Beúszási idõ áttöltése futtatókhoz
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a futtató hurok
elsõ memóriáját.
Chase Fade jelenik meg a parancssorban.

2. Nyomja meg a [CHASE
FADE] billentyűt.
3. Adja meg a felúszási idõt a
számbillentyûzeten.

Az úsztatási idõ pirosban megjelenik a
memórialistában.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Futtató úsztatási idõ törlése
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a memóriát a
futtató úsztatás áttöltéssel.
2. Nyomja meg a [CHASE
FADE] billentyűt.

A futtató úsztatási idõ áttöltése megjelenik a
parancssorban.

3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A futtató úsztatási idõ áttöltése törlõdik.

Beúszási idõ áttöltése effektusokhoz
Áttölthet futtató úsztatási idõt effektusokhoz, hogy azok go parancs vételekor beússzanak.

Billentyû-lenyomások
1. Válasszon egy effektust.
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Eredmények/Megjegyzések

2. Nyomja meg a [CHASE
FADE] billentyűt.

Chase Fade jelenik meg a parancssorban.

3. Adja meg a felúszási idõt a
számbillentyûzeten.
4. Nyom,ja meg a [STORE]
billentyűt.

A futtató úsztatási ideje megjelenik az effektusok
vizsgálatban.

Futtató úsztatási idejének törlése effektusból
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az effektust a
futtató úsztatási áttöltéssel.
2. Nyomja meg a [CHASE
FADE] billentyűt.

A futtató úsztatási idõ áttöltése megjelenik a
parancssorban.

3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A futtató úsztatási idõ áttöltése törlõdik.

A futtató sebességének módosítása
Egy vagy több futtató számára egyszerre módosíthatja a sebességet. A módosított futtató sebességek tárolhatók.
A futtató sebességek módosításához használja a sebességkereket. A cut (vágás) és a hold (tartás) a futtató sebességének
korlátai.
A futtató sebességek a futtató kijelzõn 6-os kijelzési formában jelennek meg. A futtató sebesség kék mezõben jelenik meg,
amikor a futtató sebességkerék vezérlése alatt van.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [RATE
CHASE] billentyűt.

A LED jelzi, hogy a sebességkerék meg fogja
címezni a kiválasztott futtató áttöltéseket.

2. Nyomja meg az elérni kívánt
futtató Bump gombját.

A futtató sebesség kék mezõben jelenik meg.

3. Mozgassa a sebességkereket. A módosított futtató sebesség százalékként
jelenik meg.
4. Folytathatja a többi futtató
sebességének módosítását a
2-es és 3-as lépés
ismétlésével.
5. Nyomja meg a [RATE
CHASE] billentyűt.

A sebességkerék letiltódik, a LED-je pedig
kialszik. A futtató sebesség szürkében jelenik
meg.

Egyszerre egynél több futtató áttöltés sebességét módosíthatja.
Példa: Az áttöltések sebességének módosítása az 1-es, 5-ös és 8-as húzón.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [RATE
CHASE] billentyűt.

A LED világít, jelezve, hogy a sebességkerék
meg fogja címezni a kiválasztott futtató
áttöltéseket.
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2. Nyomja meg az 1-es, 5-ös és
8-as húzó Bump gombját.

A futtató sebesség kék mezõben megjelenik.

3. Mozgassa a sebességkereket.
4. Nyomja meg a [RATE
CHASE] billentyűt.

A sebességkerék letiltódik, a LED-je pedig
kialszik. A futtató sebessége szürkén jelenik
meg.

A módosított futtató sebesség tárolása
A módosított futtató sebesség a futó memória-tartományhoz vagy memóriahurokhoz tárolódik. Ha Ön újra áttölti a
memória-tartományt vagy memória-hurkot egy másik húzóhoz, a tárolt memóriasebesség még mindig érvényes.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Kövesse a futtató sebesség
módosításának lépéseit.
2. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Az új sebesség jellemzõ a memóriahurokra
vagy tartományra.

Fény vezérlése hanggal
A hang a fényhez memóriát, csoportot és futtató áttöltéseket mûködtethet húzókon. Mindegyik impulzus a futtató 1 lépését
mûködteti, vagy villogtatja a memória- vagy csoport-áttöltést.
Ez a funkció mind húzók, mind pedig úsztatók által támogatott.
A funkció engedélyezett kell legyen, hogy lehetõvé tegye a húzó és az úsztató válaszát. A funkció válasz lehet engedélyezett
vagy tiltott az összes vagy néhány húzóra vagy úsztatóra.
Ez a funkció áttöltések snapekben tárolódnak, és így a előadás memóriákkal együtt rögzítõdnek.
A funkció hallgató húzó/úsztatónak van egy zenei hangjegy ikonja a kijelzõn.
Amikor a funkció át van töltve egy húzóhoz, a zenei ikon pirosan jelenik meg. Indításkor az ikon megváltoztatja a színeket.

Tipp
Készíthet egy makrót, hogy kézi vagy automatikus mûködéshez lehetõvé tegye és letiltsa a fény vezérlését.

A fény vezérlésének bekapcsolása
Néhány vagy minden húzót/úsztatót áttölthet a fény vezérlésének való megfeleléshez.

Egy húzó programozása a fény vezérléséhez
Példa: Az 1-es memória áttöltése az 5-ös húzóhoz és a fény vezérlés engedélyezése.

Billentyû-lenyomások
1.

Eredmények/Megjegyzések

Válassza ki az 1-es
memóriát.

2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
3. Nyomja meg az 5-ös húzó
Bump gombját.

Az SK LED világít.

4. Nyomja meg az [S/L
ON/OFF] billentyűt.
5. Nyomja meg az 5-ös húzó
Bump gombját.

Egy hang által vezérelt húzónak egy zenei
hangjegy ikonja van a húzó kijelzõn.

Az összes húzó/úsztató programozása válaszra
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [S/L
ON/OFF] billentyűt.
2. Nyomja meg a [→
→] billentyűt.

Zenei hangjegy ikonok jelennek meg az
összes húzó számára.

Húzók/úsztatók tartományának programozása válaszra
Példa: fény vezérlésének engedélyezése a 2 - 8 húzók számára

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések
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1. Nyomja meg az [S/L
ON/OFF] billentyűt.
2. Nyomja meg a 2-es húzó
Bump gombját.
→] billentyűt.
3. Nyomja meg a [→
4. Nyomja meg a 8-as húzó
Bump gombját.

Zenei hangjegy ikonok jelennek meg a
kiválasztott húzók számára.

A fény vezérlésének kikapcsolása
A fény vezérlésének kikapcsolása egy húzó/úsztató számára
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SHIFT]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [S/L
ON/OFF] billentyűt.
3. Nyomja meg a vezérlõ vagy
az úsztató Bump gombját.

A hang a fényhez ikon többé nem jelenik meg
a kijelzõn.

A fény vezérlésének kikapcsolása az összes húzó számára
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SHIFT]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [S/L
ON/OFF] billentyűt.
→] billentyűt.
3. Nyomja meg a [→
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A hang a fényhez ikon többé nem jelenik meg
a kijelzõn.

A fény vezérlésének kikapcsolása egy tartomány húzóhoz/úsztatóhoz
Példa: fény vezérlésének tiltása a 2 - 8 húzó számára

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SHIFT]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [S/L
ON/OFF] billentyűt.
3. Nyomja meg a 2-es húzó
Bump gombját.
4. Nyomja meg a [→
→] billentyűt.
5. Nyomja meg a 8-as húzó
Bump gombját.

A hang a fényhez ikon többé nem jelenik meg
a kijelzõn.

Húzó/úsztató válasz a hang a fényhezre
Amint egy húzó áttöltése elkészül, egy hang által vezérelt húzó azonnal felkészül a válaszra.
Memória- és csoport-áttöltések
A funkció elindít egy villogást egy csoport- vagy memória-áttöltéshez. Valahányszor egy impulzus kerül átadásra a
választartományon belül, a húzó áttöltése villog. A lámpa bekapcsolt marad, amíg a hang a fényhez impulzus a hang
választartományán belülre esik. Amikor az impulzus a választartományon kívül van, a lámpakimenet visszaadja az úsztató
pozíciója által meghatározott szintet.
Futtatók
A futtató mûködése azonos a lépés mûvelettel. A kezdeti válasz aktiválja a futtató 1-es lépését, a következõ impulzus
elindítja a 2-es lépést és így tovább. Mind a kemény, mind pedig a lágy futtatók érzékenyek a hang általi vezérelésre.
Ha átmenetileg le akar állítani egy futtatót nyomja meg a Hold gombot. A futtató válaszának visszaállításához nyomja meg
a Go-t.
A funkció működésére engedélyezett futtató nem mûködtethetõ kézzel. Ha át akarja venni a futtató mûködését, le kell
tiltania a fényvezérlést az adott húzó esetén.
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14. FEJEZET
ALMESTEREK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Spotok és csatornák áttöltése
Áttöltés felszabadítása
A/B és C/D almesterezése
Úsztatók almesterezése
Húzók almesterezése
Lejátszó eszközök almester vezérlésének törlése
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Áttekintés
2 tiltó almester van, melyek a mesterhúzó alatt találhatóak.
A 2 almester egyedi vagy csoportos spot- és csatorna-áttöltéseket fogad. Memóriák szintén áttölthetők almesterekhez; ez az
áttöltés almesterezi a memóriában lévő összes csatornát és spotot. Az almesterek áttölthetők az A/B és C/D átúsztatókhoz,
úsztatókhoz és húzókhoz a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben.
A kijelző tetején a G.M. szint mellett egy jelző mutatja az almester áttöltéseket. Lejátszó eszköz almesterezésekor az eszköz
neve megjelenik, és a jelző színkódolt a lejátszó eszköz szerint; A/B – világoskék, C/D – zöld, úsztatók és húzók narancssárga. Ha csatornák és spotok almesterekhez vannak áttöltve, a jelző piros, és All jelenik meg. Az almester úsztató
szintje minden esetben megjelenik.

Csatornák, spotok és memóriák áttöltése
Tartomány, csoport, vagy önálló csatornák/spotok áttölthetők almesterhez.
Amikor egy almesterhez áttöltött csatornák vagy spotok jelen vannak más aktív áttöltésekben, a dimmer kimeneti szintjüket
az almester úsztatója határozza meg.
Példa: Az 1-es, 3-as csatorna és az 5-ös spot áttöltése a 2-es almesterhez.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
csatornát.
2. Válassza ki a 3-as csatornát.
3. Válassza ki az 5-ös spotot.
4. Nyomja meg az [S2]
billentyűt.

S2 - # (All) jelenik meg piros mezőben.

Példa: A 10-es memória áttöltése az 1-es almesterhez.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 10-es
memóriát.
2. Nyomja meg az [S1]
billentyűt.

S1 - # (All) jelenik meg piros mezőben.
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Áttöltés felszabadítása
Példa: A fenti példában végzett áttöltés felszabadítása

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [S2]
billentyűt.

A 2-es almester áttöltés jelzője többé nem
jelenik meg.

A/B és C/D almesterezése
Amikor az almesterek az A/B és C/D átúsztatókhoz vannak áttöltve, az almester úsztatási szintje meghatározza az
úsztatókon lévő áttöltések kimeneti szintjét.
Példa Az 1-es almester áttöltése az A/B húzóhoz

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a System
Parameters
(Rendszerparaméterek)
menübe.

Megjelenik a menülista.

2. Vigye a kurzort a Submaster
#1 Control (1.sz. almester
vezérlés) elemre.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A kiemelés most piros.

4. Nyomja meg az F1 A/B
billentyűt.

Az almester áttöltés jelző A/B-t jelez ki
világoskék mezőben.

Úsztatók almesterezése
Az úsztatók almesterezéséhez való áttöltéskor az almester az úsztatók mestereként működik. Az almester szintje vezérli az
összes úsztató kimeneti szintjét.
Példa: Az 1-es almester áttöltése az úsztatók vezérlésére

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Menjen a System Parameters
(Rendszerparaméterek)
menübe.
2. Vigye a kurzort a Submaster
#1 Control (1.sz. almester
vezérlés) elemre.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.
4. Nyomja meg az F3 Fader
billentyűt.
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Az almester áttöltési jelzője Fdr-t jelenít meg
narancssárga mezőben.

Húzók almesterezése
A húzók almesterezéséhez való áttöltéskor az almester a húzók mestereként működik. Az almester szintje vezérli az összes
húzó kimeneti szintjét.
Az almester áttöltés kijelzése egy színkódolt mezőben mutatja az áttöltéseket.
Példa: Az 1-es almester áttöltése a húzók vezérléséhez.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Menjen a System Parameters
(Rendszerparaméterek)
menübe.
2. Vigye a kurzort a Submaster
#1 Control (1.sz. almester
vezérlés) elemre.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.
4. Nyomja meg az F4 Cont
billentyűt.

Az almester áttöltési jelzője Cntrl-t jelenít
meg narancssárga mezőben.

Lejátszó eszközök almester vezérlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Menjen a System Parameters
(Rendszerparaméterek)
menübe.
2. Vigye a kurzort a Submaster
#1 Control (1.sz. almester
vezérlés) elemre.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A kiemelés most piros.

4. Nyomja meg az F5 ALL
billentyűt.

Az almester áttöltés eltűnik a kijelzőről.
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15. FEJEZET
VEZÉRLÉSI PRIORITÁS
Ez a fejezet a következõket tartalmazza:
Lejátszási vezérlés prioritása
Az LTP lejátszási mód
Mûveletek, amelyek megváltoztatják a vezérlési prioritás vermet
Az LTP vezérlési mód engedélyezése
Az LTP vezérlési mód tiltása
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Lejátszási vezérlés prioritása
A vezérlési prioritás meghatározza, melyik lejátszási eszközök vezérlik a kimenetet. A vezérlési prioritás a spot
paramétereket és a motoros színváltókat befolyásolja. A csatornák mindig HTP módban mûködnek (a magasabbnak van
elsõbbsége).
Az Ovation és a Micron 4D lejátszó eszközök merev vezérlési prioritás-hierarchia alatt vagy LTP módban (az utolsónak van
elsõbbsége) mûködnek. A vezérlési prioritás csak lejátszó eszközökre vonatkozik. A szerkesztõknek mindig elsõbbségük
van.

Lejátszó eszköz

Vezérlési hierarchia

Húzók/1 – 16
futtatók

Az 1-es húzó a prioritási hierarchia tetején van. Az 1-es húzóból való
kimenet felülbírálja az összes átúsztatót, húzót és úsztatót.

1 – 20 úsztatók

Az 1-es úsztató a következõ a prioritási sorban a 16-os húzó után. Az
úsztató prioritási sorrendje: az 1-es úsztató a “legerõsebb”, ezt a 2-es
úsztató, majd a 3-as úsztató követi, a 20-as az utolsó az úsztatók
prioritási sorában.

C/D átúsztató

A C/D átúsztató felülbírálja az A/B átúsztatót. Az összes húzó és úsztató
felülbírálja a C/D átúsztatót.

A/B átúsztató

A/B a C/D-bõl való kimenet, az összes úsztató és az összes húzó
felülbírálja az A/B-bõl való kimenetet.

Az alábbi példában az összes felsorolt lejátszó eszköz aktív.
Példa hierarchikus vezérlési prioritásra:

Lejátszó eszköz

Áttöltés

Aktuális kimenet

1-es húzó

1-es spot 6-os
gobó

1-es spot 6-os gobó

8-as úsztató

1-es spot cw 2
2-es spot cw 2

1-es spot cw 2
2-es spot cw 2

C/D

1-es spot 4-es
gobo
2-es spot cw 5

egyik sem

A fenti példát követve: ha az 1-es húzót a 0-hoz viszi, a kimenet 1-es spot 4-es gobo lesz (C/D-bõl) és az 1 & 2 spotok cw 2nél (1-es úsztatóból).
Ezt a funkciót kihasználhatja például egy alacsonyabb prioritású lejátszó eszközön futó futtató gobojának vagy színének a
megváltoztatására. A fenti példát véve, mondjuk, hogy egy pozíció-futtatás 4-es goboval C/D-n hurkol. Egy másik gobonak
az 1-es húzóhoz való áttöltésével megváltoztathatja a futtató gobo kinézetét.

LTP lejátszási mód
Az LTP (az utolsónak van elsõbbsége) vezérlési priorítás azt jelenti, hogy egy merev vezérlési hierarchiához való
ragaszkodás helyett az utolsó aktivált húzó vagy úsztató rendelkezik a legmagasabb vezérlési prioritással. Úsztatók és húzók
részt vesznek az LTP vezérlési módban. Az A/B és C/D átúsztatókon lévõ mûveletek nem befolyásolják a vezérlési
prioritást.
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Amikor az LTP funkció engedélyezett, az Ovation 4D LTP módban mûködik. Amikor az LTP funkció tiltott, az
alapértelmezett vezérlési prioritás a szokásos hierarchia szerkezet.

Mûveletek, amelyek megváltoztatják a vezérlési prioritás vermet
•

Úsztató mozgatása

•

Úsztató- vagy húzó áttöltések automatikus úsztatásának kezdeményezése a [SHIFT] Bump gomb megnyomásával

•

Automatikus Go vagy Step futtató áttöltés számára

•

Egy bump gomb megnyomása

•

Húzó bekapcsolása a prioritási verem elejére a [PRIO] megnyomásával.

LTP vezérlési mód engedélyezése
A Rendszerparaméterek menüben - a Latest Takes Precedence (az utolsónak van elsõbbsége) meghatározza, hogy a pult
LTP-ben vagy az alapértelmezett vezérlési prioritásban dolgozik-e.

Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Menjen a
Rendszerparaméterek
menübe.
2. Használja az F2-t vagy az
F3-t (nyíl billentyûk) a
kurzornak a Latest Takes
Precedence tételre való
helyezéséhez.
3. Nyomja meg az F1 Enter-t.
4. Nyomja meg az F1 On-t.
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Az LTP ON jelzõ pirosban megjelenik a húzó
terület alatt a lejátszási kijelzésen.

Az LTP vezérlési mód tiltása
Billentyû-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Menjen a
Rendszerparaméterek
menübe.
2. Használja az F2-t vagy az
F3-t (nyíl billentyûk) a
kurzornak a Latest Takes
Precedence tételre való
helyezéséhez.
3. Nyomja meg az F1 Enter-t.
4. Nyomja meg az F2 Off-ot.

Az LTP jelzõ eltûnik a lejátszás kijelzõrõl. Az
Ovation 4D most alapértelmezett prioritásban
mûködik.

Tipp
Készíthet egy makrót a Teach makró felhasználásával egyetlen gombnyomásos hozzáféréshez az LTP engedélyezésére és
tiltására.
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16. FEJEZET
SZŰRŐ
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Szűrő programozása
Szűrő programozása a szerkesztői választásokból
Szűrő programozása memóriákból
Szűrő programozása könyvtárakból
Spotok vagy csatornák hozzáadása szűrőhöz
Szöveg hozzáadása
Szűrők törlése
Szűrők és lejátszó eszközök
Szűrő áttöltése átúsztatóhoz
Invert szűrő áttöltése átúsztatóhoz
Szűrő áttöltése úsztatóhoz vagy húzóhoz
Invert szűrő áttöltése úsztatóhoz vagy húzóhoz
Szűrő eltávolítása lejátszó eszközből
Szűrők és a szerkesztő
Szűrő áttöltése
Invert szűrő áttöltése
Szűrő áttöltésének eltávolítása
Memóriák tárolása
Szűrők vizsgálata
Szűrő-áttöltések megtekintése
Kiválasztott szűrő megtekintése
A szűrőlista megtekintése
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Áttekintés
Szűrők áttölthetők lejátszó eszközökhöz vagy a szerkesztőkhöz. Lejátszó eszközökhöz való áttöltéskor a szűrő blokkolja a
kiválasztott csatornák, spotok vagy spot-paraméterek kimenetét. A szerkesztőhöz való áttöltéskor a szűrő tartalmazza vagy
kizárja a szűrt elemeket, amikor memóriákat tárol. Egy szűrő egyszerre áttölthető több lejátszási eszközhöz és a
szerkesztőhöz. A lejátszó eszközökön lévő szűrő-áttöltések benne vannak a snapekben.
Legfeljebb 99 szűrő tárolható. Egy szűrő vagy csatornákat, vagy pedig spotokat tartalmazhat.
A szűrő 2 módban működik. Szűrő és invert szűrő. A szűrő-áttöltések blokkolják a szűrőben nem lévő spotok és csatornák
részvételét. Az invert szűrő áttöltések kizárják a szűrőelemeket.
Szűrő módok példája lejátszási eszközhöz való áttöltéskor:

Áttöltés

Szűrő-áttöltés

Kimenet

1 – 25
csatornák

6 – 10 csatornák

6 - 10 csatornák

1 – 12 spotok
minden
paraméter

1 – 12 spotok
gobo

1 – 12 spotok
gobo

1. táblázat Szűrő-áttöltések

Áttöltés

Invert szűrőáttöltés

Kimenet

1 – 25
csatornák

6 – 10 csatornák

1 – 5 csatornák
11 – 25 csatornák

1 – 12 spotok
minden
paraméter

1 – 12 spotok
gobo

1 – 12 spotok
minden paraméter kivéve
gobo

2. táblázat - Invert szűrő-áttöltés
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Szűrő programozása
Szűrők a szerkesztőben jönnek létre. Szűrők programozhatók a szerkesztő kiválasztásainak, memóriáinak vagy
könyvtárainak a használatával.

Szűrő programozása szerkesztő választásokból
Példa: A 3-as, 8-as és a 10-es csatorna felvétele a szűrőbe.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki a 3, 8 és 10-es
csatornát.

A csatornák pirosban megjelennek

1.

Nyomja meg a [FILTER]
billentyűt.

Filter jelenik meg a parancssorban.

1.

Válasszon egy szűrőszámot a
numerikus billentyűzeten.

1.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Filter # Stored (... sz. szűrő tárolva)
üzenet jelenik meg.

Szűrő programozása memóriákból
Példa: Az 1-es szűrő programozása a 8-as memóriából.

Billentyű-lenyomások
1.

Válassza ki a 8-as memóriát.

2.

Nyomja meg a [FILTER]
billentyűt.

3.

Nyomja meg az [1] billentyűt.

4.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

A Filter # Stored (... sz. szűrő tárolva)
üzenet jelenik meg.

Szűrő programozása könyvtárból
Példa: Szűrő programozása gobo könyvtárból 3 paraméterrel

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Nyomja meg a [GOBO]
billentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha az NSK mód Gobo.

2.

Nyomja meg a [+03] billentyűt.

3.

Nyomja meg a [FILTER]
billentyűt.

4.

Adjon meg egy szűrőszámot a
numerikus billentyűzeten.

5.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A gobo könyvtárban lévő összes paraméter benne
van a szűrőben.

Spotok és csatornák hozzáadása szűrőhöz
Példa: A 12-es csatorna hozzáadása az 1-es szűrőhöz.

Billentyű-lenyomások
1.

Válassza ki az 1-es szűrőt.

2.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

3.

Válassza ki a 12-es csatornát, és
jelöljön ki fényerőt.

4.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések
A szűrőben lévő összes csatorna Teljes élőre
kapcsol a színpadon.

A Filter # Stored (... sz. szűrő tárolva) üzenet
jelenik meg.

Spotok vagy csatornák eltávolítása szűrőből
Példa: A 12-es csatorna eltávolítása az 1-es szűrőből.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki az 1-es szűrőt.

2.

Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.

3.

Válassza ki a 12-es csatornát.

4.

Nyomja meg a [RELEASE]
billentyűt.

A 12-es csatorna felszabadul a szerkesztőből.

5.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Filter # Stored (... sz. szűrő tárolva) üzenet
jelenik meg.

A szűrőben lévő összes csatorna Teljes élőre
kapcsol a színpadon.

Szöveg hozzáadása szűrőkhöz
Címkézhet szűrőket könnyű azonosításhoz.
Példa: Szöveg hozzáadása a 20-as szűrőhöz.

Billentyű-lenyomások
1.

Válassza ki a 20-as szűrőt.

2.

Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.

3.

Írja be a szöveget a szöveges
billentyűzeten.

4.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

A szöveg megjelenik a kiválasztott szűrő
vizsgálatakor és a szűrő-áttöltés kijelzésen.
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Szűrők törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki a szűrőt.

Kiválasztható egy szűrőtartomány.

2.

Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A pult bekér egy jóváhagyás parancsot.

3.

Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A szűrők törlődnek..

Szűrők és lejátszó eszközök
Szűrők bármikor áttölthetők függetlenül a lejátszó eszközön lévő aktuális áttöltéstől vagy áttöltés hiányától. Létrehozhat
például egy szűrőt színparaméterek számára, és ezt a szűrőt tartósan áttöltheti egy konkrét húzóhoz.
A szűrő-áttöltések snapekben tárolódnak.

Szűrő áttöltése átúsztatóhoz
A szűrő blokkolja az összes kimenetet az átúsztatótól a szűrőben nem lévő csatornák, spot paraméterek és spotok számára.

Billentyű-lenyomások
1.

Válassza ki a szűrőt.

2.

Nyomja meg az [A], [B], [C],
vagy [D] billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések
A szűrő-áttöltés +F formában jelenik meg.

Invert szűrő áttöltése átúsztatóhoz
A szűrő-áttöltésnek ezt a típusát -F képviseli a lejátszási kijelzésen. Az invert szűrők blokkolják a kimenetet a szűrő áttöltési
oldalon a szűrőben nem lévő csatornák, spotok és spot paraméterek számára.

Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg és tartsa nyomva a
[SHIFT] és nyomja meg a
[FILTER] billentyűt.

2.

Válassza ki a szűrőt.

3.

Nyomja meg az [A], [B], [C],
vagy [D] billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

A szűrő-áttöltés -F formában jelenik meg.

Szűrő áttöltése úsztatóhoz vagy húzóhoz
A szűrő blokkolja az összes kimenetet, az úsztatóból vagy a húzóból a szűrőben nem lévő csatornák, spot paraméterek és
spotok számára.
Példa: A 20-as szűrő áttöltése a 6-os húzóhoz.

Billentyű-lenyomások
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Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki a 20-as szűrőt.

2.

Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.

Az Assign Key Expected (Várt áttöltési billentyű)
üzenet jelenik meg.

3.

Nyomja meg a 6-os húzó Bump
gombját.

Az áttöltés +F formában jelenik meg a húzó
kijelzőjén a lejátszási kijelzésen és az XFade
vizsgálatban.

Invert szűrő áttöltése szűrőhöz vagy húzóhoz
A szűrő-áttöltésnek ezt a típusát -F jelöli a kijelzőn. Az invert szűrők blokkolják a kimenetet a szűrő áttöltési oldalon a
szűrőben nem lévő csatornák, spotok és spot paraméterek számára.

Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg és tartsa nyomva a
[SHIFT] billentyűt, és nyomja
meg a [FILTER] billentyűt.

2.

Válassza ki a szűrőt.

3.

Nyomja meg az úsztató vagy a
húzó Bump gombját.

Eredmények/Megjegyzések

A szűrő-áttöltés -F formában jelenik meg a húzó
kijelzőjén a lejátszási kijelzésen és az XFade
vizsgálatban.

Szűrők eltávolítása lejátszó eszközről
Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg a [FILTER] billentyűt.

2.

Nyomja meg a [FREE] billentyűt.

3.

Nyomja meg az úsztatók vagy húzók [A], [B], [C], [D], vagy Bump gombját.

A húzókhoz/úsztatókhoz áttöltött összes szűrő eltávolítása
Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg a [FILTER] billentyűt.

2.

Nyomja meg a [FREE] billentyűt.

3.

Nyomja meg a [
] billentyűt.

Szűrők és a szerkesztő
A szerkesztőhöz áttöltött szűrők és invertált szűrők csak a memória-programozást befolyásolják, nem pedig a világítási
állapotot. A szerkesztő csoportban lévő csatornák, spotok és spot paraméterek memóriák tárolásakor vagy bele vannak véve,
vagy ki vannak zárva a szűrő-áttöltés szerint.
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Szűrő áttöltése
Ez a szűrő lehetővé teszi, hogy csak a szűrőben lévő elemeket tartalmazó memóriákat tárolja, tekintet nélkül a
szerkesztőben lévő aktív csatornákra, spotokra és spot paraméterekre.
A szerkesztő csoportban lévő azon csatornák intenzitása vagy egy lejátszó eszköz kimenete, amelyek közösek az áttöltött
szűrőre, sárga mezőben jelennek meg. A spotok paraméterei szürke mezőben jelennek meg.

Billentyű-lenyomások
1.

Válassza ki a szűrőt.

2.

Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések
Filter in Editor (Szűrő a szerkesztőben) piros
üzenet van a parancssorban.

Invert szűrő áttöltése
Ez a típusú szűrő-áttöltés lehetővé teszi, hogy memóriákat tároljon a szűrőben lévő elemeket kizárva akkor is, ha aktívak a
szerkesztőben. A szerkesztő csoportban lévő azon csatornák/spotok intenzitása vagy egy lejátszó eszköz kimenete, amelyek
nem közösek a szerkesztőben áttöltött szűrőre, sárga mezőben jelenik meg. A spotok paraméterei szürke mezőben jelennek
meg.

Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg és tartsa nyomva a
[SHIFT] billentyűt, és nyomja
meg a [FILTER] billentyűt.

2.

Válassza ki a szűrőt.

3.

Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

Filter in Editor (Szűrő a szerkesztőben) piros
üzenet van a parancssorban.

Szűrő-áttöltés eltávolítása
Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg a [FILTER] billentyűt.

2.

Nyomja meg a [RELEASE] billentyűt.

Memóriák tárolása szűrők használatával
Szűrők használata memóriák tárolásakor lehetővé teszi, hogy belevegye vagy kizárja a szűrőtartalmakat a tárolási
funkcióból.
Egy szerkesztőhöz áttöltött szűrő a következő funkciókat befolyásolja:
• STORE STORE
• = # STORE
• +1 STORE
• CALL # STORE
Szűrők nem befolyásolnak:
• Deltát használó memória-módosítást.
• Alapvető memória-módosítást.
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Szűrő használata
Amikor egy szűrő (+F) át van töltve a szerkesztőhöz, csak a szűrőben lévő csatornák, spotok és spot paraméterek
tárolódnak.
Példa: Az áttöltött szűrő az 5 - 8 csatornák számára.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki az 1 - 12
csatornákat.

2.

Töltsön át fényerő-értékeket.

Az 5 - 8 csatornák fényereje sárga háttéren jelenik meg.

3.

Nyomja meg a [+STORE]
billentyűt.

A Filter in Editor (Szűrő a szerkesztőben) üzenet
jelenik meg.

4.

Nyomja meg újra a [+STORE]
billentyűt, hogy jóváhagyja a
parancsot.

Csak az 5 - 8 csatorna tárolódik a memóriában.

Invert szűrő használata
Amikor egy invert szűrő (-F) van áttöltve a szerkesztőhöz, csak a szűrőben lévő csatornák, spotok és spot paraméterek
tárolódnak.
Példa: Az áttöltött szűrő az 5 - 8 csatornák számára.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki az 1 – 12
csatornákat.

2.

Töltsön át fényerő-értékeket.

Az 1 - 4 és a 9 - 12 csatornák fényereje sárga háttéren
jelenik meg.

3.

Nyomja meg a [+STORE]
billentyűt.

A Filter in Editor (Szűrő a szerkesztőben) üzenet
jelenik meg.

4.

Nyomja meg újra a [+STORE]
billentyűt a parancs
jóváhagyására.

Csak az 1 - 4 és 9 - 12 csatornák tárolódnak a
memóriában.

STORE STORE és szűrők használata
Amikor egy szűrő áttöltődik a szerkesztőhöz, csak a szűrőre és a szerkesztő csoportra közös csatornák, spotok és spot
paraméterek tárolódnak memóriákhoz.
Példa: a szerkesztőhöz áttöltött szűrő az 1 - 12 spotokból, a sárga, kékeszöld szín és a bíborszín paraméterekből áll. Az A-n
lévő memória (amit Ön módosítani akar a STORE STORE használatával) tartalmazza az 1 - 12 spotok összes paraméterét.
Csak a sárga, kékeszöld és bíborszín értékeken végzett változtatások tárolódnak a [STORE] [STORE] megnyomásakor.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki az 1 - 12 spotokat.

A sárga, kékeszöld és bíborszín értékei megjelennek
egy szürke mezőn.

2.

Módosítsa a paraméterértékeket.

3.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A STORE STORE ablak mutatja az A-hoz tárolódó
szerkesztő-kiválasztást.
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4.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A sárga, kékeszöld és bíborszín értékei tárolódnak. A
szerkesztő nem szabadul fel a [RESET] billentyű
megnyomásáig.

Példa: A szerkesztőhöz áttöltött invertált szűrő az 1 - 12 spotokból, a sárga, kékeszöld és bíborszín paraméterekből áll. Az A
memória (amit Ön módosítani akar a STORE STORE használatával) tartalmazza az 1 - 12 spotok összes paraméterét. Az
összes paraméter-érték változás tárolódik, kivéve a sárga, kékeszöld és bíborszín értékeket.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Válassza ki az 1 - 12 spotokat.

Az összes paraméter értéke, kivéve a sárga, kékeszöld
és bíborszín értéket, megjelenik egy szürke mezőben.

2.

Módosítsa a paraméterértékeket.

3.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A STORE STORE ablak mutatja a szerkesztői
kiválasztás A-hoz történő tárolását.

4.

Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az összes paraméter-érték tárolódik, kivéve a sárga,
kékeszöld és a bíborszín értékeket.

Szűrők vizsgálata
Megtekinthet lejátszó eszköz áttöltésekhez való szűrőt, kiválasztott szűrőket vagy egy szűrőlistát.

Szűrő-áttöltések megtekintése
Ez a vizsgálat mutatja az egyes lejátszó eszközök és a szerkesztő szűrő-áttöltéseit. Egy szűrő-áttöltés +F: # és szöveg
formában jelenik meg. Egy invertált szűrő-áttöltés -F: # és szöveg formában jelenik meg.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1.

Nyomja meg a [FILTER]
billentyűt.

A lejátszó eszközök és szűrő-áttöltéseik listája jelenik
meg.

2.

Nyomja meg a [CLEAR] vagy a
[STAGE] billentyűt, hogy
kilépjen a szűrő kijelzésből.
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Kiválasztott szűrő megtekintése
A fényerő és paraméter-értékek helyett Fi jelenik meg szürke mezőben a szűrőben lévő összes csatorna és spot számára.

Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg a [FILTER]
billentyűt.

2.

Válassza ki a szűrőszámot a
numerikus billentyűzeten.

3.

Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

4.

Nyomja meg a [+]vagy a [
]
billentyűt a következő vagy az
előző szűrő megtekintéséhez.

5.

A kilépéshez nyomja meg a
[STAGE] vagy a [CLEAR]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

Megjelennek a szűrőben lévő csatornák és spotok.

A szűrőlista megtekintése
Billentyű-lenyomások
1.

Nyomja meg a [FILTER]
billentyűt.

2.

Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

3.

A kilépéshez nyomja meg a
[STAGE] vagy a [CLEAR]
billentyűt.

Eredmények/Megjegyzések

Szűrők, szövegeik és áttöltéseik listája jelenik meg.

Ovation 4D/Micron 4D

17. FEJEZET
KÖNYVTÁRAK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Könyvtár programozása
Szöveg könyvtárak számára
Könyvtárak vizsgálata
Könyvtár lista megtekintése
Kiválasztott Könyvtár vizsgálata
Memóriákban lévő Könyvtár áttöltések megtekintése
Memóriák programozása könyvtárakkal
Másolás könyvtárból
Könyvtárak szerkesztése
Könyvtár módosítása
Spotok hozzáadása könyvtárhoz
Spotok eltávolítása könyvtárból
Könyvtár frissítése a STORE STORE segítségével
Könyvtár törlése
Könyvtárakat tartalmazó Delta programozása

Ovation 4D/Micron 4D

Áttekintés
A könyvtárak az előre beállított pozíció-, szín- és gobó-áttöltések programozható adatbázisa. A könyvtárak programozása
után a könyvtárakat a memóriák programozásához vagy módosításához lehet használni. A könyvtárak nagymértékben
hozzájárulnak a szerkesztés sebességéhez, lehetővé téve azt, hogy az előre beállított gobót vagy színt gyorsan áttöltse a
kiválasztott spotba. A könyvtárak módosítása vagy frissítése globálisan érinti a memóriákat.
Három különböző könyvtári kategória létezik: Pozíció (Position), Szín (Color) és Gobó. Minden egyes kategóriában
legfeljebb 99 könyvtárat lehet programozni. A könyvtárak akármennyi spotot tartalmazhatnak.
A könyvtárak spot-specifikusak. Más szavakkal: az 1-es spot könyvtári áttöltéseit nem lehet használni a 2-es spot
szerkesztéséhez. Ajánlatos olyan könyvtárat programozni, amely egy adott helyen használandó
nak tekintett összes spotot tartalmazza. Amikor a könyvtárakat memóriák programozására használja, a könyvtárat csak a
kijelölt spotokhoz használja. Példa: létrehozott egy olyan könyvtárat, amely a szólistákat megvilágító 6 spotból áll. A
szerkesztett világítási állapot csak két spotot igényel. Ekkor kiválasztja a spotokat, és áttölti azokat a szükséges könyvtárba.

Könyvtár programozása
A numerikus programozható billentyűk (NSK-k) vagy a számbillentyűzet a könyvtárak programozásához és visszanyerésére
használatos. Amikor az aktuális NSK alapértelmezési mód vagy az ideiglenes mód a könyvtári kategóriák egyike, az NSK
LED-ek égnek, ami azt jelzi, hogy létezik egy könyvtár.
A dedikált könyvtári billentyűk a következők:
[POSITION]

A pozíció (Position) könyvtárak - 1-től 99-ig - tárolása és
visszanyerése az NSK-k vagy a számbillentyűzet segítségével történik.
A pozíció könyvtárak tartalmazzák az x-et és az y-t.

[COLOR]

A szín (Color) könyvtárak – 1-től 99-ig - tárolása és visszanyerése az
NSK-k vagy a számbillentyűzet segítségével történik. A szín
könyvtárakban lévő paraméterek: p1, p2, p3, p4 és p14.

[GOBÓ]

A gobó (Gobó) könyvtárak – 1-től 99-ig - tárolása és visszanyerése az
NSK-k vagy a számbillentyűzet segítségével történik. A gobó
könyvtárakban lévő paraméterek: p5, p6, p7, p13 és p15.

[IN LIB]

Ez a billentyű a Micron 4D vezérlőpulton található.

Megjegyzés
A könyvtárakból a Mix Output (Kimenet keverése) menüben lehet paramétereket kizárni (lásd a Spotkezelés és –
összerendelés című, 28. fejezetet).).
A monitorkijelzésen a könyvtárak színkódoltak.

Könyvtár

Szín

Pozíció
(Position)

világosvörös

Szín
(Color)

sötétvörös

Ovation 4D/Micron 4D

Gobó

narancs

Az NSK-k használata az Ovation 4D esetén:
Példa: programozza a 6-os pozíciókönyvtárat. Tételezzük fel, hogy ezt a pozíciókönyvtárat a doboshoz használja. A
könyvtárba valószínűleg bele kívánja foglalni az összes olyan spotot, amelyről úgy gondolja, hogy a dobost fogja
megvilágítani, még ha esetleg nem is lehet egyidejűleg használni az összes spotot.

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki spotokat.
2. Pozícionálja a fénysugarat.

Az x/y értékek áttöltéséhez használja a
pozícionálógömböt, a kerekeket vagy a
számbillentyűzetet. Ismételje meg az eljárást
a szükséges spotok szerint.

3. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
4. Nyomja meg a [POSITION]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Position (pozíció), hagyja
ki ezt a lépést.

5. Nyomja meg a [+6] NSK
billentyűt.

Kigyullad a kiválasztott NSK lámpákon lévő
LED. A parancssorban megjelenik a Stored
(Tárolva) és a Library P-06 Stored (P-06
könyvtár tárolva) üzenet.

Szín (Color) vagy Gobó könyvtár létrehozásához ugyanezt az eljárást kell használni. A különbség csak annyi, hogy a
Position könyvtárbillentyű helyett a [GOBÓ] vagy a [COLOR] billentyűt kell választani.

Megjegyzés
Ha létezik egy könyvtár, a Library Exists. Update? (A könyvtár létezik. Frissíti?) figyelmeztetés jelenik meg. A
következővel lehet folytatni:
A könyvtár frissítéséhez nyomja meg újra ugyanazt az NSK-t.
Vagy
Egy új könyvtár tárolásához nyomjon meg egy másik NSK-t.

Az érintőképernyő használata NSK módban:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

3. Válasszon ki spotokat, és
töltsön át értékeket.
4. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Az érintőképernyő most megjeleníti a
módokat.

6. Nyomja meg a [POSITION], a
[COLOR] vagy a [GOBÓ]
billentyűt.

A képernyő visszatér az NSK kijelzéshez. Az
új alapértelmezett mód az érintőképernyő
jobb alsó sarkában jelenik meg.

7. Nyomjon meg egy NSK
billentyűt.

A parancssorban a Stored (Tárolva) és a
Library P-06 Stored (A P-06 könyvtár tárolva)
üzenet jelenik meg.

A Micron 4D esetén:
Ovation 4D/Micron 4D

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki spotokat.
2. Pozícionálja a fénysugarat.

Az x/y értékek áttöltéséhez használja a
pozícionálógömböt, a kerekeket vagy a
számbillentyűzetet. Ismételje meg az eljárást
a szükséges spotok szerint.

3. Nyomja meg az [IN LIB]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [POS]
billentyűt.
5. Írjon be 6-ot a
számbillentyűzeten.

A szerkesztőben lévő csoport neve most
Library 6 pozíció. A parancssorban a pos. 6
jelenik meg..

6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A parancssorban a Stored (Tárolva) és a
Library P-06 Stored (A P-06 könyvtár tárolva)
üzenet jelenik meg.

Szín (Color) vagy Gobó könyvtár programozásához ugyanezt az eljárást kell használni. A különbség csak annyi, hogy a
Position könyvtárbillentyű helyett a [GOBÓ] vagy a [COLOR] billentyűt kell választani.

Szöveg könyvtárak számára
A könyvtárakat a könnyebb azonosíthatóság érdekében címkével lehet ellátni. A szöveg a könyvtárlistában jelenik meg, míg
a szöveg 11 az NSK vizsgálati (Exam) módjában jelenik meg.
A szerkesztőbillentyűzet használata:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [POSITION]
billentyűt.
2. Írjon be 6-ot a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.
4. Írja be a szöveget
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szöveg a könyvtár száma mellett jelenik
meg a könyvtárlistában.

Az NSK-k használata az Ovation 4D vagy az érintőképernyő használata az Ovation 4D és a Micron 4D esetén.
Ha az érintőképernyőt használja, kezdje az 1-es lépéstől. Az Ovation 4D NSK-k esetén kezdje a 2-es lépéstől.
Példa: adjon hozzá szöveget egy Position (pozíció) könyvtárhoz.

Ovation 4D/Micron 4D

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Ha az NSK mód a Position (pozíció), hagyja
ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a [POSITION]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Position (pozíció), hagyja
ki ezt a lépést.

3. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyűt, majd nyomja meg a
könyvtár NSK-ját.

A parancssorban a Pos # Text is (# Pozíció
könyvtár - Szöveg) jelenik meg.

4. Írja be a szöveget.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Könyvtárak vizsgálata
Meg lehet vizsgálni minden egyes könyvtár tartalmát, vagy meg lehet tekinteni az egyes könyvtári kategóriák listáját.
A könyvtárlista vizsgálata “kemény” vizsgálat. Mivel nincs olyan billentyűlenyomás, amely kikapcsolja ezt a vizsgálatot, az
a szerkesztés folytatása során látható.
A könyvtári vizsgálatok lapozásához használja a [DOWN] billentyűt.
Ha be szeretné zárni ezt a megjelenítést, és vissza kíván térni a színpadi (Stage) kijelzéshez, nyomja meg a [STAGE]
billentyűt.

Könyvtár lista megtekintése
Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ], a
[COLOR] vagy a [POSITION]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik a kijelölt kategóriában a könyvtári lista.

Kiválasztott Könyvtár vizsgálata
Ez egy “gyenge kijelzés”, és bármely billentyűlenyomás (kivéve a következő és az előző könyvtárak megtekintéséhez
használt billentyűlenyomásokat) visszaállítja a kijelzést a színpadi (Stage) kijelzésre..

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ], a
[COLOR] vagy a [POSITION]
billentyűt.

Ha az NSK mód a megvizsgálni kívánt könyvtári
kategória, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomjon meg egy NSK-t,
vagy válasszon ki egy számot
Ovation 4D/Micron 4D

vagy válasszon ki egy számot
a billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelennek a kiválasztott könyvtárban lévő spotok
és azok paraméterértékei.

4. A [+] vagy a [-] billentyű
megnyomásával tekintse meg
a következő vagy az előző
könyvtárat.

Memóriában lévő Könyvtár áttöltések megtekintése
Amikor megvizsgál egy kiválasztott memóriát, a könyvtári áttöltések egy világosvörös mezőben jelennek meg.
Ha a könyvtárban lévő abszolút értékeket szeretné megtekinteni, nyomja meg újra az [EXAM] billentyűt.

Ovation 4D/Micron 4D

Memóriák programozása könyvtárakkal
A memóriáknak a könyvtárak segítségével való programozásának az az előnye, hogy a könyvtári áttöltéseket tartalmazó
összes memóriát frissíti.
Példa: Töltse át a 06-os pozíció könyvtárat a 6 – 13-as spotokba, és tárolja 4-es memóriaként.

illentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 6 – 13-as
spotokat.
2. Nyomja meg a [POSITION]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Position, hagyja ki ezt a
lépést.

3. Nyomja meg a [+6] NSK
billentyűt, vagy válassza a 6ost a számbillentyűzeten.

A könyvtár száma fehéren jelenik meg egy
vörös mezőben.

4. Folytassa a paraméterek
szerkesztését.
5. Nyomja meg a [=] [4]
billentyűt.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Megjelenik a Memory 4 Stored (4-es
memória tárolva) üzenet..

Másolás könyvtárból
A kiválasztott spot könyvtári értékeit át lehet másolni más spotokba
Példa: Másolja át a 18-as gobó könyvtárban lévő 6-os spot értékét a 8-as spotba.

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8-as spotot.

Kiválasztja a célspotot.

2. Nyomja meg a [COPY]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a copy from
(másolás forrása) parancskérés.

3. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.

Ha az NSK mód már Gobó, hagyja ki ezt a
lépést.

4. Nyomja meg a [+18] NSK
billentyűt.
5. Válassza ki a 6-os spotot.

Annak a spotnak a kiválasztása, amelyből a
másolás történik.

6. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A könyvtárban kiválasztott paraméter értéke
áttöltődik a 8-as spotba.
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Könyvtárak szerkesztése
A könyvtárakat a szerkesztőben lehet módosítani vagy frissíteni a STORE STORE funkció során.
Az alábbi példákban a 6-os gobókönyvtárat módosítjuk.

Könyvtár módosítása
Módosítani lehet a könyvtárban lévő spotok paraméterértékeit.
Az Ovation 4D esetén:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.

Ha az NSK mód Gobó, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a [+6] NSK
billentyűt, vagy írjon be 6-ot a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.

A szerkesztőben megjelenik a könyvtárban
lévő összes spot.

4. Válassza ki a spotokat, és
módosítsa a paramétereket.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Library G- 06 Stored (G-06-os
könyvtár tárolva) üzenet.

Az 5. lépés helyett használható a következő szintaxis is:
5. Nyomja meg az
érintőképernyőn az [ASSIGN
NSK]
vagy az [ASSIGN] billentyűt.
6. Nyomja meg a [+6] billentyűt.

Megjelenik a Library G-06 Exists. Update? (A
G-06 könyvtár létezik. Frissíti?) figyelmeztető
üzenet.

7. A tárolási parancs
megerősítéséhez nyomja
meg a [+6] billentyűt..

Megjelenik a Library G- 06 Stored (G-06-os
könyvtár tárolva) üzenet.

A Micron 4D esetén:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.
2. Írjon be 6-ot a billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.

A szerkesztőben megjelenik a könyvtárban
lévő összes spot.

4. Válassza ki a spotokat és
módosítsa a paramétereket
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Megjelenik a Library G- 06 Stored (G-06-os
könyvtár tárolva) üzenet.

Spotok hozzáadása könyvtárhoz
Példa: Adjon hozzá spotokat a 6-os gobókönyvtárhoz.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k esetén vagy az Ovation 4D/Micron 4D érintőképernyőn:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a spoto(ka)t.
2. Szükség esetén módosítsa a
gobóparamétereket.
3. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
4. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.
Az érintőképernyő esetén
nyomja meg a
[SELECT MODE] [GOBÓ]
billentyűt.

Ha az NSK mód Gobó, hagyja ki ezt a
lépést.

5. Nyomja meg a [+06 ] billentyűt.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Library G- 06 Stored (G-06-os
könyvtár tárolva) üzenet.

A Micron 4D esetén:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a spoto(ka)t.
2. Töltsön át paraméterértékeket.
3. Nyomja meg az [IN LIB]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.
5. Írjon be 6-ot a
számbillentyűzeten.

A parancssorban megjelenik a könyvtár
száma.

6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Library P- 06 Stored (P-06-os
könyvtár tárolva) üzenet.

Spotok eltávolítása könyvtárból
Példa: Távolítsa el a 3-as spotot a 6-os gobókönyvtárból.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k esetén vagy az Ovation 4D/Micron 4D érintőképernyőn:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.

Ha az NSK mód Position, hagyja ki ezt a
lépést.

2. Nyomja meg a [+6] KSK

A parancssorban megjelenik a könyvtár
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billentyűt.
3. Válassza ki a 3-as spotot.

száma.
Egynél több spotot is ki lehet választani.

4. Nyomja meg a [RELEASE]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Library P- 06 Stored (P-06-os
könyvtár tárolva) üzenet

A Micron 4D esetén:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.
2. Írjon be 6-ot a billentyűzeten.

A parancssorban megjelenik a könyvtár
száma.

3. Válassza ki a 3-as spotot.

Egynél több spot is kiválasztható.

4. Nyomja meg a [RELEASE]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Library P- 06 Stored (P-06-os
könyvtár tárolva) üzenet.

Könyvtár frissítése a STORE STORE segítségével
A lejátszó eszközön aktív memóriákba való módosítástároláshoz általában használható a STORE STORE funkció (lásd a
Memóriák módosítása című, 9. fejezetet). Az F billentyűk megnyomására a STORE STORE ablak ,megjeleníti a
lehetőségeket. Ezen lehetőségek között szerepel a könyvtárak frissítése. Az elérhető lehetőségek a lejátszó eszköz
áttöltéseinek a tartalmától függenek. Példa: az A-n lévő memóriában szereplő spotok pozíció- és színkönyvtárakat
tartalmaznak. Amikor megnyomja a [STORE] billentyűt, a következő lehetőségek jelennek meg:
• F1 All Libraries (F1 – az összes könyvtár)
• F2 Position Library (F2 – pozíciókönyvtár)
• F3 Color Library (F3 – színkönyvtár)
Ha a módosított spot rendelkezik könyvtári áttöltéssel, frissítheti a könyvtárban az adott spot paraméterértékeit, amikor
megerősíti a tárolási (store) parancsot.
Példa: A 2-es memória aktív az A-n. A memória tartalmazza a 3-as pozíciókönyvtárral rendelkező 3 – 6 spotokat.
Módosítsa a 3 –6 spotok pozícióját.

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 3 – 6 spotokat.
2. Módosítsa a pozíciójukat.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a STORE STORE ablak.

4. Nyomja meg az F2 POS
billentyűt.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A módosítások a 2-es memóriában
tárolódnak, és frissül a 3-as pozíciókönyvtár.

Könyvtár törlése
A könyvtár törlésekor a könyvtári áttöltésekkel rendelkező spotparaméterek megőrzik a paraméterértéket.
A pozíció (Position), a szín (Color) és a Gobó könyvtárakat ugyanezzel az eljárással lehet törölni.
Példa: Törölje a 9-es gobókönyvtárat.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k esetén vagy az Ovation 4D/Micron 4D érintőképernyőn:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE NSK]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a
[SELECT MODE] [GOBÓ]
billentyűt.

Ha az NSK mód Gobó, hagyja ki ezt a lépést.

3. Nyomja meg a [+9] NSK
billentyűt.

Megjelenik az Erase Library G-09? (Törli a G09-es könyvtárat?) üzenet.

4. Nyomja meg a [+9] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Library G- 09 Erased (G-09-es
könyvtár törölve) üzenet. Kialszik a +9 NSK
LED-je.

A Micron 4D esetén:

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GOBÓ]
billentyűt.
2. Írjon be 9-et a billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A rendszer megkérdezi: Are You Sure?
(Biztos benne?)

4. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Megjelenik a Library G- 09 Erased (G-09-es
könyvtár törölve) üzenet.
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Könyvtárakat tartalmazó Delta programozása
Létre lehet hozni könyvtárakból álló deltát, majd a könyvtárakat át lehet tölteni más memóriákba. Az alábbi példa azt
mutatja, hogyan kell a memóriamódosítástól függetlenül egy deltát létrehozni, amely az 1-es pozíciókönyvtárat tartalmazza.

Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy vagy több
spotot.

Ezeknek természetesen a könyvtár részét kell
képezniük.

2. Nyomja meg a [POSITION]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a
[SELECT MODE] [GOBÓ]
billentyűt.

(Ha az NSK mód Position, hagyja ki ezt a lépést.)

3. Nyomja me a [+1] NSK
billentyűt, vagy írjon be 1-et a
billentyűzeten.
4. Nyomja meg az [=] billentyűt.
5. Nyomja meg a [DELTA]
billentyűt.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A memóriához való alkalmazáskor a könyvtár
áttöltődik a kiválasztott spotokba.

18. FEJEZET
CSOPORTOK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Csoportok programozása
Csoportok programozása a szerkesztőben
Csoportok programozása az aktuális világítási állapotból
Üres csoport programozása
Csoportok módosítása
Spotok és csatornák hozzáadása csoportokhoz
Spotok és csatornák eltávolítása csoportokból
Csoportok törlése
Csoportok vizsgálata
Kiválasztott csoport vizsgálata
Csoportlista megtekintése
Szöveg hozzáadása csoportokhoz
Csoportok használata
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Áttekintés
A programcsoportokat a spotok és csatornák kiválasztásához gyakran használjuk. A csoportok a kiválasztások gyors
szerkesztésére szolgálnak. A csoportokat a szerkesztő segítségével lehet programozni vagy pedig az aktuális világítási
állapotból álló spotok és csatornák belefoglalásával.
999 csoportot lehet létrehozni. A csoportokat lehet programozni vak vagy élő módban. A csoportok rögzítése az előadás
memóriáiban történik.
A csoportok visszahívása a számbillentyűzeten vagy az érintőképernyő NSK-in, illetve az Ovation 4D-n lévő NSK-k
segítségével történik.

Csoportok programozása a szerkesztőben
A csoport csak a vörösen megjelenő csatornákat/spotokat tartalmazza.
Példa: Programozza a 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es spotokat tartalmazó 12-es csoportot.
Amikor a csoport tárolódik, az NSK LED ég. Az érintőképernyő NSK a bal felső sarokban jeleníti meg a sikeres tárolást.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

6. Válassza ki a 2-es, 4-es, 6-os,
8-as és 10-es spotot.
7. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg az [ASSIGN] billentyűt.
8. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

9. Nyomja meg a [+12] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 2-es, 4-es, 6-os,
8-as és 10-es spotot.
2. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Group (Csoport).

3. Írjon be 12-t a billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Csoportok programozása az aktuális állapotból
Programozni lehet olyan csoportot (Group), amely tartalmazza az éppen aktív összes spotot/csatornát, vagy pedig a
különleges kiválasztás (Special Selection) funkciók segítségével kiválaszthatók csak azok a spotok/csatornák, amelyek
résztvesznek a színpadképben.
Példa: Programozza a 12-es csoporttot (Group), amely tartalmazza a szerkesztőben az összes csatornát, és amelyek a
színpadon aktívak.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.
→] [→
→]
2. Nyomja meg a [→
billentyűt.

A parancssorban a következő olvasható: spot
from editor & stage (spot a szerkesztőből és a
színpadról).

3. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg az [ASSIGN] billentyűt.
4. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

5. Nyomja meg a [+12] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [→
→] [→
→]
billentyűt.

A parancssorban a következő olvasható: spot
from editor & stage (spot a szerkesztőből és a
színpadról).

3. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
4. Írjon be 12-t a billentyűzeten.
5. Nyomja meg a [STORE
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

A csoportba bele lehet foglalni csak azokat a spotokat/csatornákat, amelyek résztvesznek a színpadképben.
Példa: A színpadkép az 5-12 spotokból áll. A 12-es csoportból ki szeretné venni a 8-as spotot.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SPOT]
billentyűt.
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→] [→
→]
2. Nyomja meg a [→
billentyűt.

A parancssorban a következő olvasható: spot
from editor & stage (spot a szerkesztőből és a
színpadról).

3. Nyomja meg az [EXCEPT] [8]
billentyűt.

A 8-as spot nem kerül bele a csoportba (Group).

4. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg az [ASSIGN] billentyűt.
5. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

6. Nyomja meg a [+12] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [CHANNEL]
billentyűt.
→] [→
→]
2. Nyomja meg a [→
billentyűt.

A parancssorban a következő olvasható: channel
from editor & stage (csatorna a szerkesztőből és a
színpadról).

3. Nyomja meg a [EXCEPT] [8]
billentyűt.

A 8-as csatorna nem kerül bele a csoportba.

4. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
5. Írjon be 12-t a billentyűzeten.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Üres csoport programozása
Lehet programozni üres csoportokat is. Ezeket a csoportokat később szükség szerint meg lehet címkézni és kitölteni.
Példa: Programozza a 12-es csoportot üres csoportként, hogy azt később feltöltse.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések
1. Győződjön meg arról, hogy a
szerkesztőben nincs-e
kiválasztva valami.
2. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
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Eredmények/Megjegyzések

Az érintőképernyőn nyomja
meg az [ASSIGN] billentyűt.
3. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

4. Nyomja meg a NSK [+12]
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Írjon be 12-t a billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.

Megjelenik a Group 12 Stored (12-es csoport
tárolva) üzenet.

4. Írja be a szöveget
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A teljes szöveg megjelenik az egyedi
csoportvizsgálatokban.
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Csoportok módosítása
Spotok és csatornák hozzáadása csoportokhoz
Spotokat és csatornákat könnyen hozzá lehet adni létező csoportokhoz.
Példa: Adja hozzá a 7 – 9 spotokat az 1-es csoporthoz.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 7 → 9 spotokat.
2. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg az [ASSIGN] billentyűt.
3. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést

4. Nyomja meg az NSK [+1]
billentyűt.

A kiválasztott spotok hozzáadódnak a csoporthoz.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 7 → 9 spotokat.
2. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
3. Írjon be 1-et a billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A kiválasztott spotok hozzáadódnak a létező
csoporthoz.

Spotok és csatornák eltávolítása csoportokból
Példa: Távolítsa el a 7 – 9 csatornákat az 1-es csoportból.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 7 → 9
csatornákat.
2. Nyomja meg a [FREE NSK]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [FREE] billentyűt.
3. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

4. Nyomja meg a [+1] NSK
billentyűt.

Megerősítés szükséges.

5. Nyomja meg a [+1] NSK
billentyűt.

Tárolódik a módosított csoport.

Megjegyzés
Ha a Micron 4D esetén kíván csoportokból csatornákat és spotokat eltávolítani, egy új csoportot kell rögzíteni.

Csoportok törlése
Töröljön csoportokat úgy, hogy a számbillentyűzeten az áttöltést felszabadítja.
Példa: Törölje az 1-es csoportot.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.
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6. Nyomja meg a [FREE NSK]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [FREE] billentyűt.
7. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

8. Nyomja meg a [+1] NSK
billentyűt.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

9. Nyomja meg a [+1] NSK
billentyűt.

A csoport törlődik, és kialszik a +1 NSK LED-je.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Írjon be 1-et a billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Szükséges egy megerősítő parancs.

4. Nyomja meg újra az [ERASE]
billentyűt.

Megjelenik a Group # Erased (# csoport törölve)
üzenet.

Csoportok vizsgálata
A csoportvizsgálat (Group Exam) kijelző megmutatja a kiválasztott csoportban lévő spotokat és csatornákat. Ha szöveg is
csatolva van, az is megjelenik.
Ha már megvizsgálta a csoportot, a következő vagy az előző csoport megtekintéséhez nyomja meg a + és a  billentyűt,
vagy – az Ovation 4D csoport (Group) módja esetén – nyomjon meg NSK billentyűket.
Meg lehet tekinteni a csoportok listáját is.

Kiválasztott csoport vizsgálata
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.
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Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

A kiválasztáshoz megjelnik az Assign Key
Expected (Áttöltési billentyű megnyomása
szükséges) parancskérő üzenet.

2. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

3. Nyomjon meg egy NSK-t.

A kijelző megjeleníti a kiválasztott csoportban lévő
spotokat és csatornákat.

4. A következő vagy az előző
csoport megtekintéséhez
nyomja meg a [+] vagy a [–]
billentyűt.
5. Bármilyen billentyű-leütéssel
kilép ebből a vizsgálatból.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Válasszon ki egy számot a
számbillentyűzeten.

A számnak legalább kétjegyűnek kell lennie.

3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

A kijelző megjeleníti a kiválasztott csoportban lévő
spotokat és csatornákat.

4. A következő vagy az előző
csoport megtekintéséhez
nyomja meg a [+] vagy a [–]
billentyűt.

Csoportlista megtekintése
Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

3. Nyomja meg az [ASSIGN
MODE] billentyűt.

Megjelenik a csoportok listája az esetleges
áttöltött szövegekkel együtt.

4. A csoportlista lapozásához
nyomja meg a +20 billentyűt.
5. A vizsgálatból való kilépéshez
nyomja meg a [STAGE]
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nyomja meg a [STAGE]
billentyűt.

A Micron 4D és az Ovation 4D esetén.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
3. A vizsgálatból való kilépéshez
nyomja meg a [STAGE]
billentyűt.
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Megjelenik a csoportok listája és azok szövege.

Csoportok szövege
Előfordulhat, hogy a csoportokat címkével szeretné ellátni. A címke akkor jelenik meg, amikor egy kiválasztott csoportot
vizsgál meg és Group (csoport) módban az NSK kijelzőn, vagy amikor a csoportlistát megtekinti.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

2. Válasszon ki egy csoportot
egy NSK megnyomásával.
3. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.
4. Írjon be szöveget.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szöveg első 11 karaktere megjelenik az NSK
vizsgálati kijelzőn. A teljes szöveg az egyedi
csoportvizsgálatokon jelenik meg.

A következő billentyű-leütési sorozat akkor kényelmes, ha márGroup (csoport) módban van.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyűt, és nyomjon meg
egy NSK-t

A parancssorban a Group # Text (# csoport
szövege) jelenik meg.

2. Írjon be szöveget.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szöveg első 11 karaktere megjelenik az NSK
vizsgálati kijelzőn. A teljes szöveg az egyedi
csoportvizsgálatokon jelenik meg.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Válasszon ki egy
csoportszámot a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.
4. Írja be a szöveget
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A szöveg első 11 karaktere megjelenik az NSK
vizsgálati kijelzőn. A teljes szöveg az egyedi
csoportvizsgálatokon jelenik meg.
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csoportvizsgálatokon jelenik meg.

Szöveg törlése
Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Válasszon ki egy csoportot.
3. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.
4. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A Group # Stored (# csoport tárolva) üzenet
jelenik meg.

Csoportok használata
Amikor megnyom egy numerikus programozható billentyű csoport áttöltést (a LED ég), vagy kiválaszt egy csoportot a
számbillentyűzeten keresztül, kiválasztódnak a szerkesztőben az adott csoportba áttöltött spotok és csatornák, és azok
vörösen jelennek meg. A csoportáttöltésekkel rendelkező numerikus programozható billentyűk LED-jei égnek, amikor az
NSK alapértelmezett, vagy az ideiglenes mód a Group (csoport).
Ha a csoportban lévő összes spot/csatorna dimmerjét elő kívánja hozni, használja a dimmerkereket, vagy válasszon ki adott
spotokat/csatornákat a fényerő- vagy a paraméterérték-áttöltések csoportjából. Ha azt tervezi, hogy több csoportot is
kiválaszt, ajánlatos, hogy a Group (csoport) legyen az NSK alapértelmezett módja.
Amikor a csoport tartalmaz mind spotokat, mind színváltó csatornákat, az 1-es kerék alapértelmezése a spotparaméter. A
színváltó színszámainak címzéséhez nyomja meg a [FRAME] billentyűt.
Csoportok kiválasztási billentyűsorozatai:
[GROUP [#]
[GROUP [# → #]
[GROUP [# → #] [EXCEPT] [#]
[GROUP] [MEMORY] [EXAM]

Spotok és csatornák felszabadítása a kiválasztásból
Ha csak a kiválasztott csoport egy részét szeretné használni, a kiválasztásból spotokat és csatornákat szabadíthat fel.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy csoportot.
2. Nyomja meg az [EXCEPT]
billentyűt.
3. Válasszon ki egy
spotot/csatornát vagy
Ovation 4D/Micron 4D

A spotok/csatornák felszabadításának az
eredménye csak az után látható, hogy a

spotok/csatornák egy
tartományát.

dimmerkereket vagy a paraméterkereket
elmozdította.

A szerkesztőből az után lehet spotokat/csatornákat felszabadítani, miután azok egy olyan csoporton keresztül lettek
kiválasztva, amelyet egy másik csoport használ.
Példa: Az 1-es csoport tartalmazza az 1 – 10 spotokat, a 2-es csoport a 7-os és a 7-es spotot. Ki szeretné választani az 1-es
csoportban lévő spotokat a 6-os és a 7-es spot kivételével.
Az Ovation 4D-n lévő NSK-k használata esetén vagy az Ovation 4D és Micron 4D érintőképernyőjének segítségével.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE]
[GROUP] billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a [+1] NSK
billentyűt.
3. Nyomja meg az [EXCEPT]
billentyűt.
4. Nyomja meg a [GROUP
billentyűt.

Ha az NSK mód Group, hagyja ki ezt a lépést.

5. Nyomja meg a [+2] NSK
billentyűt.

A spotok/csatornák felszabadításának az
eredménye csak az után látható, hogy a
dimmerkereket vagy a paraméterkereket
elmozdította.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
2. Írja be a csoport számát a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [EXCEPT]
billentyűt.

A szerkesztőben az 1-es csoportban lévő spotok
választódnak ki.

4. Nyomja meg a [GROUP]
billentyűt.
5. Írja be a csoport számát a
billentyűzeten.

A 6-os és a 7-es spot felszabadul a szerkesztőből.
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19. FEJEZET
Q-LISTÁK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Memóriák tárolása Q-Listákban
Memóriák másolása Q-Listákba
Q-Listák vizsgálata
Az alapértelmezett Q-Lista megváltoztatása
Memóriák áttöltése különböző Q-Listákból lejátszó eszközökbe
Áttöltés átúsztatókba
Áttültés úsztatókba és húzókba
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Áttekintés
A Q-Listák független entitások. A 100 Q-Lista mindegyike tartalmazhat számozott memóriákat, melyeknek a tartománya:
0.1 - 999.9.
A Q-Listákat az előadások szervezéséhez lehet használni. Példa: A megvilágított tánccsoport a programban 3 táncot ad elő.
Tárolja az 1-es tánc memóriáit az 1-es Q-Listábab, a 2-es tánc memóriáit a 2-es Q-Listában, míg a 3-as tánc memóriáit a 3as Q-Listában. Egy másik példa: Az együttes 20 dalt ad elő. Minden egyes dal memóriáját külön Q-Listában tároljuk. Ez
nagyon megkönnyíti a lejátszást, amikor a dalok nem ugyanabban a sorrendben hangoznak el minden este.
A Q-Lista funkciók:
• Q-Listák kiválasztása
• Az alapértelmezett Q-Lista megváltoztatása
• Szerkesztő csoport tárolása az alapértelmezett Q-Listától eltérő Q Listákban
Az alapértelmezett Q-Lista az 1-es Q-Lista. Minden memória az alapértelmezett Q-Listában tárolódik, hacsak másképp nem
utasítja. Az alapértelmezett Q-Lista mindkét monitor jobb alsó sarkában jelenik meg. Az alapértelmezett Q-Lista NSKjának a LED-je villog, amikor az NSK mód a Q-Lista. Minden egyes szerkesztőbe más alapértelmezett Q-Lista tölthető át.
Az egyes szerkesztőkbe áttöltött alapértelmezett Q-Lista megmarad, amikor átvált az egyes szerkesztők között. Példa: Az 1es szerkesztő alapértelmezett Q-Listája lehet az 5-ös Q-Lista, míg a 2-es szerkesztő alapértelmezett Q-Listája lehet a 10-es
Q-Lista.
Az Ovation 4D 3 [Q-LIST] billentyűvel rendelkezik a vezérlőpult paneljén. Az egyik vezérli az NSK módot, a másik az
érintőképernyőn lévő NSK módokat, míg a harmadik Q-Lista kiválasztásokat tesz lehetővé a számbillentyűzeten és QListákban való tárolást.
A Micron 4D egy [Q-LIST] billentyűvel rendelkezik a vezérlőpulton és eggyel az érintőképernyőn.
A Q-Listákon belül hurkokat lehet beágyazni.
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Memóriák tárolása Q-Listákban
Ha a szerkesztő csoportot memóriaként tárolja, akkor mindig az aktuális alapértelmezett Q-Listába tárol. Ha az
alapértelmezett Q-Lista az 5-ös, a memória az 5-ös Q-Listában tárolódik.
Memóriákat lehet az alapértelmezettől eltérő Q-Listában is tárolni. Az alapértelmezettől eltérő Q-Listában tárolt memóriák
az utolsó memóriaként tárolódnak a kiválasztott Q-Listában, melyhez hozzá kell adni a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menüben lévő +Store lépésközét.
Példa: Ha a Q-Listában lévő utolsó memória a 100-as, és a System Parameters menüben a +Store lépésközének értéke 1,
akkor a memória a 101-es memóriaként tárolódik. Ha +Store lépésközének értéke 5, akkor a memória a 105-ös
memóriaként tárolódik.
Az Ovation 4D esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki és szerkesszen
spotokat és csatornákat.
2. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
3. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt (NSK mód).

Ha az NSK mód a Q-Lista, hagyja ki ezt a
lépést.

4. Nyomjon meg egy NSK-t.

Megjelenik a Memory # Stored In Q-List # (#
memória tárolva a # Q-Listában) üzenet.

5. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt, és egy NSK-t,
ha több Q-Lista tárolásával
szeretné folytatni.

Az érintőképernyő esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki és szerkesszen
spotokat és csatornákat.
2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt,
majd a [Q-LIST] billentyűt.

Ha az NSK mód a Q-Lista, hagyja ki ezt a
lépést.

4. Nyomjon meg egy NSK-t.

Megjelenik a Memory # Stored In Q-List # (#
memória tárolva a # Q-Listában) üzenet.

5. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt, majd egy NSK-t, ha
több Q-Lista tárolásával
szeretné folytatni.

Ovation 4D/Micron 4D

Vagy használja a szerkesztő [Q-LIST] billentyűjét:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki és szerkesszen
spotokat és csatornákat.
2. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
3. Írjon be 3-at a billentyűzeten
4. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
5. Írjon be 10-et a billentyűzeten.
6. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 10 Stored (10-es memória
tárolva) üzenet. Ez a 3-as Q-Listában tárolódik.

7. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
8. Írjon be 5-öt a billentyűzeten.
9. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.
10. Írjon be 12-t a billentyűzeten.
11. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 12 Stored (12-es memória
tárolva) üzenet. Ez az 5-ös Q-Listában tárolódik.

Memóriák másolása Q-Listákba
Példa: Másolja a 7-es memóriát a 3-as Q-Listából az 1-es és a 2-es Q-Listába. Az 1-es Q-Listában a 12-es az utolsó
memória. A 2-es Q-Listában a 7-es az utolsó memória.
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Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Az Ovation 4D esetén nyomja
meg az
[ASSIGN NSK] [Q-LIST]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a
[SELECT MODE] [Q-LIST]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Q-Lista, hagyja ki ezt a lépést.
Amikor ilyen típusú sorrendet használ, könnyebb
módosítani az NSK alapértelmezési módot QListára.

2. Nyomja meg a [+3] NSK
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Q-List 3 (3-as QLista).

3. Válassza ki a 7-es memóriát.
4. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A szerkesztőben és a színpadon most a 7-es
memória (3-as Q-Listából) aktív.

5. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg az [ASSIGN] billentyűt.
6. Nyomja meg a [+1] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Q1 Memory 13 Stored (1-es Q-Lista,
13-as memória tárolva) üzenet. A szerkesztő
tartalma nem törlődik.

7. Nyomja meg az [ASSIGN
NSK] billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [ASSIGN] billentyűt.
8. Nyomja meg a [+2] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Q2 Memory 8 Stored (2-es Q-Lista,
8-as memória tárolva) üzenet.

Vagy használja a szerkesztő [Q-LIST] billentyűjét:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt, és írjon be 3-at a
billentyűzeten.

A parancssorban Q-List 3 (3-as Q-Lista) jelenik
meg.

1. Válassza ki a 7-es memóriát.
2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A szerkesztőben és a színpadon most a 7-es
memória (3-as Q-Listából) aktív.

3. Nyomja meg a [Q –LIST]
billentyűt, és írjon be 1-et a
billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [+STORE]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
6. Nyomja meg a [Q –LIST]
billentyűt, és írjon be 2-t a
billentyűzeten.
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Megjelenik a Q1 Memory 13 Stored (1-es Q-Lista,
13-as memória tárolva) üzenet. A szerkesztő
tartalma nem törlődik.

7. Nyomja meg a [+STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Q2 Memory 8 Stored (2-es Q-Lista,
8-as memória tárolva) üzenet.

Q-Listák vizsgálata
Az általános Q-Lista kijelző a létező Q-Listák numerikus listáját mutatja.
A Q-Lista vizsgálati kijelző a memóriák számát és tartományát, valamint az időt mutatja. Az idő a Q-Listában lévő összes
memória teljes lejátszási ideje (figyelembe véve az időbeúszási és a késleltetési áttöltést).

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg valamelyik [QLIST] billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelennek a Q-Listák. Az alapértelmezett QListát az jelzi, hogy előtte egy vörös csillag (*)
látható.

Az alapértelmezett Q-Lista megváltoztatása
A rendszer alapértelmezett Q-Listája az 1-es Q-Lista. Az alapértelmezett Q-Lista bármikor megváltoztatható.
Az alapértelmezett Q-Listát a szerkesztőben lehet megváltoztatni a számbillentyűzet vagy a numerikus programozható
billentyűk segítségével.
Példa: Az alapértelmezett Q-Lista az 1-es Q-Lista. Változtassa alapértelmezetté a 2-es Q-Listát.
Amikor az NSK mód nem Q-Lista. Az Ovation 4D NSK-k, valamint az Ovation 4D/Micron 4D érintőképernyő NSK-k
esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Az Ovation 4D NSK-k esetén
nyomja meg a [Q-LIST] mód
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE] [QLIST] billentyűt.

Az NSK-k alsó csoportja ideiglenesen Q-Lista
módban van. Az alapértelmezett Q-Lista LED-je
villog, ha az alapértelmezett Q-Lista tartalmaz
memóriákat.
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2. Nyomja meg a [+2] NSK
billentyűt.

Az alapértelmezett Q-Lista most a 2-es Q-Lista. A
parancssortól jobbra Q2 (2-es Q-Lista) jelenik
meg. A +2 NSK LED-je villog.

Amikor az NSK mód a Q-Lista.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg duplán a [+2]
NSK billentyűt.

Az alapértelmezett Q-Lista most a 2-es Q-Lista. A
parancssortól jobbra Q2 (2-es Q-Lista) jelenik
meg. A +2 NSK LED-je villog.

Vagy használja a szerkesztő [Q-LIST] billentyűjét:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
2. Írja be a Q-Lista számát a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

Megjelenik az alapértelmezett Q-Lista száma és a
Q-Lista utolsó memóriája. Az összes tárolt
memória hozzáadódik az aktuális alapértelmezett
Q-Listához. Memóriákat hozzá lehet adni más QListákhoz is. Lásd a Memóriák tárolása QListákban című részt.

Áttöltés különböző Q-Listákból
Lejátszó eszközökbe az alapértelmezettől eltérő Q-Listákból is át lehet tölteni memóriákat.
Az áttöltési billentyű-leütési sorozatok hasonlók a szokásos áttöltési sorozathoz, plusz a Q-Lista száma.

Áttöltés átúsztatókba
Amikor egy Q-Listából áttölt egy memóriát az átúsztatókba, a memória sorrendi lejátszása megmarad az áttöltött Q-Listán
belül.
A Q-Listát úgy választhatja ki, hogy megnyomja a szerkesztő fölötti Q-LIST billentyűt, és beír egy számot a
számbillentyűzeten, vagy az NSK-kon választ ki egy Q-Listát.
Amikor megvizsgálja az A/B vagy a C/D áttöltést, megjelenik a memóriaszám és a Q-Lista, ahonnan származik.
Példa: Az alapértelmezett Q-Lista a 3-as. Töltse át az 5-ös memóriát a 3-as Q-Listából az A/B-be. Válassza ki a Q-Listát az
NSK-kon.
Az Ovation 4D NSK-k esetén és az Ovation 4D/Micron 4D érintőképernyő NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
Az érintőképernyőn nyomja
meg a [SELECT MODE] [QLIST]

Ha az NSK mód a Q-Lista, hagyja ki ezt a lépést.

Ovation 4D/Micron 4D

LIST] billentyűt.
2. Nyomja meg a [+3] NSK
billentyűt.

A parancssorban Q List 3 (3-as Q-Lista) jelenik
meg.

3. Válassza ki az 5-ös
memóriát.
4. Nyomja meg az [A ] vagy a
[B] billentyűt.

A 3-as Q-Listából áttöltődik az 5-ös memória az
A/B átúsztatóba. A sorban következő memória a
3-as Q-Listában lévő következő memória.

Vagy használja a szerkesztő [Q-LIST] billentyűjét:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
2. Írjon be 3-at a billentyűzeten

A parancssorban Q List 3 (3-as Q-Lista) jelenik
meg

3. Válassza ki az 5-ös
memóriát.
4. Nyomja meg az [A] vagy a
[B] billentyűt.

A 3-as Q-Listából áttöltődik az 5-ös memória az
A/B átúsztatóba. A sorban következő memória a
3-as Q-Listában lévő következő memória.

Áttöltés úsztatókba és húzókba
Példa: Töltse át a 3-as Q-Listából az 5-ös memóriát a 16-os húzóba. A Q-Listát válassza ki az NSK-kon.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Q-Lista, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a [+3] NSK
billentyűt.

A parancssorban Q List 3 (3-as Q-Lista) jelenik
meg.

3. Válassza ki az 5-ös
memóriát.
4. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
5. Nyomja meg a 16-os húzó
áttöltési billentyűjét/bump
gombját.

A 3-as Q-Listából áttöltődik az 5-ös memória a 16os húzóba.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [Q-LIST]
billentyűt.
2. Írjon be 3-at a billentyűzeten

A parancssorban Q List 3 (3-as Q-Lista) jelenik
meg.
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3. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
4. Nyomja meg a 16-os húzó
áttöltési billentyűjét/bump
gombját.

A 3-as Q-Listából áttöltődik az 5-ös memória a 16os húzóba.

A Q-List eredetének megtekintése az LCD kijelzőn
Az úsztató/húzó LCD kijelzőn egy másik mód megjeleníti az áttöltések Q-Lista információját..
Nyomja meg a [SHIFT] és a [DISPLAY SELECT] billentyűt.
A LED jelző villog, ami azt jelzi, hogy az LCD kijelző most Q-Lista információt jelenít meg.
Három különböző kijelzés látható:
1.

Ha az LCD kijelző úgy van beállítva, hogy az úsztatókat mutasson, a felső sor a memóriaáttöltéseket, míg az alsó sor
annak Q-Lista eredetét mutatja. A felső LED villog.

2.

Ha az LCD kijelző úgy van beállítva, hogy az húzókat mutasson, a felső sor a az áttöltés Q-Lista eredetét mutatja, míg
az alsó sor a memóriaáttöltést. Az alsó LED villog.

3.

Ha az LCD kijelző úgy van beállítva, hogy az úsztatókat és a húzókat egyaránt mutasson, a felső sor az úsztató
áttöltések Q-Lista eredetét mutatja, míg az alsó sor a húzó áttöltések Q-Lista eredetét. Mindkét LED villog.

Lépjen ki a Q-Lista kijelzőből úgy, hogy újra megnyomja a [SHIFT] és a [DISPLAY SELECT] billentyűt. A kijelző LEDjeinek villogása megszűnik, és azok égnek.
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20. FEJEZET
RÉSZ Q-K
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Memóriák programozása részekkel.
Rész programozása csatornákkal
Rész programozása színváltókkal
Rész programozása spotokkal
Rész programozása spotparaméterekkel
Memória felosztása részekre
Rész hozzáadása memóriához
Rész módosítása
Csatornák/spotok eltávolítása részekből
Részáttöltések eltávolítása
Időáttöltések módosítása
Részáttöltések csoportként való használata
Rész áttöltése úsztatókba/húzókba
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Áttekintés
A memóriákat 9 részre lehet felosztani, a 0-ik résztől a 8-ik részig (Part 0-tól Part 8-ig). Minden egyes rész spotok,
spotparaméterek és/vagy csatornák csoportját tartalmazhatja. Minden rész áttölthető a saját idő be vagy várakozás be
idejébe. Egy spot, paraméter vagy csatorna csak egyetlen részbe tölthető át.
Egy részbe betölthető az összes paraméter vagy a kiválasztott paraméterek. Így például egy spot goboparamétere áttölthető
egy részbe, ami azt jelenti, hogy a spot többi paraméterének módosítása után módosul a gobo paramétere.
A különböző részekbe áttöltött fényerő- és spotparaméterek különböző színe szerint jelennek meg. A részek színkódjainak
megtekintéséhez nyomja meg a [PART] billentyűt, miközben a szerkesztő inaktív.
Rész
száma

Szín

0

nincs szín

1

világoszöld

2

világosszürke

3

világoskék

4

barna

5

világoscián

6

világoslila

7

cián

8

narancs
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Memóriák programozása részekkel
Spotok és csatornák hozzáadhatók a részáttöltésekhez a memória kezdeti programozása során.

Rész programozása csatornákkal
Példa: Programozza az 1-es memóriát. Az 1-es memória a 1 → 20 csatornákat tartalmazza. Az 1  5 csatornák át vannak
töltve az 1-es részbe. Töltse át az 1-es részbe az úsztatási időket és az idő be értéket 3 másodperces értékkel, míg a
várakozást 2 másodperccel. A 6  10 csatornák a 2-es részbe vannak áttöltve.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 6 → 20
csatornákat, és töltse át a
fényerőket.
2. Válassza ki az 1 → 5
csatornákat, és töltse át a
fényerőket.
3. Nyomja meg a [PART] [1]
billentyűt.

Az 1 → 5 csatornák fényereje zölden – az 1-es
rész színkódja szerint - jelenik meg.

4. Nyomja meg a [TIME] [3]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [WAIT] [2]
billentyűt.

Töltsön át egy várakozási időt: az 1-es rész ideje
a felúszási idejének megkezdése előtti időt
jelenti.

6. Válassza ki a 6→ 20
csatornákat, és töltsön át
fényerőt.
7. Nyomja meg a [PART] [2]
billentyűt.

Az 1 → 5 csatornák fényereje szürkén – a rész
színkódja szerint - jelenik meg.

8. Nyomja meg a [TIME] [8]
billentyűt.
9. Nyomja meg az [=] [1]
billentyűt.
10. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet.
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Rész programozása színváltókkal
Példa: Programozza az 1-es memóriát, és töltse át a 6-os színszámon lévő 1 5 csatornát a 2-es részbe.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki csatornákat, és
töltsön át fényerőket

A memória rögzítése során az adott részbe át nem
töltött csatornák a 0-ik részben (Part 0) lesznek.

2. Válassza ki a 1  5
csatornákat.
3. Nyomja meg a [FRAME]
billentyűt.

A színváltó jelzője vörösen jelenik meg.

4. Töltse át a 6-os színszámot.
5. Nyomja meg a [PART] [2]
billentyűt.

A színváltó színe világosszürkén – a 2. rész
színkódja szerint – jelenik meg.

6. Nyomja meg a [TIME] [3]
billentyűt.

Töltsön át az 1-es részbe 3 felúszási időt.

7. Nyomja meg a [WAIT] [2]
billentyűt.

Töltsön át egy várakozási időt: az 1-es rész ideje a
felúszási idejének megkezdése előtti időt jelenti.

8. Nyomja meg az [=] [1]
billentyűt.
9. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet.

Rész programozása spotokkal
Példa: Teljes egészében töltse át az 1 – 5 spotokat az 1-es részbe.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki spotokat, és
töltsön át paraméterértékeket.
2. Válassza ki az 1  5 spotokat,
és töltse át a
paraméterértékeket.
3. Nyomja meg a [PART] [1]
billentyűt.

A kiválasztott spotokban lévő paraméterértékek
mellett egy zöld vonal jelenik meg.

4. Nyomja meg a [TIME] [3]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [WAIT] [2]
billentyűt.
6. Nyomja meg az [=] [1]
billentyűt.
7. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet.

Rész programozása spotparaméterekkel
A részekbe adott spotparaméterek tölthetők át.
Példa: Töltse át az 1 – 5 spotok 6-os paraméterét az 1-es részbe.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1  5 spotokat.
2. Válassza ki a 6-os paramétert,
és töltsön át egy értéket.
3. Nyomja meg a [PART] [1]
billentyűt.

Töltse át a kiválasztott paramétert az 1-es részbe.
A kiválasztott paraméterek mellett egy zöld vonal
jelenik meg.

4. Nyomja meg a [TIME] [3]
billentyűt.

Töltse át a 3-as számú úsztatót az 1-es részben
kiválasztott paraméterbe.

5. Nyomja meg a [WAIT] [2]
billentyűt.

Töltsön át egy várakozási időt: az 1-es rész ideje a
felúszási idejének megkezdése előtti időt jelenti.

6. Nyomja meg az [=] [1]
billentyűt.
7. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet.

Memória felosztása részekre
A memóriák a programozásuk után részekre oszthatók.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es memóriát.
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2. Válassza ki az 1  5
csatornákat.

A memória most aktív a színpadon. A módosítást
el lehet végezni vak módban.

3. Nyomja meg a [PART] [1]
billentyűt.

A kiválasztott csatornák fényerő-áttöltései zölden
jelennek meg.

4. Nyomja meg a [TIME] [3]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [WAIT] [2]
billentyűt.
6. Válassza ki a 4-es csatornát.
7. Nyomja meg a [PART] [2]
billentyűt.

A kiválasztott csatorna fényerő-áttöltése szürkén
jelenik meg.

8. Nyomja meg a [WAIT] [8]
billentyűt.
9. Folytassa további részek
létrehozásával.
10. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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Az 1-es memória a rész-áttöltésekkel együtt
tárolódik.

Rész hozzáadása memóriához
Az alábbi példában az 5-ös spot 2-es paraméterét tartalmazó 3-as részt adjuk hozzá az utoljára rögzített memóriához.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 5-ös spotot.
2. Válassza ki a 2-es
paramétert.
3. Töltsön át egy értéket a 2-es
paraméterbe.
4. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt.

Ha nem ír be memóriaszámot, a rész az utolsó
rögzített memóriához adódik hozzá. Ha ezt a részt
egy másik memóriához kívánja hozzáadni, ennél a
pontnál írjon be egy memóriaszámot.

5. Nyomja meg a [PART] [3]
billentyűt.

Töltsön át egy részszámot.

6. Töltsön át egy úsztatási időt.
7. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Rész módosítása
Kiválasztható módosításhoz egy memória egyetlen része. Egy rész módosításakor csak a kiválasztott részben lévő
csatornák/spotok élők.
Példa: Módosítsa az 1-es memóriát úgy, hogy megváltoztatja az 5-ös részben lévő 8-as csatorna fényerejét.
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Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es memóriát.
2. Válassza ki az 5-ös részt.
3. Válassza ki a 8-as csatornát.

A rész most aktív a színpadon.

4. Nyomja meg az [@] [6]
billentyűt.

A 8-as csatornába 60 % fényerő lett áttöltve.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet.

Csatornák/spotok eltávolítása részekből
Csatornákat és spotokat újra át lehet tölteni bármelyik részbe.
Példa: Az 5 – 8 spotok az 1-es memóriában lévő részben vannak. Távolítsa el csupán az 5-ös spotot, de az maradjon benne a
memóriában.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
memóritá.
2. Válassza ki az 5-ös spotot.

A memória most élő a színpadon.

3. Nyomja meg a [PART]
billentyűt.
4. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet. Az 5-ös spot most a 0-s részben
van.

Részek eltávolítása
Olyan rész eltávolítása, amely a részben lévő csatornákat és spotokat áttölti a 0-s részbe.
Példa: Távolítsa el a 3-as részt.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
memóriát.
2. Nyomja meg a [PART] [3]
billentyűt.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet. A 3-as részből a csatornák és
spotok újra áttöltődnek a 0-s részbe.

Időáttöltések módosítása
Példa: Módosítsa az 1-es memóriában lévő 5-ös rész idő-áttöltését. Ez a módosítás nem kapcsolja be a kiválasztott részben
lévő spotokat/csatornákat.
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Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es
memóriát.
2. Nyomja meg a [PART] [5]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [TIME]
billentyűt.
4. Írja be az új idő-áttöltést.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Memory 1 Stored (1-es memória
tárolva) üzenet.
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Részáttöltések csoportként való használata
Rész áttöltésével a részeket szerkesztő csoportokká lehet konvertálni.
Példa: Válassza ki a 8-as memóriában lévő 6-os részbe áttöltött csatornákat.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8-as memóriát.
2. Válassza ki a 6-os részt.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A 6-os részben lévő csatornák és spotok a
szerkesztőben egy csoporttá válnak.

Rész áttöltése úsztatókba/húzókba
Egy rész csoportként áttölthető úsztatókba és húzókba.
Példa: Töltse át a 2-es memóriából származó 3-as részt egy úsztatóba vagy húzóba.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 2-es memóriát.
2. Válassza ki a 3-as részt.
3. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.

Megjelenik az Assign Key Expected (Áttöltési
billentyű megnyomása szükséges) parancskérés.

4. Nyomja meg az úsztató vagy A 2-es memória 3-as részéből származó csatornák
a húzó Bump gombját.
és spotok csoportként töltődnek át az úsztatóba vagy
a húzóba.
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21. FEJEZET
ESEMÉNYEK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Az Event (Esemény) menü
Esemény programozása
Esemény törlése
Műveletek hozzáadása eseményhez
Szöveg hozzáadása eseményhez
Esemény vizsgálata
Események visszajátszása
Esemény áttöltése memóriába
Esemény visszajátszása a szerkesztő segítségével
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Áttekintés
Az események áttöltési és lejátszási műveletek gyűjteménye. Az események magukban foglalják az A/B, C/D, úsztatók,
húzók és almesterek áttöltési és lejátszási parancsait.
Az eseményeket el lehet indítani SMPTE időkód áttöltésekkel, szerkesztőben történő művelettel vagy memóriákba való
áttöltéssel. Az események automatikusan működnek, amikor a memória az A/B átúsztatón kerül lejátszásra.
Az eseményeket az Event (Esemény) menüben (21-es menü) kell előre programozni.
Az [AUTO ON] billentyűnek aktívnak kell lennie (a LED ég) a memóriákba áttöltött események működtetéséhez.

Az Event (Esemény) menü
Az Event (Esemény) menü lehetőségei:
F2 Assign A/B

Az A/B áttöltései és parancsai – Assignment (Áttöltés), Go (Ugrás) vagy
Hold (Tartás).

F3 Assign C/D

A C/D áttöltései és parancsai – Assignment (Áttöltés), Go (Ugrás) vagy
Hold (Tartás).

F4 Assign Cntrlr

Úszók és húzók áttöltései és parancsai - Assignment (kemény futtató
vagy lágy futtató), Go, Hold.

F5 Macro

Minden egyes eseménybe csak 1 makrót lehet áttölteni.

F6 F1 Sub #1

Az 1-es almester áttöltése az A/B vagy a C/D almesterbe.

F6 F2 Sub #2

A 2-es almester áttöltése az A/B vagy a C/D almesterbe.
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Esemény programozása
Minden egyes esemény tartalmazhatja az összes műveleti lehetőséget.
Példa: Programozza a 3-as eseményt, hogy az működtesse a 12-es makrót, és a C/D-be áttöltse a memóriák (8 – 10-es
memóriák) egy hurkát.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MENU] [21]
[ENTER] billentyűt.

Ha nincsenek események, megjelenik az Event
Empty (Az esemény üres) üzenet. Az Ovation 4D
egy eseményszámot kér.

2. Válassza ki a 3-at a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az F3 Assign
C/D billentyűt.
4. Nyomja meg az F1 Mem #
To Assign billentyűt.

A rendszer most megkéri a memóriaszámot.

5. Válasszon 8-at a
számbillentyűzeten.
6. Nyomja meg az F3 Go
billentyűt.

A 3-as esemény most megjelenik az
eseménylistában.

7. Írja be újra az
eseményszámot.
8. Nyomja meg az F5 Macro
billentyűt.

A rendszer megkéri a makró számát.

9. Válassza ki az áttöltéshez a
12-es makrót.
10. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A 12-es makró áttöltődik az eseménybe.

Esemény törlése
Törölni lehet teljes eseményt vagy eseményen belüli kiválasztott áttöltéseket.
Példa. Törölje a 3-as eseményt.
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Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Ugorjon az Event (Esemény)
menüre.
2. Írjon be 3-at a billentyűzeten.
3. Nyomja meg az F1 Delete
billentyűt.
Nyomja meg az F1 All billentyűt.

Az esemény törlődik, és az többé nem jelenik
meg az eseménylistában.

Példa: Törölje a C/D áttöltést a 3-as eseményből.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Ugorjon az Event (Esemény)
menüre.

A rendszer megkér egy eseményszámot.

2. Írjon be 3-at a billentyűzeten
3. Nyomja meg az F1 Delete
billentyűt.
4. Nyomja meg az F3 C/D Only
billentyűt.

Törlődik a C/D áttöltés. Csak a makróáttöltés
marad meg.

Eseményeket lehet törölni a szerkesztőben is.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EVENT]
billentyűt.
2. Válassza ki az 1-es
eseményt, vagy egy
eseménytartományt – [#  #]
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

4. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Megjelenik az Events Erased (Az események
törlődtek) üzenet.

Műveletek hozzáadása eseményhez
Ha egy létező eseményhez hozzáad egy műveletet, egy figyelmeztetés jelenik meg, és a jóváhagyáshoz újra meg kell
nyomni választást.
Példa: A 6-os esemény egy áttöltés az A/B-n. Adjon hozzá egy makróműveletet a 6-os eseményhez.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Ugorjon az Event
(Esemény) menüre.

A rendszer megkér egy eseményszámot.
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2. Írjon be 6-ot a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az F5
Macro billentyűt.

Megjelenik az Event Exists (Az esemény létezik)
figyelmeztetés.

4. Nyomja meg újra az F5
Macro billentyűt.

Szöveg hozzáadása eseményhez
Az Event (Esemény) menüben szöveget lehet hozzáadni létező eseményekhez.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Ugorjon az Event (Esemény)
menüre.

A rendszer megkér egy eseményszámot.

2. Írja be az eseményszámot.
3. Nyomja meg az F5 Text
billentyűt.

Ha a Text (Szöveg) lehetőség nem érhető el, addig
nyomja meg az F6 billentyűt, amíg meg nem jelenik.

4. Írja be a szöveget az
alfanumerikus billentyűzeten.
5. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Esemény vizsgálata
Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EVENT]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik az események listája és az események
tartalma. Ha vannak megfelelő SMPTE áttöltések és
szövegek, úgy azok is megjelennek.

Események visszajátszása
Az események visszajátszásának három módja van:
1.

Eseményeket át lehet tölteni memóriákba. Az eseményáttöltésekkel rendelkező memóriákba való átúsztatás – az A/B-n
– elindítja az eseményt. A memóriákba áttöltött események működésére hatással van a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menüben (lásd a 26. fejezetet) lévő Auto Assignment on Go (Automatikus áttöltés Go esetén)
váltó.

2.

Az eseményeket közvetlenül lehet működtetni a szerkesztőben.

3.

Eseményekbe át lehet tölteni SMPTE időkódokat és azokat az SMPTE-n keresztül működtetni. A 4D vezérlőpultok az
SMPTE időkódoknak az eseményekbe való áttöltéséhez rendelkeznek egy egyszerű Teach Me (Tanító) funkcióval (lásd
az SMPTE című, 30. fejezetet).
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Esemény áttöltése memóriába
Esemény áttölthető egynél több memóriába is. Ez akkor hasznos, ha például olyan eseményt hozott létre, amely egy húzóba
áttöltött függönyfuttatónak egy go parancsot ad. Ezt az eseményt valószínűleg minden alkalommal működteti, amikor az
előadás során a függönyt leengedi. Ezért ezt áttöltheti egy előre beállított szünet memóriába, és a memória akkor aktív,
amikor az utolsó függöny előjön.
Példa: Töltse át a 3-as eseményt a 10-es memóriába.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 10-es
memóriát.
2. Válassza ki a 3-as eseményt.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A 3-as esemény áttöltődik a 10-es memóriába, és így
megjelenik a memórialistában. A 3-as esemény akkor
lép működésbe, amikor megkapja a 10-es memória
átúsztatását elindító Go parancsot.

Megjegyzés
Az [AUTO ON] billentyűnek aktívnak kell lennie (a LED ég) az eseményeknek az A/B átúsztatón való működtetéséhez.

Esemény törlése memóriából
Példa: Törölje a 3-as eseményt a 10-es memóriából.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 10-es
memóriát.
2. Válassza ki a 3-as eseményt.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Törlődik a 10-es memória eseményáttöltése.

Esemény visszajátszása a szerkesztő segítségével
Az eseményeket lehet működtetni a szerkesztőben.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EVENT]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik az Event (Esemény)
üzenet.

2. Írja be az esemény számát
a számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.
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Elindul a kiválasztott esemény visszajátszása.

22. FEJEZET
EFFEKTEK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Effekt programozása
A szerkesztő kimenet segítségével
A szerkesztő és a lejátszó eszközök segítségével
Minta áttöltése
Effektek módosítása
Lépések módosítása
Csatornák/spotok eltávolítása lépésből
Lépésidő módosítása
Lépés beszúrása
Lépés törlése
Hurkok áttöltése effektekbe
Szöveg hozzáadása
Effekt törlése
Effekt másolása
Effekt lejátszása
Effekt vizsgálata
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Áttekintés
A vezérlőpult legfeljebb 99 effektet képes kezelni.
Az effektek – mint például a futtatók – számos lépésből épülnek fel. Az effektekat az Effect (Effekt) menüben lehet
programozni spotoknak és csatornáknak a lépésekbe való áttöltésével. Effektet át lehet tölteni futtatási mintába. Az
alapértelmezett minta egy kemény futtató.
A lépésben lévő összes csatorna és spot ugyanazon a fényerő-áttöltésen lévő kimenetet jelenti. A fényerőt a legnagyobb
fényerő-áttöltés határozza meg. A kisebb fényerő-áttöltéssel rendelkező tárolt csatornák és spotok a lejátszás során a
lépésben lévő legnagyobb szintű áttöltés szerinti kimenetet mutatják.
Minden egyes lépés rendelkezik egy időáttöltéssel. Az időáttöltés határozza meg, hogy a lépés mennyi ideig marad a
színpadon, mielőtt elkezdődik a következő lépésre való úszás. Az alapértelmezett időáttöltés megegyezik a System
Parameters (Rendszerparaméterek) menüben áttöltött Default Memory Time (Alapértelmezett) memóriaidő) értékkel.

Effekt programozása
Csatornáknak és spotoknak a lépésbe való áttöltéséhez a lépést a szerkesztő és/vagy a lejátszó eszköz kimenet segítségével
lehet programozni. A lépési idő áttöltések határozzák meg, hogy a lépés mennyi ideig maradjon a színpadon, mielőtt
elkezdődik a következő lépésre való úszás. Az időnek a lépésbe való áttöltését a lépés programozásának megkezdése előtt
vagy a lépés módosításakor lehet elvégezni.

A szerkesztő kimenet segítségével
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen az Effect (Effekt)
menüre.
2. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.

A vezérlőpult kéri az effekt számát.

3. Írja be az effekt számát.
4. Nyomja meg az F1 Create
Step billentyűt.

Ha nincsenek lépések, ennek a választásnak az
alapértelmezése az 1. Ha léteznek bizonyos
lépések, az alapértelmezés a következő lépés.

5. Nyomja meg az F5 Time
billentyűt.

A rendszer egy számot kér.

6. Írja be a lépésidőt.
7. Nyomja meg az F3 Select
Channels billentyűt.

A vezérlőpult egy csatornaszámot kér.

8. Válasszon ki csatornákat, és
töltsön át fényerőt.

A fényerő-áttöltéssel rendelkező csatornák “élnek” a
színpadon.

9. Nyomja meg az F5 Select
Spots billentyűt.

Más spotok kiválasztásához használja a megfelelő F
billentyűket.

10. Válasszon ki spotokat, és
töltsön át fényerőt.

Az effektekben csak dimmerparaméterek
érvényesek.

11. Nyomja meg az F1 Step as
Editor billentyűt.

A szerkesztő 1-es lépésként kerül rögzítésre, és
automatikusan alaphelyzetbe áll. A vezérlőpult kéri a
következő lépést.
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12. Végezze el az eljárást a
további lépések esetén is.

A szerkesztő és a lejátszó eszközök segítségével
Csatornáknak és spotoknak a szerkesztőben való kiválasztása helyett egy lépést létre lehet hozni az úsztatók, húzók és
átúsztatók áttöltéseinek segítségével.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen az Effect (Effekt)
menübe.
2. Hozzon létre egy világítási
állapotot a lejátszó eszköz
áttöltéseinek segítségével.
3. Válasszon ki csatornákat és
spotokat, és töltsön át
fényerőt.
4. Nyomja meg az F1 Step As
Stage billentyűt.

A fényerő állapota, a teljes kártyakimenet lépésként
kerül rögzítésre. A csatornák és spotok
felszabadulnak a szerkesztőből.

Minta áttöltése
Az eljárás utolsó lépése egy minta áttöltése.
Az alapértelmezett minta a Step (Lépés), amely úgy kerül lejátszásra, mint egy kemény futtató.
5 minta közül lehet választani:
•

STEP (F1)- Normál futtatási minta. Az egyes lépések felváltva villognak.

•

SHADOW (F2)- Egymás után felúsztatja az összes lépést az áttöltés szintjére, majd az összes lépést egyidejűleg 0
értékre leúsztatja.

•

BUILD (F3)- Egymás után felúsztatja az összes lépést az áttöltés szintjére. Ezt követően az egyes lépések felváltva 0 %
értékre úsznak be.

•

RANDOM (F4)- Véletlenszerűen villan fel az összes lépés.

•

BOUNCE (F5)- Előre- és visszafelé fut (példa: 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1 ).

•

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Az utolsó lépés tárolása után
nyomja meg az F5 Create
Pattern billentyűt.
2. Válasszon ki egy mintát.

Áttöltődik és megjelenik a kiválasztott mintatípus.
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Effektek módosítása
Az alább tárgyalt összes funkció az F1 Editing Effect fő lehetőség alatt található.

Lépések módosítása
A lépéseket ugyanannak az eljárásnak a segítségével lehet módosítani, mint amellyel a lépéseket létrehozzuk, vagy a
szerkesztőben, vagy a színpadi kimenetekkel.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.

A rendszer kéri az effekt számát

2. Írja be az effekt számát a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az F2 Modify
Step billentyűt.

A rendszer most azt kéri, hogy írja be a módosítani
kívánt lépés számát.

4. Írja be a lépés számát a
billentyűzeten.
5. Válasszon ki spotokat és
csatornákat.
6. Nyomja meg az F1 Step as
Ed billentyűt,
vagy
nyomja meg az F3 Step as
Stage billentyűt.

Ha csak a szerkesztő kimenetet kívánja tárolni,
válassza ezt a lehetőséget.
Ha tárolni kívánja mind a szerkesztő, mind a
színpadi kimenetet, válassza ezt a lehetőséget.

Csatornák/spotok eltávolítása lépésből
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.

A rendszer kéri az effekt számát.

2. Válasszon ki egy csatornát
vagy spotot.
3. Spotok esetén nyomja meg a
[RELEASE] billentyűt.
Csatornák esetén, 0 %
fényerő áttöltésekor nyomja
meg a [RELEASE] billentyűt.
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Lépésidő módosítása
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.
2. Írja be az effekt számát a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az F2 Modify
Step billentyűt.

A vezérlőpult kéri a lépés számát.

4. Írja be a módosítani kívánt
lépés számát.
5. Nyomja meg az F4 Time
billentyűt.
6. Írja be a kiválasztott lépés(ek)
új idejét.
7. Nyomja meg az F1 Step as
Editor billentyűt.

A módosított lépésidő az időoszlop alatt jelenik meg.

Lépéstartomány idejének módosítása
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.
2. Írja be az effekt számát a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az F4 Modify
Time billentyűt.

A vezérlőpult kéri a lépés számát.

4. Írja be a lépés számát.
5. Nyomja meg az F1 Thru
Step billentyűt.

A vezérlőpult kéri a lépés számát.

6. Írja be a lépés számát.
7. Nyomja meg az F1 Time
billentyűt.
8. Írja be a kiválasztott lépések
új idejét.
9. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A módosított lépésidő az időoszlop alatt jelenik meg.
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Lépés beszúrása
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.
2. Írja be az effekt számát a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az F3 Insert
Step billentyűt.

A vezérlőpult kéri a lépés számát.

4. Programozza a lépést a
fentiek szerint.
5. Tárolja a lépést.

Az újonnan beszúrt lépést követő lépések egy teljes
számmal odébb kerülnek. Példa: Ha a 3-as és a 4-es
lépés közé beszúrunk egy lépést, a 4-es lépésből 5ös lesz, az 5-ös lépésből 6-os és így tovább.

Lépés törlése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.

A vezérlőpult kéri egy effekt számát.

2. Írja be az effekt számát a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az F1 Delete
Step billentyűt.
4. Írja be a lépés számát a
számbillentyűzeten.
5. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.
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A rendszer kéri a törölni kívánt lépés számát.

Hurkok áttöltése effektekbe
Az effektek alapértelmezett hurokáttöltése egy végtelen hurok; az effekt addig fut, amíg nem történik valami, ami leállítja.
Effektbe át lehet tölteni megadott számú hurkot is. Ez a szám szab korlátot annak, hogy az egyes GO parancsok után az
effekt hányszor fut le.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Editing
Effect billentyűt.

A vezérlőpult kéri egy effekt számát.

2. Írja be az effekt számát a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az F6 More…
billentyűt.
4. Nyomja meg az F2 No. of
Loops billentyűt.

A rendszer kéri a hurkok számát.

5. Írja be a hurkok számát a
számbillentyűzeten.
6. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A hurkok száma a menü fejlécében jelenik meg.

Automatikus folyamatos hurok újbóli áttöltése effektbe
Az F3 Autoloop billentyű megnyomásával az effekt hurokáttöltése visszatér az automatikus folyamatos hurokhoz, amely
az alapértelmezett áttöltés. A hurokáttöltés < -- > alakban jelenik meg a hurok alatt a fejlécben.

Szöveg hozzáadása
Az effektekhoz hozzá lehet adni szöveget.

Billentyű-lenyomások
1. Nyomja meg az [EFFECT] billentyűt (az érintőképernyőn).
2. Nyomja meg a [TEXT] billentyűt.
3. Írja be a feliratot a szöveges billentyűzeten.
4. Nyomja meg a [STORE] billentyűt.
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Effekt törlése
Egyidejűleg törölni lehet egyetlen effektet vagy effektek tartományát. .

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Delete
Effect billentyűt.

Megjelenik az effektek listája.

2. Válassza ki a törölni kívánt
effektek tartományát.
3. Nyomja meg az F2 Thru Effect Egynél több effekt törléséhez ezt a billentyűt
billentyűt.
használja.
4. Válassza ki a törölni kívánt
effektek tartományát.
5. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Törli a kiválasztott effektekat, és befejezi a funkciót.

Megjegyzés
A Delete (Törlés) és a Copy (Másolás) funkció az Effect (Effekt) menü első oldalán jelenik meg. Ha nem a menü első
oldalán áll, ki kell lépnie a menüből, és lépjen be újra a menübe, hogy meglássa az első oldalt.

Effekt másolása
Effektet tetszés szerinti alkalommal lehet másolni. Effekt másolása után azt módosítani lehet.
Példa: Másolja a 2-es effektet a 4-es effektbe.

Billentyű-lenyomások
1. Nyomja meg az F3 Copy Effect billentyűt.
2. Válassza a 2-est.
3. Nyomja meg az F1 To Effect # billentyűt.
4. Válassza ki a billentyűzeten az új effekt számát, ebben az esetben a 4-et.
5. Nyomja meg az F1 Store billentyűt.
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Effekt lejátszása
Az effektek áttöltése és lejátszása ugyanúgy történik, mint a futtatóké. Effektekat át lehet tölteni kemény futtatóként vagy
lágy futtatóként. Példa: Töltse át a 3-as effektet az 5-ös húzóba lágy futtatóként.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EFFECT]
billentyűt, és írjon be 3-at a
számbillentyűzeten.
2. Nyomja meg a [SOFT]
billentyűt.
3. Nyomja meg az 5-ös húzó
Bump gombját.

A LED vörösen villog, ami azt jelzi, hogy egy
áttöltés Hold (Tartás) állapotban van. A húzó LCD
kijelzőjén EFF (Effekt) jelenik meg.

A futtatókhoz használt összes vezérlőbillentyű használható az effektekhez is:
Go (Futás)
Back (Vissza)
Hold (Tartás)
Bump Buttons in Step mode (Bump gombok Step (Lépés) módban)
Bump Buttons in Run mode (Bump gombok Run (Futás) módban)

Effekt vizsgálata
Meg lehet tekinteni a rögzített effektek listáját vagy az egyedi effekteket. .

Az effektlista megtekintése
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések
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1. Nyomja meg az [EFFECT]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik a rögzített effektek listája.

3. A kijelzőből való kilépéshez
nyomja meg a [STAGE]
billentyűt.

Effekt vizsgálata
Példa: Vizsgálja meg a 3-as effektet.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EFFECT]
billentyűt.
2. Írjon be 3-at a billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
4. A kijelzőből való kilépéshez
nyomja meg az [STAGE]
billentyűt.
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Megjelennek a lépések, a minta és az
időáttöltések. A megjelenítés azonos azzal ami az
Effect (Effekt) menüben látható.

23. FEJEZET
MOZGÓ ÉS PROFIL ÚSZTATÁSOK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Mozgó úsztatások
Mozgó úsztatások programozása
Memóriák átváltoztatása Mozgó úsztatás memóriákká
Mozgó úsztatás meghatározásának törlése
Mozgó úsztatások módosítása
Mozgó úsztatás átalakítása szerkesztő csoporttá
Mozgó úsztatás vizsgálata
Mozgó úsztatási sorozat lejátszása
Profil úsztatások
Profil úsztatások vizsgálata
Profil úsztatási idők tárolása memóriákba
Profil úsztatási idők törlése
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Mozgó úsztatások
A mozgó úsztatások memóriákat adnak hozzá vagy vonnak ki az aktuális világítási állapotból. .
A mozgó úsztatási memória nyomon követi egy eredeti memóriából származó csatornákat vagy spotokat. Amikor egy
memória mozgó úsztatási memóriaként van meghatározva, csak a mozgó úsztatási memóriában rögzített módosítások
gyakorolnak hatást a színpadi képre. A eredeti memóriából vagy az előző mozgó úsztatásokból nyomon követett csatornák
vagy spotok érintetlenül maradnak. A mozgó úsztatóként meghatározott memóriáknak a eredeti memóriát kell követniük.
Példa:
Mem 10 chan 5  8 @ 80
MF 11 chan 9 @ 50
MF 12 chan 5  6 @ FL chan 9 @ 30
MF 13 chan 21  25 @ 30
A 10-es memória a “eredeti” memória, míg a 11 – 13-as memóriák mozgó úsztató memóriákként lettek meghatározva.
A mozgó úsztató sorozat végén lévő világítási állapot (amikor a 13-as memóriára való úsztatás kész):
Chan 5 → 6 @ FL
Chan 7 → 8 @ 80
Chan 9 @ 30
Chan 21 → 25 @ 30.

A mozgó úsztatások használhatók összetett átúsztatások létrehozásához, ami nagyban kitágítja az átúsztatási funkció kreatív
alkalmazását.
A mozgó úsztatásoknak van egy prózaibb használatuk is. Tételezzük fel, hogy két memória között a világítási módosítás
egyszerűen megnöveli egyetlen speciális csatorna fényerejét. Programozzunk egy olyan memóriát, amely csak ennek az
egyetlen csatornának a módosítását tartalmazza. Nevezzük ezt a memóriát mozgó úsztatási memóriának. Az MF memóriába
való átúsztatás megnöveli a csatorna fényerejét. A rendszer nyomon követi az előző (eredeti) memóriából származó összes
csatornát.
A mozgó úsztatókat ugyanúgy kell létrehozni és szerkeszteni, mint a normál memóriákat. A mozgó úsztatási memóriákat
úgy lehet felismerni, hogy azok előtt a memórialistában egy M látható.
A mozgó úsztatási sorozatokból hurkok készíthetők.
A mozgó úsztatók lejátszására az A/B és a C/D átúsztatókon kerül sor.
Amikor a bejövő memória egy mozgó úsztatási sorozat eredeti memóriája, a 2-es monitor bal alsó részében megnyílik egy
“Move Fade” (Mozgó úsztatás) ablak (ahol általában a húzó kijelzése szokott lenni). Megjelenik az egyes mozgó úsztatási
memóriákat ábrázoló sáv, és az időáttöltése. Minden egyes mozgó úsztatást más szín jelöl. A mozgó úsztatás színbillentyű
megjelenítéséhez nyomja meg a [MOVE FADE] billentyűt, miközben a szerkesztő inaktív.

Mozgó úsztatások programozása
A memóriát, tárolása során meg lehet határozni mozgó úsztatási memóriaként.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Hozzon létre egy
színpadképet
2. Nyomja meg a [MOVE
FADE] [#] billentyűt.
3. Nyomja meg a [STORE]
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A mozgó úsztatási memóriát egy M betű előzi meg

billentyűt.

a memórialistában.

Megjegyzés
Amikor a mozgó úsztatási sorozatból nem készül hurok, az összes memóriaidő áttöltés végrehajtódik.
Amikor a mozgó úsztatási sorozatból hurok készül, a várakozás be (Wait-In) és várakozás ki (Wait-Out) figyelmen kívül
marad.

Memóriák átváltoztatása Mozgó úsztatás memóriákká
Bármely, normál memóriaként tárolt memória mozgó úsztatási memóriává változtatható.
Példa: Változtassa a 11 – 13. memóriákat mozgó úsztatási memóriákká.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 11  13
memóriákat.
2. Nyomja meg a [MOVE
FADE] billentyűt.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A mozgó úsztatási memóriát egy M betű előzi meg
a memórialistában.

Mozgó úsztatás meghatározásának törlése
Példa: Távolítsa el a mozgó úsztatás meghatározást a 11-es memóriából.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 11-es
memóriát.
2. Nyomja meg a [MOVE
FADE] billentyűt.

Válassza a Move Fade (Mozgó úsztatás) funkciót.

3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Megjelenik a Mem (M) 11 Erased (11-es memória
(M) törölve) üzenet. A 11-es memória már nem
mozgó úsztatási memória.

Mozgó úsztatások módosítása
A mozgó úsztatási memóriákat ugyanúgy kell módosítani, mint a normál memóriákat.
Amikor módosításhoz egy mozgó úsztatást választunk, az aktív spotok és csatornák sötétszürkén jelennek meg. A mozgó
úsztatási sorozaton keresztül nyomon követett spotok és csatornák szürkén jelennek meg.
Ha a nyomkövetésben szereplő csatornák vagy spotok egyikét módosítja, az annak a mozgó úsztatási memóriának válik a
részévé, amelyben éppen dolgozik.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki módosításra a
mozgó úsztatási memóriát.
2. Nyomja meg a [CHANNEL]
vagy a [SPOT] billentyűt.

A kiválasztott mozgó úsztatási memóriában lévő
csatornák és spotok sötétkéken jelennek meg.

3. Végezze el a módosításokat.
4. Nyomja meg a [STORE]

Megjelenik a Mem [M] 3 Stored (3-as memória
Ovation 4D/Micron 4D

billentyűt.

(M) tárolva) üzenet.

Mozgó úsztatás átalakítása szerkesztő csoporttá
A szerkesztő csoporttá átalakított mozgó úsztatás tartalmazza a kiválasztott mozgó úsztatási memóriában lévő
csatornákat/spotokat és a eredeti memóriából, valamint az előző mozgó memóriákból származó összes nyomkövetést.
Példa:
A 10-es memória (a eredeti memória) chan 4  8 @ 80
A 11-es MF chan 4 @ 60 chan 9 @ 50

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MOVE FADE]
billentyűt, és írjon be 11-et a
billentyűzeten.
2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A fenti példát használva, a szerkesztőben lévő
csoport: chan 4 @ 60 chans 5  8 @ 80 chan 9
@ 50. Szerkessze a csatornák/spotok csoportját
a szokásos módszerekkel.

Létre lehet hozni olyan szerkesztő csoportot is, amely csak a kiválasztott mozgó úszási memóriában ténylegesen szereplő
csatornákat és spotokat tartalmazza. A nyomon követett csatornák és spotok kimaradnak.
Az alábbi útmutatások az előző példára utalnak.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 11-es memóriát.
2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A fentebbi példa használatával a szerkesztő
csoport:
channel 4 @ 60 chan 9 @ 50.

Mozgó úsztatás vizsgálata
Mozgó úsztatási memóriát meg lehet vizsgálni mozgó úsztatásként vagy memóriaként.
Amikor megvizsgál egy mozgó úsztatást, a nyomkövetésben lévő spotok és csatornák szürkén jelennek meg.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 11-es mozgó
úsztatást.
2. Nyomja meg az [EXAM] billentyűt.

A kiválasztott mozgó úsztatásban rögzített
csatornák és spotok kéken jelennek meg.

3. A következő vagy az előző Mozgó
úsztatás vizsgálatához nyomja
meg a [+] vagy a [–] billentyűt.

Billentyű-leütések
1. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt, és írjon be 11-et a
billentyűzeten.
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Eredmények/Megjegyzések

2. Nyomja meg az [EXAM] billentyűt.

Csak a memória tartalma jelenik meg. A
mozgó átúszás nyomkövetése nem jelenik
meg.

Mozgó úsztatási sorozat lejátszása
Az Ovation és a Micron 4D 7-es csoportokban játsza le a mozgó úsztatásokat. Más szavakkal, 7 mozgó úsztatási memória
futtatható párhuzamosan. A mozgó átúsztatás befejezése után a [GO] billentyű következő megnyomása a következő 7
mozgó úsztatás úsztatását kezdeményezi. Egy eredeti memóriát korlátlan számú mozgó úsztatási csoport követhet.
Amikor egy eredeti memória a bejövő memória, a képernyő bal alsó sarkában megnyílik a Move Fade (Mozgó úsztatás)
ablak (1-es, 3-as, 5-ös és 7-es kijeljési formátum). Ez az első 7 mozgó átúsztatás grafikus megjelenítése. Amikor kész az
első hetes csoport, a következő hetes csoport jelenik meg.

A GO billentyű többszöri megnyomása
Amikor az átúsztatás kezdeményezéséhez megnyomja a [GO] billentyűt, a LED gyorsan villog. A [GO] LED-jének gyors
villogása azt jelenti, hogy a következő mozgó úsztatási memória úsztatásának elkezdéséhez újra megnyomhatja a [GO]
billentyűt. Ez analóg a [GO TO] billentyű megnyomásával. A [GO] billentyűt hétszer lehet megnyomni, így több go
parancsot lehet kezdeményezni, amelyek a Move Fade (Mozgó úsztatás) ablakban grafikusan jelennek meg.
Példa:
Mem 10 chan 5  8 @ 80

idő be 20

MF 11 chan 9 @ 50

késleltetés 3 idő be 10

MF 12 chan 5  6 @ FL chan 9 @ 30

késleltetés 6 idő be 12

MF 13 chan 21  25 @ 30

késleltetés 1 idő be 3

A 10-es memória a “eredeti” memória, míg a 11 – 13. memóriák mozgó úsztatási memóriaként vannak meghatározva.
A 10-es memória
áttöltése az inaktív
úsztatóba
Nyomja meg a [GO]
billentyűt.
Nyomja meg a [GO]
billentyűt.

Ha a “eredeti” memória aktívként töltődik át
és nem bejövő memóriaként, a mozgó
úsztatási sorozat nem aktiválódik.
Úsztasson a 10-es memóriára.

Nyomja meg a [GO]
billentyűt.

Úsztasson a 12-es mozgó úsztatásra:
a 5  6 csatornák teljes értékre úsznak fel..

Nyomja meg a [GO]
billentyűt.

Úsztasson a 13-as mozgó úsztatásra:
a 21  25 csatornák 30 %-ra úsznak fel.

Úsztasson a 11-es mozgó úsztatásra:
a 9-es csatorna 50 %-ra úszik fel.

A 5 8 csatorna 80 %ra úszik fel.
A kimenet:
channels 5 8 @ 80
chan
9
@ 50
A kimenet:
channels 7  8 @ 80
chan
9
@ 50
chans 5  6 @ FL
A kimenet:
channels 7  8 @ 80
chan
9
@ 50
chans 5  6 @ FL
chans 21  25 @ 30

Megjegyzés
A [GO] billentyű megnyomása felülbírálja a késleltetési időket.
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Hurkolt mozgó úsztatási sorozat lejátszása
Mozgó úsztatási sorozatot össze lehet hurkolni. Amikor maegnyomja a GO billentyűt, a hurokban lévő összes mozgó
úsztatási memória elkezdi az úszását. Ennek a több úszásnak a kinézetét úgy lehet kezelni, hogy a mozgó úsztatási
memóriáknak különféle úsztatási és késleltetési időket adunk meg.
Példa: A 10-es memóriából áttöltjük az 1-es hurkot a fenti példában szereplő 13-as memóriába.
10-es
MEMÓRIA
[GO]

A bejövő memória a 10es memória.

A Move Fade (Mozgó úsztatás) ablak vörösen
(késleltetés) jeleníti meg az összes mozgó úsztatást.
A 10-es memória elkezd egy 20-as úsztatást.
A 11-es memória 3-as késleltetés elkezdi a
visszaszámlálást.
A 12-es memória 6-os késleltetés elkezdi a
visszaszámlálást.
A 13-as memória 1-es késleltetés elkezdi a
visszaszámlálást.

Miközben a késleltetés egy kis háromszögű mutatót számol, arról informálja a kezelőt, hogy a késleltetés számol. Amikor a
késleltetés befejeződik, az úsztatás elkezdődik, és végrehajtódik a rögzített memória.
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Profil úsztatások
A profil a rendszernek a szokatlan és nem jellemző átúsztatásokra való “megtanításának” egy módszere az A/B lejátszó
átúsztatón. A profil csak memóriák között hoz létre átúsztatásokat, és nem pedig csatornák csoportjai között. Valahányszor
kézzel mozgatjuk az A/B úsztatókat, a rendszer “megtanul” egy profilt, vagy leméri az átúsztatás idejét a kezdéstől a
befejezésig.
Az Ovation 4D a fizikai úsztatómozgást tanulja meg, amelyet “mintavételezésnek” nevezünk. A mintavételezés az úsztatók
fizikai mozgatása, akár hagyományosan lineáris átúsztatásról, akár felúszásról, majd leúszásról van szó, majd ennek
ismétléséről. Ha mozgatjuk az úsztatót, és szünetet tartunk, a szünet “várakozási időnek” minősül..
A rendszer megtartja az utolsó 5 profil mértéket. A profilok memória-specifikusak, hacsak nem használjuk a Memory
Operations (Memóriaműveletek) menü Copy Profile (Profil másolása) funkcióját. Valahányszor egy profilt tárolunk
memóriában, az törlődik a profiltáblázatból.
Valahányszor elmozdítjuk az átúsztatókat a végállásukról, egy új profil tanulása kezdődik el, amely helyettesíti a
profiltáblázatban lévő legrégebbi profilmérést. Az időprofilok mindig frissülnek, amikor kézzel rögzítünk egy átúszást, vagy
a sebességkereket használjuk..

Profil úsztatások vizsgálata
Ez a funkcióaz A/B átúsztatón végrehajtott utolsó 5 kézi átúsztatást jeleníti meg.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [PROFILE]
billentyűt.

Válassza a Profile (Profil) módot.

2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjeleníti a profilinformációs képernyőt és a
sávdiagramot (ha használja).

Profil úsztatási idők tárolása memóriákba
A profilidőket közvetlenül a kézi úsztatás végrehajtása alapján lehet tárolni.
Példa: Profil segítségével programozza a 2-es memória úsztatási idejét.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Töltsön át az 1-es memóriát
A-ba.
2. Töltse át a 2-es memóriát Bbe
3. Most hajtson végre egy kézi
átúsztatást.
4. Nyomja meg a [PROFILE]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a time-l memory
# t-in # t-o # (idő be # memórián, idő be #, idő
ki #) üzenet. Ez azt az időt jelenti, amennyit
az átúsztatók határtól határig való mozgása
igénybe vett, ahogy azt a rendszer
kiszámította.

5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A 2-es memória úsztatási idejét tárolja
profilidőként.

Át lehet tölteni olyan profilt, amely mintavételezést, illetve számított időt tartalmaz.
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Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [PROFILE]
[PROFILE] billentyűt.

A parancssorhoz hozzáadódik a Profile l
üzenet. Ez mintavételezési tanulást jelent,
ami az úsztató fizikai mozgására, valamint a
számított időre vonatkozik.

2. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Az 1-es és a 2-es memória közötti átúsztatás
Profile "mintavételezés” a 2-es memória
úsztatási idejeként tárolódik.

Át lehet tölteni olyan profilidőt is, amely szerepel a profillistában, ahogyan ez a profil vizsgálatban látható. A profil
úsztatások csak az eredő memóriájukban tárolhatók. Példa: Tárolja a 2-es memória profil úsztatását.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 2-es memóriát.
2. Nyomja meg a [PROFILE]
billentyűt.

Csak az időmérést rögzíti.

3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A Profile (Profil) funkcióban lévő eredeti
úsztatási idő vörösen jelenik meg a
memórialap kijelzőn.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es memóriát.
2. Nyomja meg a [PROFILE]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [PROFILE]
billentyűt.

profile-l jelenik meg a parancssorban, ami azt
jelenti, hogy mind az idő profil, mind a
mintavételezés rögzítése megtörtént.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Vörösen megjelennek a Profile (Profil)
funkcióban lévő eredeti rögzített úsztatási
idők a memórialistán. A mintavételezést kis p
betű jelöli.

Profil úsztatási idők törlése
Törölni lehet a rendszerben tárolt 5 profil úsztatási időt.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [PROFILE]
billentyűt.
2. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.

A profil vizsgálatban megjelenő összes profil
úsztatási idő törlődik.
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24. FEJEZET
SNAP
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Snap programozása
Szöveg hozzáadása snapekhez
Snapek vizsgálata
A snaplista megtekintése
Kiválasztott snap vizsgálata
Snap törlése
Snapek működtetése
Nem kényszerítő módú snapek működtetése
Kényszerítő módú snapek működtetése
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Áttekintés
A snapek az összes lejátszóeszköz áttöltéseinek a “pillanatfelvételét” jelentik.
A snapeket csoportoknak, futtatóknak, memóriáknak bármilyen lejátszó eszközbe (A/B, C/D, futtatók, húzók, almester) való
áttöltésével lehet létrehozni. Ez analóg az egyéb világítási vezérlőpultok előzetes beállításainak oldalaival. A snap tárolja az
összes áttöltést, így biztos lehet abban, hogy nem rendelkezik fölösleges úsztató- vagy húzó-áttöltéssel.
Snapben rögzíteni lehet áttöltési típust és futtatási mód információt is. A futtatási mód információ a snap vizsgálatban
jelenik meg. A módot betűk jelzik.
A snapek nem módosítják az A/B áttöltést, hacsak az A/B nem üres.
A snapeknek két működési módjuk van: additív és kényszerítő (lásd lentebb).

Snap programozása
Példa: Programozza a 9-es snapet.
Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Végezze el a húzókba és
átúsztatókba való
áttöltéseket.

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott módok
futnak-e.

2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

4. Nyomja meg a [+9] NSK
billentyűt.

Megjelenik a Snap 9 Stored (9-es snap tárolva)
üzenet.
Ha a 9-es snap már létezik, a Snap Exists (A snap
már létezik) üzenet jelenik meg. Ha fefelül kívánja
írni, nyomja meg újra a [STORE] billentyűt.

Az Ovation 4D/Micron 4D érintőképernyő NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Végezze el a húzókba és
átúsztatókba való
áttöltéseket.

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott módok
futnak-e.

2. Nyomja meg az [ASSIGN]
billentyűt.
3. Nyomja meg a [SELECT
MODE], majd a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

4. Nyomja meg az NSK [+9]
billentyűt.

Megjelenik a Snap 9 Stored (9-es snap tárolva)
üzenet.
Ha a 9-es snap már létezik, a Snap Exists (A snap
már létezik) üzenet jelenik meg. Ha felül kívánja
írni, nyomja meg újra a [STORE] billentyűt.
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Vagy használja a szerkesztő billentyűzetét:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Snap.

2. Írjon be 9-et a billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Megjelenik a Snap 9 Stored (9-es snap tárolva)
üzenet.
Ha a 9-es snap már létezik, a Snap Exists (A snap
már létezik) üzenet jelenik meg. Ha fefelül kívánja
írni, nyomja meg újra a [STORE] billentyűt.

Szöveg hozzáadása snapekhez
A snapekhez szöveget lehet csatolni.
Az Ovation 4D NSK-k segítségével vagy az Ovation 4D és a Micron 4D érintőképernyő segítségével. Az érintőképernyő
használata esetén kezdje az 1-es lépéstől. Az Ovation 4D NSK-k használata esetén kezdje a 2-es lépéstől.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

6. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

7. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

8. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyűt, majd nyomja meg a

A parancssorban megjelenik a Snap # Text (#
snap szövege) üzenet.
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Snap NSK-ját.
9. Írja be a szöveget.
10. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Vagy használja a szerkesztő billentyűzetét:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Snap.

2. Írjon be 9-et a billentyűzeten.
3. Nyomja meg a [TEXT]
billentyűt.
4. Írja be a szöveget.
5. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
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A parancssorban megjelenik a Snap # Stored (#
snap tárolva) üzenet.

Snapek vizsgálata
Meg lehet tekinteni a snapek listáját vagy egyedi snapeket. A snaplista egy „kemény” kijelzés. A kiválasztott snap
vizsgálata „gyenge” kijelzés. A futási módok megjelennek.
A futási (Run) módok billentyűi:
Run (Futás) mód áttöltése

Jelölése

Fordított irány a C/D-n

R

C/D tartása

H

Sorozat be

Q

Automatikus be

A

Futtató futtatása (a futtató
futtatásakor a snap rögzítése
megtörténik)

G

Kemény futtatási áttöltés

C

Futtató Step (Lépés) módban

S

A snaplista megtekintése
Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Snap.

2. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik a snapek listája és az esetleges
szöveges megjegyzések. Ez egy kemény kijelzés.

Kiválasztott snap vizsgálata
Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Snap.

2. Írja be a snap számát a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.

Megjelenik a kiválasztott snap összes
információja. Ez egy gyenge vizsgálat; bármilyen
billentyű-lenyomás kikapcsolja.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EXAM]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.
3. Nyomja meg a snap NSK-ját.

Ez egy gyenge vizsgálat; bármilyen billentyűlenyomás kikapcsolja.
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lenyomás kikapcsolja.

Snap törlése
Példa: Törölje a 9-es snapet.
Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

3. Nyomja meg a [+9] NSK
billentyűt.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

4. A parancs megerősítéséhez
nyomja meg újra a [+9]
billentyűt.

A snap törlődik, és a 9-es NSK LED-je kialszik.

Az érintőképernyő esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
2. Nyomja meg a [SELECT
MODE], majd a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

3. Nyomja meg a [+9] NSK
billentyűt.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

4. A parancs megerősítéséhez
nyomja meg újra a [+9]
billentyűt.

A snap törlődik, és a 9-es NSK LED-je kialszik.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.
2. Írjon be 9-et a billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [ERASE]
billentyűt.
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Megjelenik a Snap(s) Deleted (Snap(ek) törölve)
üzenet.

Snapek működtetése
Két snap működtetési mód létezik: nem kényszerítő (additív) és kényszerítő mód.
A snapek soha nem kényszerítenek ki áttöltést az A/B-be. A snap segítségével csak akkor lehetséges memóriát vagy
csoportot az A/B-be áttölteni, ha az A/B üres.

Nem kényszerítő módú snapek működtetése
A nem kényszerítő módú snap csak a 0 %-on lévő potenciométerekre van hatással. Ha egy potenciométer a határértéken
kívül van, annak a snap-áttöltése addig vár, amíg az úsztató vissza nem tér a 0 %-ra. Amikor egy snap-áttöltés várakozik,
egy sárga csillag jelenik meg a húzó száma mellett, és az úsztató száma sárga. A megfelelő úsztató és húzó LED-je narancs
színűen villog, ami azt jelenti, hogy egy snap-áttöltés várakozik.
Példa: Az 1-es snap 8-as húzója egy csoportáttöltéssel rendelkezik. A snap működtetésekor a 8-as húzó egy másik
áttöltéssel rendelkezik, és az 80 %-on áll. Az összes snap-áttöltés végrehajtódik (feltételezve, hogy a potenciométerek 0 %on állnak), kivéve a 8-as húzóba való áttöltést, ami addig várakozik, amíg a 8-as húzó vissza nem tér 0 %-ra, majd a snap
áttöltésére várakozik.
Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a snap NSK-ját.

“Pillanatfelvételt” készít az 1-es snapben rögzített
összes áttöltésről a lejátszó eszközökbe,
biztosítva azt, hogy a lejátszó eszköz ne vezérelje
az aktuális kimenetet.

Az érintőképernyő NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SELECT
MODE], majd a [SNAP]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a snap NSK-ját.

“Pillanatfelvételt” készít az 1-es snapben rögzített
összes áttöltésről a lejátszó eszközökbe,
biztosítva azt, hogy a lejátszó eszköz ne vezérelje
az aktuális kimenetet.

Vagy használja a a szerkesztő billentyűzetét.

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Snap.

2. Írja be a snap számát a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

“Pillanatfelvételt” készít az 1-es snapben rögzített
összes áttöltésről a lejátszó eszközökbe,
biztosítva azt, hogy a lejátszó eszköz ne vezérelje
az aktuális kimenetet.
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Kényszerítő módú snapek működtetése
A kényszerítő módú snap hatással van az összes úsztató-, húzó- és C/D áttöltésre, tekintet nélkül azok kimeneti szintjére. A
fenti példára hivatkozva, a 8-as húzóba való csoportáttöltés kikapcsolja a 8-as húzón lévő áttöltést és – természetesen –
azonnal aktívvá válik a színpadon.

Megjegyzés
A kényszerítő módban lévő snapek nincsenek hatással az A/B áttöltésekre.
Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP+]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap+, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a [+6] NSK
billentyűt.

“Pillanatfelvételt” készít az 1-es snapben rögzített
összes áttöltésről a lejátszó eszközökbe,
függetlenül a lejátszó eszközök állapotától.

Az érintőképernyő NSK-k esetén

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SELECT
MODE], majd a [SNAP+]
billentyűt.

Ha az NSK mód Snap+, hagyja ki ezt a lépést.

2. Nyomja meg a NSK [+6]
billentyűt.

“Pillanatfelvételt” készít az 1-es snapben rögzített
összes áttöltésről a lejátszó eszközökbe,
függetlenül a lejátszó eszközök állapotától.

Vagy

Billentyű-leütések

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SNAP]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a Snap.

2. Nyomja meg a [+] billentyűt.
3. Írja be a snap számát a
számbillentyűzeten.
4. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.
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“Pillanatfelvételt” készít az 1-es snapben rögzített
összes áttöltésről, függetlenül a lejátszó eszközök
kimeneti állapotától.

25. FEJEZET
MAKRÓK
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
A Macro (Makró) menü
Makrók programozása
Makrók módosítása
Makrók csatolása
Dedikált funkciójú makrók
Szöveg hozzáadása makrókhoz
Makrók törlése
Az utolsó 40 billentyű
A Teach Macro (Makró tanítása) funkció használata
Makrók működtetése
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Áttekintés
A makró billentyű-lenyomások gyűjteménye. Az Ovation 4D legfeljebb 999 makrót képes tárolni, melyek mindegyike 40
billentyű-lenyomást tárolhat. A makrók bármilyen billentyűt tartalmazhatnak a pultról, és azokat bármilyen, gyakran
használt sorozatokhoz vagy funkciókhoz is lehet programozni gyorsbillentyűként. A makrók felismerik a kerék- vagy
úsztatómozgásokat.
A makrókat lehet programozni “vakon” a Macro (Makró) menüben vagy “élőben” a Teach Macro (Makró tanítása) funkció
segítségével. A Teach Macro lehetőséggel menüfunkciók makróit lehet elkészíteni.
A makrókat lehet működtetni kézzel a szerkesztőben, vagy Macro (Makró) módban az NSK-k segítségével, vagy
automatikusan elindíthatók eseményeken keresztül.
Az eseményekbe beágyazott makrók memóriákba töltődnek át, és az A/B átúsztatón a memóriák sorrendi lejátszásával
együtt működnek.
A különleges funkciók makróinak létrehozásához a Macro (Makró) menüben találhatók lehetőségek. A különleges funkciók
makróinak egy példája a Print (Nyomtatás). Ennek a makrónak az aktiválása úgy működik, mint az alfanumerikus
billenytűzeten lévő Print Screen (Képernyő nyomtatása).
A tárolt makrók automatikusan áttöltődnek a megfelelő NSK-jukba. Az NSK LED-ek jelzik a makróáttöltéseket.
Amikor egy makrót tárol, az hozzáadódik a Macro (Makró) menüben megjelenő makrólistához. Ezt a listát úgy lehet
megtekinteni, hogy a szerkesztőben megnyomja az [F6] billentyűt.
A makrószámok három jegyből állnak. Amikor egy új makróhoz egy számot rendelünk hozzá, vagy kiválasztjuk egy
művelet makróját, három számjegyet kell beírni. Példa:: 003, 030 és 300.

A Macro (Makró) menü
A Macro (Makró) menü száma a 9-es menü.
A Macro (Makró) menü makróprogramozása vakon történik. A színpadon nem lehet látni a billentyű-lenyomások
eredményét.
A Macro (Makró) menüben rendelkezésre álló lehetőségek a következők:
Create Macro (Makró létrehozása)
Delete Macro (Makró törlése)
Modify Macro (Makró módosítása)
Assign text to a Macro (Szöveg áttöltése makróba)
Assign Macros to DMX Input channels (Makró áttöltése DMX bemeneti csatornába)
Store the last 40 keypresses as a Macro (Az utolsó 40 billentyű-lenyomás tárolása makróként)
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Makrók programozása
Ha egy makrószámot szeretne hozzárendelni, egy háromjegyű számot kell beírni a billentyűzeten. A billentyűzeten be lehet
írni egy 1- vagy 2-jegyű számot is és a kiválasztást az F1 Enter billentyű megnyomásával befejezni. Példa: 3 Enter vagy
30 Enter.
Egy jellemző makróra látható példa lentebb. A 12-es makró kemény futtatóként tölti át az 50 – 55 memóriák hurkait az 5-ös
húzóba, és kiad egy Go parancsot. Kiad egy Go parancsot a 3-as húzóba áttöltött futtatónak is. (70 – 80 memóriák).

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Create
billentyűt.
2. Nyomja meg az F6 Macro #
billentyűt.

A vezérlőpult kéri a makró számát.

3. Írjon be 012-t a
számbillentyűzeten
vagy
írjon be 12-t, és nyomja meg
az F1 Enter billentyűt.

Kinyíilik egy makrószámokat tartalmazó kék
ablak.

4. Nyomja meg a [MEMORY]
billentyűt, és írjon be 50-et a
billentyűzeten.

Válassza ki az áttöltéshez a memóriák hurkát.

5. Nyomja meg a [HARD]
billentyűt.

A választás hozzáadódik a makróhoz.

6. Nypmja meg az 5-ős húzó
Bump gombját.

A választás hozzáadódik a makróhoz.

7. Nyomja meg a húzó [GO]
billentyűjét.

A választás hozzáadódik a makróhoz.

8. Nyomja meg a 3-as húzó
[GO] billentyűjét.

A választás hozzáadódik a makróhoz.

9. Nyomja meg az F1 Store
Macro billentyűt.

A 12-es makró működtetésekor áttöltődik a
kiválasztott memóriahurok, és elkezdi a futást az
5-ös húzón. A 3-as húzón lévő futtató is fogad egy
Go parancsot.

Makrók módosítása
Makrót úgy lehet módosítani, hogy törli a hibás bejegyzést és beszúr egy újat. Az új bejegyzések a kurzor elé szúródnak be.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F3 Modify
billentyűt.

A rendszer egy makrószámot kér.

2. Válassza ki a makrót.

Kinyílik egy, a kiválasztott makrót megjelenítő
ablak.

3. A nyílbillentyűk segítségével
vigye a kurzort a hiba fölé.
4. Nyomja meg a [CE]
billentyűt.

A hibás bejegyzés törlődik.

5. Nyomja meg az F1 Store
Macro billentyűt, vagy
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nyomja meg a megfelelő
billentyűt, és tárolja a
bejegyzést.

Makrók csatolása
Makrót csatolni lehet egy másik makróhoz. A csatolt makrók egyetlen billentyű-lenyomásra működésbe lépnek.
A makrósorozatban a csatolt makróknak kell lenniük az utolsó bejegyzésnek.
Példa: Csatolja a 12-es makrót az 50-es makróhoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Create
billentyűt.
2. Nyomja meg az F6 Macro #
billentyűt.
3. Írja be a makró számát a
billentyűzeten, ami ebben az
esetben a 050.
4. Hajtsa végre a kívánt
billentyű-lenyomásokat

Emlékezzen rá, hogy legfeljebb 40 billentyűlenyomás megengedett. Hagyjon helyet a csatolt
makró számára.

5. Nyomja meg az F6 More
Function billentyűt.
6. Nyomja meg az F5 Macro #
billentyűt.

Ez a lehetőséh engedélyezi makró csatolását. A
makró sorozathoz hozzáadódik az F6.

7. Írja be a makró számát a
billentyűzeten; ez ebben az
esetben a 012.
8. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Az 50-es makró működtetésekor működésbe lép a
12-es makró is.

Dedikált funkciójú makrók
Makrókat létre lehet hozni különleges rendszerfunkciókhoz vagy gyakran használt funkciókhoz. Ezeket a dedikált
különleges funkciókat az F1 Create Macro alatt lehet elérni.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
• Print (Nyomtatás)
• Record (Rögzítés)
• Load (Betöltés)
• Memory dimmer (Memóriadimmer)
• Test (Tesztelés)

A fentebb felsorolt funkciók makróinak programozásához a következőket kell elvégezni:
1. Lépjen be a Macro (Makró) menübe.
2. Nyomja meg az F1 Create billentyűt.
3. A parancskérésre válaszul írjon be egy makrószámot.
4. Válassza ki a funkciót a megfelelő F billentyű megnyomásával.
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5. Nyomja meg az F1 Store Macro billentyűt.

Különleges funkciójú makrók használata
Load (Betöltés)
1. Válassza ki a Loadként (Betöltés) meghatározott makróbillentyűt.
2. Írja be a betölteni kívánt előadás memóriáinak a lejátszási számát.
Hivatkozzon az aktuális meghajtóra és könyvtárra.
3. Nyomja meg újra a Load Macro (Makró betöltése) billentyűt. A betöltési funkció
során megjelenik a Wait (Várjon) üzenet. Ha a betöltés befejeződik, megjelenik
egy üzenet.

Record (Rögzítés)
Egy Recordként (Rögzítés) hozzárendelt makróbillentyű megnyitja a Record menüt.
1. Válassza a megadott makró billentyűt. A parancssorban megjelenik a Record
(Rögzítés) üzenet.
2. Írja be az előadási memória számát.
3. Nyomja meg újra a Record Macro billentyűt. Az aktuális előadási adatok
előadási memóriaként kerülnek rögzítésre. A rögzítési funkció során
megjelenik a Wait (Várjon) üzenet. A fájl az aktuális meghajtóba és könyvtárba
kerül. Ha a rögzítés befejeződik, megjelenik egy üzenet.

Print (Nyomtatás)
Egy Printként (Nyomtatás) hozzárendelt makróbillentyű ugyanúgy használható, mint az alfanumerikus billentyűzet Print
Screen (Képernyő nyomtatása) billentyűje.
1. Lépjen arra a képernyőre, amelyet ki szeretne nyomtatni.
2. Válassza a megadott makróbillentyűt. A nyomtató működése során futó szívek
láthatók.

Memory Dimmer (Memóriadimmer)
A Memory Dimmer lehetőség olyan vészhelyzeti memória beállítását teszi lehetővé, amely akor lép előtérbe, amikor a
kommunikáció megszakad.
Ha a dimmereket meg szeretné tanítani a színpadkép vészmemóriájára, kövesse az alábbi útmutatásokat. A kommunikáció
megszakadására vonatkozó információkat nézze meg a dimmerekkel foglalkozó irodalomban.
Lépjen be a Macro (Makró) menübe, és hozzon létre egy makrót (például az 5-ös makrót) a következők szerint:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Create
Macro billentyűt.
2. Nyomja meg az F5 billentyűt.

Megnyílik az 5-ös makró ablaka.

3. Nyomja meg az F6
F4 Memory Dimmer
billentyűt.

Ha nem látható ez a lehetőség, az F6 More
Function billentyű segítségével lapozza a
lehetőségeket.

4. Nyomja meg az F1 Store
Macro billentyűt.

Vészmemóriaként tárolja az 5-ös makrót.
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Macro billentyűt.
5. Nyomja meg a [RESET]
[RESET] billentyűt.

Lépjen ki a Macro menüből, és térjen vissza az
élő módhoz.

6. Szerkesszen meg egy
világítási állapotot.
7. Nyomja meg az [=] billentyűt.

A memóriarögzítési módot jelzi. A
parancssorban megjelenik a Memory
(Memória).

8. Nyomja meg az F5 billentyűt.

A parancssorban a Memory után megjelenik a
Dimmer szó.

9. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

A világítási állapot most egy olyan különleges
előzetes beállításként kerül mentésre, ami
akkor aktiválódik, amikor a vezérlőpult és a
dimmerek között megszakad a kommunikáció.

Test (Tesztelés)
A Test Macro (Tesztelő makró) segítségével lehet tesztelni. Tételezzük fel, hogy a Macro 1 (1-es makró) a tesztelő, és az
normál módban van:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válasszon ki egy csatornát.
2. Töltsön át fényerőt.
3. Nyomja meg az F1 billentyűt.
4. Nyomja meg a [+] vagy a [-]
billentyűt.

Egyesével növeli a csatornák számát.

Szöveg hozzáadása makrókhoz
Makróhoz hozzá lehet adni az alfanumerikus billentyűzeten beírt szöveget.
Írja be a szöveget a makró programozása előtt, vagy adjon hozzá szöveget egy létező makróhoz. Szöveget a szerkesztőben is
hozzá lehet adni az Ovation 4d NSK-k vagy az érintőképernyő NSK-k segítségével.
Szöveg hozzáadása a Macro (Makró) menüben:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F4 Text
billentyűt.
2. Válasszon ki egy makrót.

Egy szürke szövegterület után megjelenik a
makró száma.

3. Írja be a szöveget
4. Nyomja meg az F1 Store
Macro billentyűt.
5. Nyomja meg az F1 Store
Macro billentyűt.
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Ha a makró létezik, a vezérlőpult egy
megerősítő parancsot kér.

Az Ovation 4D NSK-inak segítségével vagy az Ovation 4D és a Micron 4D érintőképernyőjével:
Az érintőképernyő használata esetén kezdje az 1-es lépésnél, míg az Ovation 4D NSK-k esetén a 2-es lépésnél.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

11. Nyomja meg a [SELECT
MODE] billentyűt.

Ha az NSK mód a Macro (Makró), hagyja ki ezt a
lépést.

12. Nyomja meg a [MACRO]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Macro (Makró), hagyja ki ezt a
lépést.

13. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [SHIFT]
billentyűt, majd nyomja meg a
makró NSK-ját.

A parancssorban megjelenik a Macro # Text is
üzenet..

14. Írja be a szöveget.
15. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.

Makrók törlése
Makrókat törölni lehet a Macro (Makró) menüben, az Ovation 4D NSK-kban vagy az érintőképernyő NSK-kban.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Delete
billentyűt.

A rendszer arra kéri, hogy írja be a makró
számát.

2. A parancskérésre válaszul írja
be a makrót.
3. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A makró törlődik a makrók listájáról.

Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

5. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
6. Nyomja meg a [MACRO]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Macro (Makró), hagyja ki ezt a
lépést.

7. Nyomjon meg egy Macro
NSK-t.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

8. Nyomja meg az NSK-t újra.

Törlődik a makró. Az NSK LED kialszik.

Az érintőképernyő esetén:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

5. Nyomja meg a [FREE]
billentyűt.
6. Nyomja meg a [SELECT
MODE], majd a [MACRO]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Macro (Makró), hagyja ki ezt a
lépést.

Ovation 4D/Micron 4D

billentyűt.
9. Nyomjon meg egy Macro
NSK-t.

Megjelenik az Are You Sure? (Biztos benne?)
üzenet.

10. A parancs megerősítéséhez
nyomja meg újra az NSK-t.

A makró törlődik.

Az utolsó 40 billentyű
A vezérlőpult egy névtelen makróban összegyűjti az utolsó 40 billentyű-lenyomást. Ez az információ különösen akkor
hasznos, amikor problémával találkozik, vagy hibát gyanít, és menteni szeretné azokat az utolsó billentyű-lenyomásokat,
amelyek a problémát okozhatták. Ez a makró állandóan változik, mivel minden egyes billentyű-lenyomáskor frissül.
A vezérlőpultról érkező billentyű-lenyomások sárgán jelennek meg. Ha egy távirányítót (Universal Remote Control –
UWR vagy UCR) használ, a billentyű-lenyomások kéken jelennek meg. Ez a színkód a Devices (Eszközök) sor feletti
utolsó 40 billentyűben (Last 40 Keys) jelenik meg.
Az utolsó 40 billentyű-lenyomást a szerkesztőben lehet megtekinteni az [F6] billentyű megnyomásával.
Az utolsó 40 billentyűt makróként lehet tárolni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Ugorjon a Macro (Makró)
menüre.
2. Nyomja meg az F6 -->
40 Keys billentyűt.
3. Rendeljen hozzá egy
makrószámot.
4. Nyomja meg az F1
Store billentyűt.

Az utolsó 40 billentyű (Last 40 Keys) makró a
makrólista tetején most üres.

A Teach Macro (Makró tanítása) funkció használata
A Teach Macro funkció lehetővé teszi makrók élő programozását, így meg lehet tekinteni a makróban lévő minden egyes
billentyű-lenyomás eredményét-. A Teach Macro funkció azt is megengedi, hogy menüfunkciók számára makrókat
lehessen programozni.
A Teach Macró ablakot bármely pontnál meg lehet nyitni, hogy a [TEACH MACRO] billentyű megnyomásával meg
lehessen tekinteni az összegyűjtött billentyű-lenyomásokat.
A makrórögzítést ideiglenesen tiltani lehet.
Fontos emlékezni arra, hogy a makró billentyű-lenyomások gyűjteménye. A kézi úsztató- vagy kerékmozgások nem
kerülnek be a makróba.

Billentyű-lenyomások
1. Nyomja meg a [TEACH
MACRO] billentyűt.
Ovation 4D/Micron 4D

Eredmények/Megjegyzések

MACRO] billentyűt.
2. Nyomja meg az [ENTER]
billentyűt.

A kijelző tetjén megjelenik aTeach Macro [e]. Ez a
jelző mindaddig villog, amíg a funkció aktív.

3. Szerkessze meg a makró
A színpadon látható minden eredmény. Amíg a
billentyűlenyomási sorozatát. funkció aktív, a billentyű-lenyomások bekerülnek a
makróba.
4. Nyomja meg a [TEACH
MACRO] billentyűt.

Megnyílik a Teach Macro ablak. Az ablak alján
vörösen megjelenik a legnagyobb rögzített
makrószám.

5. Nyomja meg az F1 (+1)Store
billentyűt.
vagy nyomja meg az
F2 billentyűt, írjon be egy
számot, majd nyomja meg az
F1 billentyűt.

A rendelkezésre álló lehetőségek:
F1 (+1) STORE

A billentyűlenyomások gyűjteménye az utoljára rögzített makró
+1-ként tárolódik.

F2 MACRO #

Ezt használja makrószám hozzárendeléséhez, majd a makró
tárolásához nyomja meg az F1 (+1) STORE billentyűt.

F3 TEXT

Nyomja meg ezt a billentyűt, majd írja be a szöveget az
alfanumerikus billentyűzeten. Szöveget csak létező makróhoz
lehet hozzáadni.

F4 DISABLE

Ideiglenesen tiltja a Teach Macro funkciót. A funkció tiltott
állapota során a megnyomott billentyűk nem kerülnek bele a
makró szerkezetébe. A Teach Macro jelző a funkció tiltott
állapota során kialszik. Ha vissza szeretne térni a Teach Macro
funkcióhoz, nyomja meg a TEACH MACRO billentyűt, és a
funkció újbóli engedélyezéséhez nyomja meg az F4 billentyűt.

F5 ERASE

Törli a már összegyűjtött összes billentyű-lenyomást.

F6 EXIT

A Teach Macro engedélyezése vagy tiltása után vagy a
tartalom megtekintése után bezárja a Teach Macro ablakot. Ez
nem tárolja a makrót!

Makrók működtetése
Makrókat lehet működtetni eseményeken keresztül, DMX bemeneti áttöltések segítségével, vagy el lehet indítani kézzel.
Az F1 - F5 billentyűk közvetlen hozzáférést biztosítanak az 1 – 5 makrókhoz. A makró akkor működik, amikor megnyomja
a billentyűt. A Macro módban lévő NSK-k közvetlen hozzáférést biztosítanak az összes makróhoz.
A makróáttöltésekkel rendelkező numerikus programozható billentyűk (NSK-k) LED-jei akkor gyulladnak ki, amikor az
NSK mód a Macro.
Példa: Működtesse a 20-as makrót.
Az Ovation 4D NSK-k esetén:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MACRO]

Ha az NSK mód a Macro (Makró), hagyja ki ezt a
Ovation 4D/Micron 4D

lépést.

billentyűt.
2. Nyomja meg a [+20] NSK
billentyűt.

Végrehajtódik a 20-as makró.

Az érintőkpernyő NSK-k esetén:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SELECT
MODE], majd a [MACRO]
billentyűt.

Ha az NSK mód a Macro (Makró), hagyja ki ezt a
lépést.

2. Nyomja meg a [+20] NSK
billentyűt.

Végrehajtódik a 20-as makró.

Vagy használja a szerkesztő billentyűzetét:

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [F6]
billentyűt.

Megjelenik a makrók listája.

2. Válassza ki a makrót.
3. Nyomja meg az [F6]
billentyűt.

Elindul a makró.

A makrók eseményekkel történő működtetésére vonatkozó útmutatásokat az Események című, 21. fejezet tartalmazza. A
makrók DMX bemenettel történő működtetésére vonatkozó útmutatásokat a DMX bemenet című, 31. fejezet tartalmazza.
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26. FEJEZET
RENDSZER-KONFIGURÁCIÓ
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Áttekintés
Hozzáférés a szervizeszközökhöz
Konfigurálás a szervizeszközökben
Kommunikációs paraméterek
A CRT számának váltása
Csatornák, spotok, dimmerek konfigurálása
Különleges funkciók
Különleges számok
Rendszer-paraméterek
A kezelő által definiálható paraméterek

Ovation 4D/Micron 4D

Áttekintés
Az általános rendszer-konfigurálást a Szervizeszközök (Service Tools) programban kell elvégezni. A Szervizeszközökben
kell meghatározni a csatornák, a színváltók, a spotok és a dimmerek számát a Config Sys (Rendszer-konfiguráció) lehetőség
alatt. A Különleges funkciók (Special Functions) és a Különleges számok (Special Numbers) további rendszer-beállítások
elvégzésére szolgál. A Szervizeszközök beállítás nem felejtő memóriában tárolódik. (A Szervizeszközök más funkciókat is
biztosítanak – lásd a Szervizeszközök című, A függeléket.) A System Parameters (Rendszer-paraméterek) menüben egyéb
definiálható paraméterek is találhatók. Ezeket a paramétereket az előadás memóriáival lehet menteni.

Hozzáférés a szervizeszközökhöz
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Kapcsolja ki a berendezést.
2. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [CE] és a
[CLEAR] billentyűt.
3. Kapcsolja be újra a
berendezést.
4. Néhány másodperc elteltével
engedje el a billentyűket.

A rendszer betölti a Szervizeszközöket. A
képernyő alsó része megmutatja az F billentyű
funkciókat.

5. Nyomja meg az F3 Config
System billentyűt.

A kijelző megmutatja a rendszer-konfigurálás
különböző összetevőit.

6. Válassza ki a lehetőségek
egyikét.

Minden egyes kategória megnyit egy legördülő
listát.

Konfigurálás a szervizeszközökben
A Szervizeszközök ezen szakaszának vörösen megjelenő elemeit jelszó védi. Ez biztosítja azt, hogy illetéktelen személyek
ne férhessenek hozzá a rendszer-konfigurációhoz. A rendszer alapértelmezése szerint a Különleges funkciókhoz és a
Különleges számokhoz való hozzáféréshez szükséges jelszó. A csatorna-, dimmer-, spot- és színváltó-konfiguráció akkor is
védhető, ha a W bit – Protect All (Mindent megvéd – a Különleges funkciókban) Igen (Yes) értékre van beállítva. A jelszót
a Compulite kereskedőtől lehet megszerezni.
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F2 Down

Lefelé viszi a kurzort.

F3 Up

Felfelé viszi a kurzort.

F4 Enter &
Next

Menti a módosításokat, és a következő lehetőségre ugrik. Példa: Ha az F4
Special Functions (Különleges funkciók) aktív, ennek a billentyűnek a
megnyomásával az F5 Special Numbers (Különleges számok) nyílik meg.

F5 Enter &
Previous

Menti a módosításokat, és az előző lehetőségre ugrik. Példa: Ha az F4
Special Functions (Különleges funkciók) aktív, ennek a billentyűnek a
megnyomásával az F3 Channels (Csatornák) nyílik meg.

F6 Enter &
Exit

A Config Sys (Rendszer-konfiguráció) menü fő képernyőjébe lép ki, és a
tároláshoz megerősítést kér. A megerősítéshez és a tároláshoz nyomja meg
újra az F6 billentyűt.

Fontos! A konfiguráció bármilyen módosítása után a rendszert hidegen kell elindítani.

Kommunikációs paraméterek
A Kommunikációs paraméterek (Communication Parameters) (F1) azonosítják az Ethernet hálózati konfigurációban lévő
csatolt különböző vezérlőpultokat. Itt írja be a vezérlőpult IP-címét.
A Kommunikációs paraméterek információ nem felejtő memóriában tárolódik, és mindaddig megmarad, amíg a
vezérlőpultot nem módosítja.
A mezőről mezőre való lépkedéshez használja a vezérlőpulton lévő nyílbillentyűket vagy az alfanumerikus billentyűzetet.
Használható az F2 Next billentyű is.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Kapcsolja ki a berendezést.
2. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a [CE] és a
[CLEAR] billentyűt.
3. Kapcsolja be újra a
berendezést.
4. Néhány másodperc után
engedje el a billentyűket.

Bizonyos öntesztek lefutása után megjelenik a
Szervizeszközök főmenüje. A képernyő alsó része
megmutatja az F billentyű funkciókat.

5. Nyomja meg az F3 Config
System billentyűt.

A kijelző megmutatja a rendszer-konfigurálás
különböző összetevőit.

6. Írja be a jelszót.
7. Nyomja meg az F1
Communication Params
billentyűt.

Egy ablak nyílik meg, amely megmutatja az IPcímet, a szöveges leírást és a vezérlőpult
azonosítószámát.

8. Írja be az IP-címet.
9. Írja be a vezérlőpult szöveges
címkéjét.
10. Írja be a vezérlőpult
azonosítószámát.
11. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

Visszatér a fő System Configuration (Rendszerkonfiguráció) menühöz. A Spark 4D kéri a tárolási
parancs megerősítését.

12. Nyomja meg az F6 Store

A Communication (Kommunikáció) paraméterek
Ovation 4D/Micron 4D

billentyűt.

alatt beírt összes információ tárolódik.

A CRT számának váltása
A vezérlőpultot konfigurálni lehet 1 vagy 2 CRT számára.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen be a
Szervizeszközökbe )Service
Tools)
2. Nyomja meg az F2 Toggle
CRT billentyűt, amíg meg
nem látja a rendszerhez a
megfelelő számú CRT-t.
3. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

A rendszer megkéri a tárolást.

4. Nyomja meg az F6 billentyűt.

Csatornák, spotok, dimmerek konfigurálása
A konfigurációs korlátok a következők:
• 1536 csatorna (beleértve a színváltókat is) – A csatornák számának 8-cal kell oszthatónak lennie, míg a színváltóknak
4-gyel.
• 2948 dimmer – A dimmerek számának 8-cal kell oszthatónak lennie.
• A “vonalak” a spotok konfigurációs egységét jelentik. A 6p és a 12p spotok egy vonalat használnak, míg a 22p és a 30p
spotok két vonalat. A vonalak maximális száma 352.
• DMX bemenet 0-tól 512-ig (lásd a DMX bemenet című, 31. fejezetet).
• A főmester maximális szintjét 100 %-ra vagy 200 %-ra lehet beállítani.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F3 Config
System billentyűt.

Megjelennek a konfigurációs beállítások.

2. Nyomja meg az F3 billentyűt.

Megjelenik egy legördülő lista.

3. Válassza ki a módosítani
kívánt elemet az F2 Down /
F3 Up billentyű segítségével.
4. Írja be a csatornák, színváltok
és a többi számát.
5. A konfiguráció befejezéséhez
ismételje meg a 3-as és a 4es lépést.
6. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

7. A jóváhagyáshoz nyomja
meg az F6 Store
Configuration billentyűt.
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Megerősítés szükséges. Ha konfigurációs hibát
vét, a rendszer hanggal figyelmezteti, és
megjelenik egy hibaüzenet. Javítsa ki a hibát, és
végezze el újra a tárolást.

Motoros fényvetők konfigurálása
A motoros fényvetőket (spotok) 4 kategóriába lehet osztani:
1.

legfeljebb 6 DMX csatornát igénylő spotok

2.

legfeljebb 12 DMX csatornát igénylő spotok

3.

legfeljebb 22 DMX csatornát igénylő spotok

4.

legfeljebb 30 DMX csatornát igénylő spotok

A spotkonfiguráció a használt motoros fényvetők típusától függ.
Példa: Van egy rendszer, amely 8 darab 6 DMX csatornát igénylő motoros kengyellel (Yoke) és 8 darab 16 DMX csatornát
igénylő Studio Color fényvetővel rendelkezik. Konfigurálja a rendszert legfeljebb 6 paraméterrel rendelkező 8 spotra és
legfeljebb 22 paraméterrel rendelkező 8 spotra.
A generálmester mester maximális szintjének módosítása
A General Master Maximum Level (generálmester maximális szintje) lehetővé teszi a generálmester maximális szintjének
kiválasztását. Ez az érték beállítható 100 %-ra vagy 200 %-ra.
Amikor kijelöli ezt az elemet, az F1 Toggle billentyű aktívvá válik. A generálmester maximális szintjének kiválasztásához
és a választás tárolásához nyomja meg ezt a billentyűt.

Különleges funkciók
A különleges funkciókat az F4 billentyű megnyomásával lehet kiválasztani. Ez a terület szolgál a rendszer általános
paramétereinek a definiálására. A NOVRAM váltások listája lentebb látható. A tartalékok a jövőbeni használat számára
vannak fenntartva.
A választáshoz használja a nyilakat, míg az áttöltés váltásához az F1 billentyűt.

Bit Funkció

Váltások

Leírás

A

System Type
(Rendszertípus)

0 – Ovation 4D
1 – Micron 4D

Arról informálja az Ovation 4D/Micron 4D
számítógépét, hogy milyen rendszert futtat.

B

Printer Time-out
(Nyomtató
időtúllépése)

0 – Long (Hosszú)
1 – Short (Rövid)

Akkor ajánlatos long értékre beállítani, ha a
short érték esetén sok nyomtató nem válaszol
megfelelően. Ha a nyomtató nem válaszol
megfelelően, probáljon meg ávtáltani short
értékre.

C

Master/Slave
(Mester/szolga)

0 –Disable (Tiltás)
1 – Enable
(Engedélyezés)

A Master/Slave az Etherneten keresztül
működik.

D

Backup system
0 –No (Nem)
(Tartalék rendszer) 1 – Yes (Igen)

A fő vezérlőpult tartalékaként engedélyezi vagy
tiltja a távirányító egységet.

E

Printer Type
(Nyomtató típusa)

A nyomtatónak megfelelő beállítást kell
használni.

F

Spotok
0 – Assigned
hidegindítás esetén (Áttöltött)
1 – Unassigned (Át
nem töltött)

0 – Alphanumeric
(Alfanumerikus)
1 – Graphics
(Grafikus)

Hidegindítás után az alapértelmezett DMX
címeknek a spotokba való áttöltéséhez váltson
át 0-ra.
Hidegindítás után váltson át 1-re, ha az
Ovation 4D/Micron 4D

Bit Funkció

Váltások

Leírás
alapértelmezett DMX címeket nem kívánja a
spotokba áttölteni.

G

VC Compression
(VC tömörítés)

0 – Disable (Tiltás)
1 – Enable
(Engedélyezés)

Váltás 0-ra – A rendszer nem küld tömörített
VC-ket.

0 – Disable (Tiltás)
1 – Enable
(Engedélyezés)

Engedélyezi vagy tiltja egyetlen memóriának
egyszerre több lejátszó forrásba való áttöltését.

H

Multi cues (Több
memória)

I

USA system (USA 0 – No (Nem)
rendszer)
1 – Yes (Igen)

Váltás 1-re – A rendszer tömörített VC-ket
küld. Váltson 0-ra, ha Compulite CAD
rendszereket használ, mint amilyen például a
WYSIWYG.

Ha a beállítás “no”, ezek a billentyűsorozatok
szükségesek:
CHAN # @ 7
CHAN # @ 8••5 = # STORE – a fényerő
áttöltéséhez tizedespont szükséges.
Ha a beállítás “yes”, ezek a billentyűsorozatok
szükségesek:
CHAN # @ 70
CHAN # @ 85 MEM # STORE - a fényerő
áttöltéséhez tizedespont nem szükséges. A
memóriarögzítési sorozatból kikerül az =.

J

999 Patch
(Összerendelés)

0 – No (Nem)
1 – Yes (Igen)

A vezérlőpult figyelmen kívül hagyja vagy
hivatkozik a 999-es összerendelésre.

K

Spare (Tartalék)

L

Old DMX Timing
(Régi DMX
időzítés)

0 – No (Nem)
1 – Yes (Igen)

A régi vagy az új DMX protokoll időzítést
engedélyezi.

M

DMX Input (DMX 0 – Disable (Tiltás)
bemenet)
1 – Enable
(Engedélyezés)

Ha használni szeretné a DMX bemenetet, ezt a
bitet engedélyezni kell, és a DMX bemenet
számát az előző beállításban kell beállítani.
A rendszert nem lehet egyidejűleg SMPTE és
DMX bemenet számára konfigurálni.

N

Library Errors on
Load
(Könyvtárhibák
betöltéskor)

0 – Don’t clear
(Nem töröl)
1 – Clear (Töröl)

Előadás betöltésekor a rendszer automatikusan
végrehajt egy könyvtárkonzisztencia tesztet.
A 0 beállítás esetén a könyvtári számok akkor is
a memóriában maradnak, ha ellentmondások
vannak. .
Az 1 beállítás esetén a könyvtári számok
törlődnek a memóriából és a paraméterértékek
megmaradnak. MEGJEGYZÉS: Ha könyvtári
következetlenségek vannak, a Load Complete
(Betöltés kész) üzenet elején megjelenik egy
csillag (*).

O

SMPTE

0 – Disable (Tiltás)
1 – Enable
(Engedélyezés)

0 beállítás esetén nem használja az SMPTE-t.
1 beállítás esetén az SMPTE engedélyezett.
A rendszer nem konfigurálható egyidejűleg
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Bit Funkció

Váltások

Leírás
SMPTE-hez és DMX bemenethez.

P

Color LCD (Színes 0 – No (Nem)
LCD)
1 – Yes (Igen)

0 beállítás esetén szokásos érintőképernyőt
használ.
1 beállítás esetén színes érintőképernyőt
használ. Színes érintőképernyő esetén megfelelő
hardverrel kell rendelkeznie.

Q

MIDI

R

Spare (Tartalék)

S

Spare (Tartalék)

T

Spare (Tartalék)

U

Spare (Tartalék)

V

Spare (Tartalék)

W

Protect All
(Mindent megvéd)

0 – Disable (Tiltás)
1 – Enable
(Engedélyezés)

0 beállítás esetén a MIDI funkció tiltott. Ekkor a
MIDI menü nem jelenik meg a menük listáján.

0 – No (Nem)
1 – Yes (Igen)

1 beállítás esetén a Config Sys összes beállítását
a jelszóval lehet elérni.

1 beállítás esetén a MIDI funkció engedélyezett.

0 beállítás esetén csak a Különleges funkciók
(Special Functions) és a Különleges számok
(Special Numbers) eléréséhez szükséges jelszó.
X

Spare (Tartalék)

Különleges számok
A rendszer-konfigurációs terület a következő adatokat tartalmazza:
• A színváltók színszámainak maximális száma. (0-32)
• Billentyűzet nyelve 0 - Angol
1 - Svéd
2 - Magyar
3 - Francia
4 - Német
5 - Norvég
• Spare (Tartalék)
• Másodpercenkénti SMPTE színszámok –10 és 30 között. Az alapértelmezés 12.
• Pultkiosztás verziója - 0 (jelenleg nem használt)
• Kommunikáció típusa
0 – DMX – minden csatlakozó kimenete DMX
1 – CMX + DMX – az 1-es csatlakozó CMX. A többi
kimenete DMX
2 – 2 CMX + DMX – az 1-es és a 2-es csatlakozó kimenete
csatlakozó kimenete
DMX.
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csatlakozó
CMX. A többi

Rendszer-paraméterek
Az általános rendszer-konfigurálási beállítások a System Parameters (8-as menü - Rendszerparaméterek) menüben
találhatók.
A System Parameters felső része mutatja a rendszer-konfigurációt, amely a következőket tartalmazza:
• Az aktuális előadás memóriái (ha vannak). A kijelző megmutatja az előadás memóriáinak a számát, szövegét, a
rögzítés dátumát és időpontját.
• Az aktuális szoftver verziója.
• A fennmaradó memóri %-ban kifejezve.
• A lemez kapacitása.
• A húzott spotok száma.
• A húzott csatornák és dimmerek száma.
• A húzott színváltók száma.

A kezelő által definiálható paraméterek
A kijelző alsó része azokat a paramétereket mutatja, amelyek alapértelmezését a kezelő definiálhatja. Ezen elemek
némelyike átváltható, míg a többi szám beírását igényli.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. A kurzor mozgatásához és a
kívánt elem kijelöléséhez
használja a nyílbillentyűket.
2. Nyomja meg az F1 ENTER
billentyűt.

Megjelenik egy Set Parameter To: (Paraméter
beállítása:) üzenet.

Paraméter

Amit elvégez

Default memory time
(Alapértelmezett
memóriaidő)

A memóriák alapértelmezett beúszási ideje. Ez számjegyes
bejegyzés.

Default fade time
(Alapértelmezett úsztatási
idő)

A memóriák kiúszási ideje a [RESET] billentyű megnyomása
után. Ez szám beírását igényli.

Beeper (Hangjelző)

Azt vezérli, hogy a vezérlőpult hangjelzést adjon-e, ha hiba
történik, vagy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy éppen
felülírni készül a memóriát. Ez egy váltó.

Flash rate (Villogási
sebesség)

Az a sebesség, amelyen a [FLASH] működik. Ez egy
számjegyes áttöltés 1 (gyors) és 40 (lassú) között.

Submaster #1 control (1-es

Az almestert az A/B, C/D húzóba vagy úsztatókba és húzókba
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Paraméter

Amit elvégez

almester húzása)

tölti át. Ez egy váltó.

Submaster #2 control (2-es
almester húzása)

Az almestert az A/B, C/D húzóba vagy úsztatókba és húzókba
tölti át. Ez egy váltó.

Sensitivity of TB
(Pozícionálógömb
érzékenysége)

A válaszhoz határozza meg a pozícionálógömb mozgását. 6
beállítás érhető el. Az 1-es beállítás (durva felbontás) a
pozícionálógömb nagyon kis mozgására is nagy mértékben
mozgatja a tükröt. A 6-os beállítás (nagyon finom felbontás) a
pozícionálógömb nagy mozgására is kis mértékben mozgatja a
spotot.

MIDI I/O channel (MIDI
I/O csatorna)

Azt a csatornát határozza meg, amelyen a MIDI jelek
átvitele/fogadása történik. 1 és 16 közötti szám beírását igényli.
Ez csak akkor jelenik meg, ha a rendszer MIDI vezérlésre van
konfigurálva. A MIDI vezérlést a Szevizeszközök/Config
Sys/Különleges funkciókban kell konfigurálni.

MIDI sync out channel
(MIDI csatorna
szinkronizálása)

Azt határozza meg, hogy a MIDI szinkronizálási funkció melyik
MIDI csatornán működik. 1 és 16 közötti szám beírását igényli.

G. M. Blackout
(Generálmester elsötétíse)

Engedélyezi vagy tiltja a G.M. elsötétítő billentyűt.

Non dim level (direkt
áramkör kapcsolási
szintje)

Azt az értéket állítja be, amelyen egy dimmer, szintje teljes
értékre ugrik. Szám beírását igényli.

On (Be)

Azt a szintet állítja be, amelyen az [ON] billentyű működik.
Szám beírását igényli.

Latest Takes Precedence
(Az utolsó veszi át a
precedenciát)

Engedélyezi vagy tiltja az LTP vezérlési prioritást.

Time of day (Napi idő)

A rendszer valós idejű óráját állítja be. Szám beírását igényli.

Date (Dátum)

A dátumot állítja be. Szám beírását igényli.

Store tracking if dim on
(Nyomkövetés tárolása, ha
a dimmer be van
kapcsolva)

Yes (Igen) érték esetén: Ha a dimmer 0 %-nál több, az összes
spotparaméter rögzítésre kerül a memóriában, még akkor is, ha
némelyik nem lett kiválasztva.
No (Nem) érték esetén: A szerkesztőben csak azok a
paraméterek vannak, amelyek a memóriában rögzítve lettek. Ez
egy váltó.

Scrollers jump on fade (A
színváltók úsztatásra
ugranak)

A színváltók színei ugorhatnak vagy beúszhatnak. Ez egy váltó.

Mix editing of spots
(Spotok vegyes
szerkesztése)

Azt határozza meg, hogy egy spot-tartomány kiválasztásakor a
választásba bele kerüljenek-e különféle spot-típusok, vagy a
kiválasztott tartományból csak egy típus kerüljön a
szerkesztőbe. Ez egy váltó.

Auto seq. A/B (A/B
automatikus sorrendi
lejátszása)

Azt határozza meg, hogy a [SEQ] automatikusan engedélyezett
legyen-e az A/B-be való áttöltés után.

Store increment (Lépésköz
tárolása)

A [+STORE] a kezelő által választott bármekkora számmal
léptethető.

Wire/less Designer (Kábel
nélküli tervező)

Engedélyezi vagy tiltja a kábel nélküli távirányító használatát.
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Paraméter

Amit elvégez

nélküli tervező)
Store Store to first active
(STORE STORE az első
aktívra)

Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan válaszoljon a
STORE STORE funkcióra.
Yes (Igen) érték esetén az új információ az első aktív lejátszó
úsztatóba kerül rögzítésre. A rendszer először megnézi az A/B-t,
majd a C/D-t, végül az 1-estől kezdve a húzókat.
No (Nem) érték esetén a csatorna-fényerő módosítások
tárolódnak a megfelelő kimenetbe.

Auto assignment on GO
(Automatikus áttöltés GO
parancs esetén)

A lejátszó eszközökbe való áttöltések időzítését határozza meg,
amikor az áttöltésekre eseményeken keresztül kerül sor. Példa: a
20-as memóriában lévő esemény: az 5 – 8 memóriák áttöltése a
C/D automatikus indításba.
No (Nem) esetén: Az áttöltés az átúsztató végénél történik a 19es memóriába.
Yes (Igen) esetén: Az átúsztató áttöltése a [GO] paranccsal
történik a 20-as memóriába.

Compress data on diskette
(Adatok tömörítése
hajlékonylemezen)

Yes (Igen) esetén: Az előadás adatait 2 MB-ig a rögzítés során a
rendszer automatikusan tömöríti. Az alapértelmezés a Yes érték.

Autosave # of generations
(# generáció automatikus
mentése)

Engedélyezi vagy tiltja az Autosave (Automatikus mentés)
funkciót, és meghatározza, hogy az Automatikus mentés funkció
hány generációt mentsen.

A Print (Nyomtatás) menü képernyő
A nyomtatási lehetőség (F6) képernyőnyomtatásként működik. Ez dokumentáció esetén hasznos, mivel tartalmazza a fontos
információkat, például a rendszer-konfigurációt..
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27. FEJEZET
CSATORNA ÉS SZÍNVÁLTÓ
ÖSSZERENDELÉS
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A Channel Patch (Csatorna összerendelése)
Dimmerek összerendelése csatornákkal
Csatornák összerendelése dimmerekkel
Összerendelési áttöltések törlése
Az alapértelmezett áttöltések újbóli áttöltése
Dimmerek cseréje
Görbék áttöltése dimmerekbe
Az általános mesterhúzó engedélyezése/tiltása
Programozható összerendelési áttöltések vizsgálata
Szabad dimmerek megtekintése
DMX bemenet összerendelése
A Scroller Patch (Színváltó összerendelése)
Színváltó kiválasztása
Színváltó összerendelése csatornákkal
Dimmerek összerendelése színváltókkal
A sötétszín funkció áttöltése
A színszámok módosítása
Színszámok beállítása
A színváltó beállításának módosítása
Áttöltések törlése
Csatornák és dimmerek tesztelése
Csatornák tesztelése a szerkesztőben
Csatornák tesztelése a Test (Teszt) menüben
Dimmerek tesztelése a Test (Teszt) menüben
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A Channel Patch (Csatorna összerendelése)
A Channel Patch (Csatorna összerendelése) menü (1-es) sok beállítási lehetőséget biztosít a dimmerek és csatornák
definiálásához. Az Ovation 4D és a Micron 4D legfeljebb 1536 csatornát tud vezérelni, melyeket programozhatóan lehet
összerendelni.
Az összerendelési táblázat soronként 4 elemmel rendelkezik:
Dimmerszám vagy DMX
kimeneti csatlakozó száma
Csatorna- vagy színváltószám
Maximális színt vagy színváltó
összerendelés

DIM °

1

2

3

4

CH/SCR

1

2

3

4

%/CH

FL

FL

FL

FL

Curve

2

2

2

2

Dimmer görbe

Az alapértelmezett összerendelés az 1-es az 1-eshez.
Csatlakozó információ
A csatlakozó információt a “Dim” sor fejlécében megjelenő ikonok jelzik:
1 kör jelzi az 1-es csatlakozót,
2 kör jelzi a 2-es csatlakozót,
3 kör jelzi a 3-as csatlakozót,
4 kör jelzi a 4-es csatlakozót.

Az alapértelmezett csatorna-dimmer összerendelés egymást követő számozású az első csatornától és dimmertől kezdve az
utolsóig. Más szavakkal, a DMX 1-es csatlakozón az utolsó alapértelmezett csatorna és dimmer az 512-es csatorna és az
512-es dimmer. A 2-es csatlakozón lévő első húzócsatorna az 513-as, és a dimmer (DMX) száma is 513, habár a dimmer
(DMX) szám a 2-es csatlakozón valójában az 1-es DMX. A számozás figyelmen kívül hagyja a csatlakozókba való
kiosztást.
A kijelző átváltható úgy, hogy a Dim szám helyett a DMX csatlakozót lehessen megtekinteni.
1. Nyomja meg a vezérlőpulton az [EXAM] billentyűt. Megjelenik a DMX 2-es csatlakozó. Példa: Az 513-as
csatorna az 1-es DMX-be (2-es csatorna) van áttöltve. A DMX csatlakozó csatornák világosszürkén jelennek
meg.

Ovation 4D/Micron 4D

A Channel Patch (Csatorna összerendelése) színbillentyűje:

Szín

Mit jelent?

Fekete

Dimmerszám az általános mesterhúzó alatt

Sárga

Dimmerszám nem az általános mesterhúzó
alatt

Kék

Alapértelmezett csatorna

Vörös fehér mezőben

Programozható csatorna-összerendelés



Színváltó-áttöltés – DMX cím színváltóba





1. sor - sárga – az általános
mesterhúzó tiltott.
2. sor – a színváltószám más
betűtípussal jelenik meg.
3. sor – húzócsatorna száma.
4. sor – scr jelenik meg kéken, ami
azt jelzi, hogy ez színváltó-áttöltés.

A görbe száma mellett egy s jelenik meg
vörösen fehér mezőben.

2 paraméter húzócsatorna (dimmer és
színváltó)

1-es görbe – S görbe: vörös
2-es görbe – lineáris: barna
(alapértelmezett görbe)
3-as görbe – nem dimmer: lila
4-es görbe – park: fehér
5-ös programozható görbe: sárga
6-os programozható görbe: zöld
7-es programozható görbe: lila
8-as programozható görbe: kék

Görbék

Egy sárga nagy E betű jelenik meg fekete
mezőben.

A dimmerek külső dimmerként működnek
(lásd a 28. fejezetet).
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Dimmerek áttöltése csatornákba
Egyetlen csatornával össze lehet rendelni egyetlen dimmert vagy dimmerek tartományát.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Assign
Dimmers billentyűt.
2. Írja be a dimmer számát.

Ki lehet választani egy dimmertartományt is.

3. Nyomja meg az F1 Thru
] billentyűt.
Dimmer vagy a [

Ez lehetővé teszi tartomány kiválasztását. Az F2
& Dimmer billentyű nem egymást követő
dimmerek kiválasztására használható.

4. Írja be a tartomány utolsó
dimmerének a számát.
5. Nyomja meg az F3 To
Channel billentyűt.

Az Ovation 4D egy csatornaszámot kér.

6. Írjon be egy csatornaszámot.
7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A csatornaszám vörösen jelenik meg fehér
mezőben.

Dimmerek áttöltése színváltókba
Ha a színváltókkal szeretne kommunikáltatni, azokat a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben át kell tölteni a
DMX címeikbe. Az áttöltéseknek azonosaknak kell lenniük a színváltón lévő helyi DMX címmel. A rendszerben lévő
színváltók számát a System Configuration (Rendszer-konfiguráció) menüben definiált színváltók száma határozza meg. .
Ha egy dimmer át van töltve egy színváltóba, a dimmer száma sárgán jelenik meg, ami azt jelzi, hogy ezek a DMX
csatornák nem az általános mesterhúzó alatt vannak. A kellemetlenségek elkerülése végett a színváltó-áttöltések
automatikusan törlődnek az általános mesterhúzóból.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Assign
Dimmers billentyűt.

Az Ovation 4D egy dimmerszámot kér.

2. Válassza ki a dimmer
számát.

Ez lehet egyetlen szám vagy egy
dimmertartomány első tagjának a száma.

3. Nyomja meg az F1 Thru
Dimmer billentyűt.

Ez lehetővé teszi egy dimmertartomány
kiválasztását. Az F2 & Dimmer billentyű nem
egymást követő dimmerek kiválasztására
használható.

4. Írja be a tartomány utolsó
dimmerének a számát.
5. Nyomja meg az F4 To
Scroller billentyűt.

A kijelző a Scroller Patch (Színváltó
összerendelése) menüre ugrik. A kiválasztott
dimmereknek (DMX címek) meg kell felelniük a
színváltó helyi DMX címének.

6. Írja be a színváltó számát a
számbillentyűzeten.
7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.
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A kijelző visszatér a Channel Patch (Csatorna
összerendelése) menüre. A DMX színváltóba való
áttöltések tárolódnak, és megjelennek a Channel

Patch menü és a Scroller (Színváltó) menü
összerendelési táblázatában.
Egy színváltóba több DMX cím is áttölthető, így egyetlen csatorna több színváltóhoz is hozzárendelhető.
Példa. 4 színváltó – 201 – 204 -es dimmercímekre vannak becímezve. A színváltókhoz tartozó fényvetők az 56-os
csatornával vannak összerendelve. Töltse át a 201 – 204 dimmercímeket az 1-es színváltóba, majd rendelje össze az 1-es
színváltót az 56-os húzócsatornával. Az 56-os csatorna most a színváltókhoz tartozó fényvetők dimmereit és azok
színváltóit vezérli. Ebben a beállításban a 4 színváltó mindig ugyanannál a színszámnál van.

Csatornák áttöltése dimmerekbe
Át lehet tölteni csatornatartományt dimmertartományba vagy egyetlen csatornát egy vagy több dimmerbe.
Példa: Töltse át a 73 – 75 csatornákat a 120 – 122 dimmerekbe.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Assign
Channels billentyűt.

A rendszer egy csatornaszámot kér.

2. Írja be a csatornaszámot a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg az F1 Thru
Channel billentyűt.

A rendszer egy csatornaszámot kér.

4. Írja be a tartományban lévő
utolsó csatorna számát.
5. Nyomja meg az F1 To
Dimmer # billentyűt.
6. Írja be a tartomány első
dimmerének a számát.
7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A 73-as csatorna a 120-as dimmerbe töltődik át,
a 74-es csatorna a 121-es dimmerbe és a 75-ös
csatorna a 122-es dimmerbe.

Összerendelési áttöltések törlése
A csatorna-vagy dimmerösszerendelési áttöltések törölhetők, és a kimenetük letiltható.
A törölt áttöltések dimmerszámai sárgán jelennek meg.

Billentyű-lenyomások
1.

Eredmények/Megjegyzések

Nyomja meg az F3 Clear
Assign billentyűt.

2. Nyomja meg az F1 Channels
billentyűt.

Válassza ki a törölni kívánt csatornát.

3. Nyomja meg az F3 Store
billentyűt.

A csatorna most nem összerendelt. A dimmerek
sárgán jelennek meg. Az áttöltéseket a
csatornák és dimmerek újbóli összerendelésével
lehet visszaállítani.
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Az alapértelmezett összerendelés helyreállítása
A rendszer az 1-1 alapértelmezéssel töltődik be a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben.
Az alapértelmezett áttöltéseket vissza lehet állítani a teljes összerendelési táblázatra vonatkozóan, egyes dimmerekre vagy
dimmerek tartományára.
Az alábbi példa a teljes összerendelési táblázat visszaállítását mutatja be.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F4 Default
(1-to-1) billentyűt.
2. Nyomja meg az F1 All
Patches billentyűt.

A rendszer megjeleníti az Are You Sure? (Biztos
benne?) üzenetet.

3. Nyomja meg az F1 Yes
billentyűt.

A teljes összerendelési táblázat visszatér az 1-1
összerendelési áttöltésekhez.

Arányos összerendelés
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy adott dimmer kimenetét valahány %-ra korlátozza. Ez a funkció olyan lámpáknál
hasznos, amelyeket nem kíván egy bizonyos szint fölött működtetni.
Az arányos összerendelés kényelmes módszert jelent a horizontvilágítás kiegyenlítéséhez. Állítsa be a világításhoz használt
dimmerek arányos kimenetét, és nem veszít el értékes feltérképezési időt az egyenletes megvilágítás egységszintjének
“babrálásával”. .

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F5 Propor
Patch billentyűt.

A rendszer egy dimmerszámot kér.

2. Írjon be egy dimmerszámot.

1-nél több dimmert is ki lehet választani.

3. A kiválasztott dimmer(ek)
maximális kimeneti szintjének
áttöltéséhez használja a
kereket vagy a billentyűzetet.
4. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A maximális kimeneti szint az összerendelés 3.
sorában egy sárga mezőben lilán jelenik meg.

Dimmerek cseréje
A dimmerek cseréje a dimmerek csatorna-áttöltésének a cseréjét jelenti.
Példa: A 89-es dimmer a 89-es csatornával van összerendelve, míg a 90-es dimmer az 56-os csatornával. Cserélje fel a
dimmeráttöltéseket úgy, hogy a 89-es csatorna tartozzon a 90-es dimmerhez, míg az 56-os csatorna a 89-es dimmerhez.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F5 Exchange
Dimmers billentyűt.

Az Ovation 4D a következőt kéri: Exchange
dimmer # (# dimmer cseréje).

2. A kérésre válaszul írja be a
dimmer számát.
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3. Nyomja meg az F1 With
Dimmer billentyűt.
4. Írja be a számot a
számbillentyűzeten.
5. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Az eredmény úgy jelenik meg, mint minden más
programozható összerendelés.

Görbék áttöltése dimmerekbe
4 előreprogramozott dimmer görbe létezik:
1.

S görbe

2.

Lineáris

3.

Nem dimmer – a nem dimmer beállítású dimmer maximális teljesítményre ugrik, amikor a dimmerszint eléri az 50 %ot. A 0 % és 49 % között nincs kimenet. Ez Pl. motorok és villanólámpák esetén hasznos.

4.

Park – mindig bekapcsolt állapotban lévő berendezéseknél lehet használni, amilyenek például a munkavilágítások vagy
a füstgépek. A park mindig 100 %-on van.

A 4 fix dimmergörbén kívül létezik még 4 programozható görbe (az 5 – 8 görbék).
Standard görbe áttöltése

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Curve
billentyűt.

A rendszer arra kéri, hogy írja be az új
görbeáttöltéshez a dimmer számát.

2. Írja be a dimmer számát a
számbillentyűzeten.

Ki lehet választani dimmerek tartományát vagy
nem egymást követő dimmerek csoportját.

3. Nyomja meg az F3 Select
Curve billentyűt.

Az F billentyűkkel meg lehet jeleníteni a
görbebeállításokat.

4. Válassza ki a kívánt görbét.

A görbeáttöltés a csatornaösszerendelési táblázat
4. sorában jelenik meg.

Egyéni görbék programozása
Görbéket lehet programozni lépések választásával és a kerék segítségével a lépés szintjének beállításával vagy a görbe
beállításához az 1 – 10 úsztatók segítségével.
Az úsztatók segítségével

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Curve
billentyűt.

A rendszer megkéri egy dimmer számát.

2. Írja be a görbeáttöltéshez a
dimmer számát.
3. Nyomja meg az F4 Program Megjelennek az 5 – 8 görbék grafikonjai. A
Curve billentyűt.
rendszer megkéri a görbe számát.
4. Írja be görbe számát a
számbillentyűzeten (5 – 8).
5. Nyomja meg az F1 Setup
From Faders billentyűt.

A görbe lépések kezeléséhez használja az első 10
úsztatót. Ez a kiválasztás élő módba visz, lehetővé
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From Faders billentyűt.

téve a görbe beállítását és annak egyidejű
ellenőrzését a csatornának a 11 → 20 úsztatókba
vagy az átúsztatókba való áttöltésével.

6. Nyomja meg a MENU
billentyűt.

Visszatér a görbe menühöz.

7. Nyomja meg az F1 Store
Curve billentyűt.

Tárolja az új görbeparamétereket, és befejezi a
műveletet.

A kerék használatával

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Curve
billentyűt.

A rendszer megkéri egy dimmer számát.

2. Írja be a dimmerszámo(ka)t
a görbeáttöltéshez.
3. Nyomja meg az F4
Program Curve billentyűt.

Megjelennek az 5 – 8 görbék grafikonjai. A rendszer
megkéri a görbe számát.

4. Írja be a görbe számát a
számbillentyűzeten.
5. Nyomja meg az F2 SET
UP STEPS billentyűt.
6. Az egyes lépések
meghatározásához
használja a {wheel}
kereket.
7. A következő vagy az előző
lépésre való ugráshoz
nyomja meg az F4 vagy az
F5 billentyűt.
8. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Tárolja az új görbeparamétereket, és befejezi a
műveletet.

A görbe tesztelése
Az indítás előtt a programozott görbét tesztelni lehet. A tesztelési eljárás attól függ, hogy használja-e a beállítási
lépéseket (Set Up Steps).
Úsztatókkal programozott görbe tesztelése
1. Töltse át a dimmer csatornáját egy lejátszó úsztatóba vagy húzóba.
2. Úsztassa az áttöltést kézzel vagy a Go parancs használatával.
3. A Channel Patch (Csatorna összerendelése) menühöz való visszatéréshez
nyomja meg az [MENU] billentyűt.
4. Ha elégedett a görbével, nyomja meg az F1 Store billentyűt. Ha a görbe nem felel
meg, programozza újra, és végezze el ismét a tesztelést.

Kerék segítségével programozott görbe tesztelése
Ha a lépések programozását a kerék segítségével végezte el, használja Start Sample (Minta indítása) lehetőséget.
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Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Start
Sample billentyűt.

Végrehajtódik egy, az új görbébe áttöltött
dimmeren egy élő úsztatás.

2. Nyomja meg a [MENU]
billentyűt.

Visszatér a görbe menühöz.

3. Ha a görbe kielégítő, nyomja
meg az F1 Store billentyűt. Ha a
görbe nem megfelelő, az
újraszerkesztéshez nyomja meg
az F2 Setup Steps billentyűt.

Az általános mesterhúzó tiltása
Az általános mesterhúzóból el lehet távolítani dimmereket. Le lehet tiltani a színváltók, motorok, füstgépek és egyéb
különleges effektusok általános mesterhúzóját.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F5 G.M.
billentyűt.

A rendszer megkéri, hogy írja be a dimmer
számát.

2. Írja be a dimmer számát a
számbillentyűzeten. Ki lehet
választani dimmerek
tartományát vagy egymást
nem követő dimmerek
csoportját.
3. Nyomja meg az F5 Disable
G.M. billentyűt.

A dimmerek nem az általános mesterhúzó alatt
jelennek meg sárgán.

Az általános mesterhúzó engedélyezése
Az általános mesterhúzóból eltávolított dimmereket vissza lehet helyezni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 General
Master billentyűt.

A rendszer arra kéri, hogy írja be a dimmer
számát.

2. Írja be a dimmer számát a
számbillentyűzeten.

Egynél több dimmert is ki lehet választani.

3. Nyomja meg az F4 Enable
G.M. billentyűt.

A kiválasztott dimmerek feketén jelennek meg, és
teljesen tükrözik a módosításokat az általános
mesterszintben.

Programozható összerendelési áttöltések vizsgálata
A vizsgálatok céljából el lehet különíteni egyedi csatornákat, dimmer- és színváltó-összerendelési áttöltéseket.
Példa: Vizsgálja meg a 100-as csatorna programozható összerendelési áttöltéseit.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések
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1. Nyomja meg az F1 Exam
billentyűt.
2. Nyomja meg az F1 Channel
billentyűt.

A rendszer arra kéri, hogy írja be a csatorna
számát.

3. Írja be a 100 számot a
szábillentyűzeten.

Megjelennek a 100-as csatornával összerendelt
dimmerek.

4. A következő vagy előző
csatorna megtekintéséhez
nyomja meg a [+] vagy a [–]
billentyűt.

Átváltás a dimmervizsgálat és a csatlakozóvizsgálat között
A Channel Patch (Csatorna összerendelése) menü alapértelmezése szerint a dimmerek és csatornák számozása egymást
követően sorakoznak a csatlakozókon. Más szavakkal: az 1-es DMX csatlakozón az alapértelmezett utolsó csatorna az 512es csatorna és az 512-es dimmer. A 2-es DMX csatlakozón az első alapértelmezett csatorna az 513-as dimmer és az 513-as
csatorna.
Váltani lehet, hogy a DMX csatlakozót vagy a dimmer számát kívánja-e megtekinteni.
Nyomja meg a vezérlőpulton az [EXAM] billentyűt. Megjelenik a 2-es DMX csatlakozó. Példa: az 513-as
csatorna áttöltődik az 1-es DMX-be (2-es csatlakozó). A DMX csatlakozó csatornák világosszürkén jelennek
meg.

Megjegyzés
Ha a rendszer a 999-es összerendelés alatt működik, a Connector (csatlakozó) ikonok nem jelennek meg. Lásd a C
függeléket (Dimmerállapot és 999-es összerendelés).

Szabad dimmerek megtekintése
Ez a funkció a szabad vagy nem használt dimmereket jeleníti meg.
Nyomja meg az F1 Free Dimmers billentyűt.
Ennek a kijelzőnek a színbillentyűje:

Szín

Mit jelent?

Kék szürke mezőben

Memóriákban használt színváltókba és
csatornákba áttöltött dimmerek

Fekete fehér mezőben

Törölt dimmeráttöltések

Fekete sárga mezőben

Szabad (nem használt) dimmerek

Ovation 4D/Micron 4D

A Scroller Patch (Színváltók összerendelése)
A Scroller Patch (Színváltók összerendelése) menü (a menü száma 20) a színváltó beállításának és a gyors szerkesztési
kiválasztásnak az optimalizálásához biztosít eszközöket.
A csatornákkal összerendelt színváltók kétparaméteres eszközként határozzák meg a színváltóval felszerelt fényvetőt; a
berendezés dimmere az egyik paraméter, míg a színváltó a másik paraméter. Ez a szerkesztés során lehetővé teszi, hogy
ugyanannak a húzócsatornának a segítségével lehessen megcímezni a dimmert és a színváltót.
A színváltó kezelésének funkciói a következők:
•

Színváltók összerendelése csatornákkal.

•

Színszám meghatározása “sötétszínként”. A “sötétszín” állandó mozgásban van a sötét szürőkben lévő réteg átégésének
csökkentése érdekében.

•

A színszámok számát testre lehet szabni.

•

A színváltó beállításait át lehet másolni az egyik színváltóból egy másikba.

•

A színszám-pozíció finom beállítása.

A színváltó összerendelési táblázata megjeleníti a színváltókra vonatkozó összes információt.
CHN

SCL

DMX

#F

az ezen
csatorna
szerinti
színváltó
címe

a színváltó
száma

a színváltók az ezen
DMX
színváltóban
címe*
lévő
színszámok
száma

1

2

3

4

a
színszám
értéke**

a
színszám
értéke

a
színszám
értéke

a
színszám
értéke

* A színváltókba a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menü Assign Dimmer (Dimmer áttöltése) parancsával lehet
DMX címeket áttölteni. Ha egy színváltóba több dimmert tölt át, az áttöltést a színváltó-táblázat DMX cím oszlopában egy
pluszjel (+) jelzi.
** A színszámok alapértelmezett számát a Szervizeszközök/Config Sys/Különleges számok lehetőségében definiált
színszámok száma határozza meg. A színváltónkénti színszámok számát a Scroller Patch (Színváltó összerendelése)
menüben lehet módosítani. A színszámok értékének alapértelmezése a színszámok számának alapján 0 és 100 közé
eshetnek. A monitor oldalanként legfeljebb 20 színszámot tud megjeleníteni. Ha a vezérlőpultot 20-nál több színszámra
konfigurálta, a következő oldalra az F5 Display  billentyű megnyomásával lehet .

Megjegyzés
Ha a vezérlőpult nincs színváltók számára konfigurálva, a Scroller (Színváltó) menü nem jelenik meg.
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Színváltó kiválasztása
A parancskéréskor be kell írni a színváltó számát. A színváltó-táblázatban vörösen kiemelve jelenik meg az alapértelmezett
színváltó.
1. Írja be a színváltó számát a számbillentyűzeten. Ez sárgán jelenik meg a scroller #: parancskérés után.
Vagy
1. A színválasztó összerendelése táblázatban a kurzor mozgatásához nyomja meg a + vagy a - billentyűt.
Amint kiválaszt egy színváltót, annak a száma megjelenik a parancskérés mellett.

Színváltók összerendelése csatornákkal
Rendeljen össze egy színváltót a megfelelő világító egység csatornaszámával, így létrejön egy kétparaméteres csatorna:
dimmer és színváltó.
Példa: Az 1-es színváltó egy olyan 5 kW-os világító egységhez van szerelve, amelyet a 100-as csatorna vezérel. Az 1-es
színváltónak a 100-as csatornához való összerendelése lehetővé teszi, hogy a berendezés dimmeréhez és a színváltókhoz
csak egyetlen csatorna-kiválasztás segítségével lehessen hozzáférni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es színváltót.
2. Nyomja meg az F1 Assign
To Chan billentyűt.

Az összerendelési táblázatban kijelölődik a
színváltó száma. A rendszer a következő
parancskérést jeleníti meg: assign to channel #
(áttöltés a következő csatornába: #).

3. Írjon be 100-at a
számbillentyűzet
segítségével.
4. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A csatorna száma a színváltó összerendelési
kijelző bal szélső oszlopában jelenik meg. A
színválasztó lista a csatornák számsorrendje
szerint önmagát állítja sorrendbe.

Csatornatartományok összerendelése színváltó-tartományokkal
Példa: Töltse át az 1 – 16 színváltókat a 101 – 116 csatornákba.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az 1-es színváltót.

Kijelölődik a színválasztó száma.

2. Nyomja meg az F1 Assign
To Chan billentyűt.

A rendszer a következő parancskérést jeleníti
meg: assign to channel # (áttöltés a következő
csatornába: #).

3. Írjon be 101-et a
számbillentyűzet
segítségével.
4. Nyomja meg az F2 Thru
Channel billentyűt.

A rendszer megkéri, hogy írja be egy csatorna
számát.

5. Írjon be 116-ot a
számbillentyűzet
segítségével.
6. Nyomja meg az F1 Store
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A 101 – 116 csatornák egymást követően

billentyűt.

áttöltődnek az 1 – 16 színváltókba.

Dimmerek összerendelése színváltókkal
Az F2 Assign to Dimmer billentyű megnyomásával átlép a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menübe. A
dimmereknek színváltókba való áttöltésével kapcsolatos útmutatásokat a Dimmerek áttöltése színváltókba című rész
tartalmazza.
Ha dimmereket szeretne áttölteni színváltókba, válassza a Default Dimmer (Alapértelmezett dimmer - F4) lehetőséget. Az
alapértelmezett dimmerek mindig a rendszerben lévő utolsó dimmerek.
Ha színváltóba való dimmeráttöltést szeretne törölni, nyomja meg az F3 Clear Assign billentyűt.

Sötétszín színszám definiálása
A sötétszín funkció egymást követő két színt tart mozgásban addig, amíg a világító egység dimmere több, mint 10 %-os
fényerőn működik.
Ezzel meg lehet akadályozni a nagyon sötét színek használatakor a réteg átégését, mivel nem állandóan ugyanaz a
rétegfelület van kitéve a lámpa hőjének. A színtekercs összeállításakor a sötét színek hosszát duplára kell venni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a színváltót.
2. Nyomja meg az F4 On/Off
Dark Gel billentyűt.

A parancskérés a következőt mutatja:
set to dark gel from frame # (sötétszín
beállítása a # színszámból)

3. Válassza ki az első sötétszín
számát a számbillentyűzeten,
vagy nyomja meg az F4 és
az F5 billentyűt.

A rendszer automatikusan a sötétszín
folytatásaként ismeri fel a következő színszámot.

4. Nyomja meg az F1 On
billentyűt.

A sötétszín funkció most aktiválódik. A színszám
táblázatban a két színszám között egy vörös ‘d’
betű jelenik meg.

Sötétszín áttöltésének törlése
Ha törölni szeretne egy sötétszín-áttöltést, az F2 Off billentyű megnyomásával kövesse a fentebb leírt eljárást.
A színszám táblázatból eltűnik a sötétszínt jelölő kis ‘d’ betű.

A színszámok módosítása
Az Ovation 4D és a Micron 4D lehetőséget biztosít az egyedi színváltók színszámainak a megváltoztatásához.
Az alapértelmezés szerint a színszámok maximális száma a Szervizeszközök/Rendszer-konfiguráció/Különleges számok
lehetőségben megadottak szerinti. A Scroller (Színváltó) menüben csak ennél kevesebb színszám definiálható.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a színváltót.
2. Nyomja meg az F1 No. of
Frames billentyűt.

A rendszer megkéri a színszámok számának a
megadását.
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3. Írja be a színszámok számát
a számbillentyűzeten.
4. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A rendszer automatikusan a színszámok
számának megfelelően állítja be a színszámok
lépésközét.

Színszámok beállítása
Szükségessé válhat a színszámok lépésközének finomhangolása. Amikor ezt a funkciót választja, az egység dimmere
automatikusan 80 %-ra áll be .

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a színváltót.
2. Nyomja meg az F1 Setup
Frame billentyűt.

Megjelenik a setup frame #: (# színszám
beállítása:) kérés. Adja meg a színszám számát.
A dimmer @ 80 %-ra kerül.

3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

A lámpa 80 %-os teljesítményre áll be. Az @ %
(use scrlr wheel or numeric pad) (@ % (használja
az scrlr kereket vagy a számbillentyűzetet) arról
informálja, hogyan kell a színszámot beállítani.

4. Nyomja meg az F1 Store
Frame billentyűt.

Tárolja a kiválasztott színszám beállítását.

A színszám beállításának tárolása eltolással
Ha a színtekercs eltolása minden színszám esetén ugyanaz, az összes színszámhoz ugyanannak az eltolásnak a beállítását
lehet tárolni. Ha megnövelte a színszám értékét, az eltolással való tárolás révén az azonos kompenzációt tölti át az összes
egymást követő színszámba. Ha csökkentette a színszám értékét, ezzel a választással az összes előző színszámra
vonatkozóan ugyanazt a kompenzációt tárolja.
Nyomja meg az F2 Store Fr W/Offset billentyűt.

A színváltó beállításának másolása
Miután elvégezte a megadások szerint egy színváltó beállítását, az információt át lehet másolni egy másik színváltóba vagy
színváltok tartományába.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a másolni kívánt
színváltót.
2. Nyomja meg az F2 Copy To
Scroller billentyűt.

Az Ovation 4D arra kéri, hogy adja meg azt a
színváltószámot, amelybe másolni szeretne.

3. Írja be a színváltó számát a
számbillentyűzeten.
4. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.
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A kiválasztott színváltóba átmásolódnak a
következők: a színszámok száma, a
színszámérték módosítása és a sötétszínáttöltések.

Csatornák és dimmerek tesztelése
A csatornákat a Test (Teszt) menüben vagy a szerkesztőben lehet tesztelni.
A Test (Teszt) menüt az összerendelésektől függetlenül kell használni a dimmerek teszteléséhez.

Csatornák tesztelése a szerkesztőben
A [TEST] billentyű az érintőképernyőn található.
Példa: Lapozzon át a csatornákon a 8-as csatornától kezdve.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki a 8-as csatornát.
2. Nyomja meg a [TEST]
billentyűt.

A szerkesztőben kiválasztódik a 8-as csatorna 80
%-os fényerővel.

3. Nyomja meg a [TEST]
billentyűt.

A 8-as csatorna dimmere kikapcsol, és most a 9es csatorna kapcsol be 80 %-on.

4. A tesztelési funkcióból való
kilépéshez nyomja meg a
[RESET] billentyűt.

Csatornák tesztelése a Test (Teszt) menüben
A Test (Teszt) menü száma a 11-es.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Test (Teszt)
menüre.
2. Nyomja meg az F1 Channels
billentyűt.

Megjelennek a csatornaszámok. A rendszer
megkéri egy csatornaszám beírására.

3. Írjon be egy csatornaszámot.

A rendszer arra kéri, hogy töltsön át fényerőt.

4. Töltsön át fényerőt a
kerékkel, vagy nyomja meg
az [@] billentyűt, és írjon be
egy értéket a billentyűzeten.

A kiválasztott csatorna vörösen jelenik meg.

5. Az előző vagy a következő
csatorna teszteléséhez
nyomja meg az F1 Previous
vagy az F2 Next.
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Dimmerek tesztelése a Test (Teszt) menüben
A Test (Teszt) menü közvetlenül címzi a dimmereket. Minden esetleges programozható összerendelés figyelmen kívül
marad.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Test (Teszt)
menüre.
2. Nyomja meg az F2 Dimmers
billentyűt.

Megjelennek a dimmerszámok. A rendszer
megkéri egy csatornaszám beírására.

3. Írjon be egy dimmerszámot.

A rendszer arra kéri, hogy töltsön át fényerőt.

4. Töltsön át fényerőt a
kerékkel, vagy nyomja meg
az [@] billentyűt, és írjon be
egy értéket a billentyűzeten.

A kiválasztott dimmer vörösen jelenik meg.

5. Az előző vagy a következő
dimmer teszteléséhez nyomja
meg az F1 Previous vagy az
F2 Next.
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28. FEJEZET
SPOTKEZELÉS ÉS
ÖSSZERENDELÉS
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A Mix Output (Kimenet keverése) menü
A Mix Output (Kimenet keverése) menü kijelzése
Spotszámok összerendelése
Kimeneti címek áttöltése
Eszközök definiálása
Paraméterkerekek áttöltéseinek a szerkesztése
Alapértékek elengedése
Külső dimmer definiálása
Eszközkönyvtár létrehozása
A Spot Patch (Spot összerendelése) menü
Összerendelési pozíció áttöltése
Visszatérés az alapértelmezett pozícióhoz
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A spotkezeléssel két menü foglalkozik: a Mix Output (Kimenet keverése) menü és a Spot Patch (Spot összerendelése)
menü.
A Mix Output (Kimenet keverése) menü biztosítja a motoros eszközök definiálásának, a spotszámok összerendelésének és a
kimeneti címek áttöltésének minden eszközét.
A Spot Patch (Spot összerendelése) menü lehetővé teszi a konzisztens sugármozgás konfigurálását a pozícionálógömbön
keresztül.

A Mix Output (Kimenet keverése) menü
A menü száma: 19.
A Mix Output (Kimenet keverése) menüben található funkciók felelősek a motoros fényvetők kezeléséért.
A menü a következőket tartalmazza:
•

Spottípus kiválasztása és áttöltése spot húzószámokba.

•

Kimeneti címek beállítása. Minden egyes spot egyedi címet kap. Az egyes spotokon lévő helyi címnek azonosnak kell
lennie a Mix Output (Kimenet keverése) menüben áttöltött címmel.

•

Új eszközök definiálása, beleértve a paraméterkerék beállítását.

•

Eszközdefiníciók szerkesztése.

•

Eszközkönyvtárak létrehozása.

A Mix Output (Kimenet keverése) menü kijelzése
A Mix Output (Kimenet keverése) menüben lévő elemek: az áttöltési táblázat, az eszközlista, az eszközdefiníciós táblázat, a
csatlakozó beállítás és a paraméterkönyvtári hivatkozás.

Az áttöltési táblázat
A képernyő bal oldalán látható Áttöltési táblázat (Assignment Table) mutatja, hogy milyen típusú spotok (eszközök) vannak
összerendelve húzószámokkal és spotok kimeneti címeivel. Az Áttöltési táblázat 3 sorból áll:
•

A Dev jelenti az eszközt. Itt jelenik meg az áttöltött eszköz kétbetűs címkéje.

•

A Spt az a spotszám, amelynek révén egy adott eszközt el lehet érni.

•

Az Out az adott eszköz DMX címe vagy S-Mix cím kimenete.

Az eszközlista
Az Eszközlista (Device List) spotszámokba áttölthető eszközök listája. Az Eszközlista 13 eszközt tartalmaz.
Az Eszközlista három oszloppal rendelkezik.
•

Az első oszlop az eszköz neve.

•

A második oszlop az eszköz címkéje.

•

A harmadik oszlop mutatja az adott típusú eszköz által használt DMX csatornák számát.

A 4D vezérlőpultjának alapértelmezett Eszközlistája három típusú eszközre oszlik:
•

A DMX - DMX eszközöket a kezelő programozhatja. Eszközöket ennek a menünek a Define Device (Eszköz
definiálása) pontjában lehet definiálnni (az F2 Select Device alatt). A DMX eszközök az Eszközlista felső részében
jelennek meg.

•

Az L-MIX eszközök: a Coemar és a Fly. Ezek a motoros fényvetők DMX protokoll alatt működnek. Az
eszközdefinícióhoz való hozzáférés a fordításra (Invert), az ugrás x-úsztatásra (Jump on x-fade), a paraméterek
belefoglalása/kizárása könyvtárakból lehetőségre, a paraméterek CL1-be vagy CL2-be belefoglalására, a paraméterek
alapértékének definiálására és a kerékbeállításra korlátozódik. Az L-Mix eszközök az Eszközlista középső részében
jelennek meg.
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•

A High End/ S-Mix eszközök saját protokollt használnak. Az eszközdefinícióhoz való hozzáférés a fordításra (Invert),
az ugrás x-úsztatásra (Jump on x-fade), a paraméterek belefoglalása/kizárása könyvtárakból lehetőségre, a paraméterek
CL1-be vagy CL2-be belefoglalására, a paraméterek alapértékének definiálására és a kerékbeállításra korlátozódik.
Ezek az eszközök az Eszközlista alsó részében jelennek meg.

A definíciós táblázat
Az eszköz teljes neve, rövid neve és a kimenet hossza a képernyő jobb oldalán látható Definíciós táblában (Definition
Table) jelenik meg. A Definíciós táblában láthatók az eszköz paraméternevei, a paraméter csatorna és egyéb
paraméterkonfigurációk.

Egyéb információk
Az Áttöltési táblázat (Assignment Table) alatt jelenik meg a teljes spotkonfiguráció (a Service Tools/Config Sys szerint
megadva) a csatlakozódefiníciókkal együtt. Szintén megjelenik a könyvtárak paramétereinek a hivatkozása.

Spotszámok összerendelése
A spotszámok azok a számok, melyeknek révén a szerkesztő a motoros fényvetőket eléri. A spotszámokkal eszköztípusok
vannak összerendelve. Egyidejűleg össze lehet rendelni egyetlen spotot vagy spotok tartományát.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.
2. A kívánt eszköz kijelöléséhez
használja a nyílbillentyűket
(F2 és F3).
3. Nyomja meg az F4 Select
Spot # billentyűt.

A parancskérő sor megjeleníti a kiválasztott típusú
eszközt, és a rendszer az áttöltéshez megkéri a
spotszámot.

4. Írja be a spotszámot a
számbillentyűzeten.
5. Nyomja meg az F2 Thru
Spot # billentyűt vagy a →
billentyűt, és írja be a
tartomány utolsó spotjának a
számát.
6. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Az áttöltési táblázatban a spotszám fölött
megjelenik az eszköz címkéje.

Kimeneti címek áttöltése
Eszközök spotszámokba való áttöltése után be kell állítani a kimeneti címeket.
Az egyes motoros fényvetők helyi DMX címének meg kell felelnie az áttöltési táblázat OUT sorában megjelenő
számnak. Tervezzen előre, és az eszközök helyi DMX címeit még azelőtt állítsa be, hogy azok elérhetetlen helyre
kerülnének!
A DMX Address (DMX cím - F1) funkció a következő lehetőségeket kínálja:
• F1 - Alapértelmezett terület
• F2 - Spot kiválasztása
• F5 - Automatikus beállítás – ahol a rendszer eléri a definíciós adatokat, és azoknak megfeleleően beállítja a DMX
címeket.
Az egyes eszközök által lefoglalt DMX csatornák száma az eszköztípustól függően változik. Az eszköz által használt DMX
csatornák száma (kimenet hossza) a definíciós táblázatban és az eszközlistában jelenik meg. A rendszer ezt a számot
használja a DMX kimeneti cím kiszámításához, amely az áttöltési táblázat “out” feliratú sorában jelenik meg.
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Példa: A kiválasztott eszköz a Studio Color, amely 16 DMX csatornát használ. Ez azt jelenti, hogy ha az eszköz az 1→12
spotokba lett áttöltve, az 1-es spot alatt megjelenő kimeneti szám az 1 lesz, a 2-es spot alatt a 17 és így tovább.
Ha a kiválasztott eszköz csak 8 csatornát használ, az 1-es spot alatt megjelenő kimeneti szám 1 lesz, a 2-es spot alatt a 9 és
így tovább.
Természetesen használni lehet többféle eszközt, amelyek eltérő számú csatornákat használnak, így a DMX címeket ennek
megfelelően kell beállítani.

Csatlakozók áttöltése
A csatlakozók DMX512 protokollt, High-End protokollt vagy S-Mixet közvetítenek.
A Service Tools/Config. Sys-ben megadott dimmerek és spotok száma határozza meg a csatlakozók kiosztását. Az
alapértelmezés szerint a csatornáké az 1-es és a 2-es csatlakozó. Ha a dimmerek száma nem több 1024-nél, a 3-as csatlakozó
DMX spotok vagy High End/S-Mix protokoll számára van fenntartva. Ha a dimmerek száma nagyobb, mint 1024, a 4-es
csatlakozó van fenntartva a DMX spotok, a High End/S-Mix vagy a protokoll számára.
A spotok mérete hatással van a spotcsatlakozó-áttöltésekre. Ha a rendszer csak 6 darab spot számára van konfigurálva, az
alapértelmezés szerint a 3-as és/vagy a 4-es csatlakozó a DMX számára van fenntartva. Ha 12, 22 vagy 30 spotot definiált, a
3. vagy 4. csatlakozó alapértelmezése a High-End protokoll. Ha csupán egyetlen S-Mix spot van áttöltve, a 3. és 4.
csatlakozó S-Mixet továbbít.
A csatlakozó konfigurációja az áttöltési táblázat alatt jelenik meg.
A csatlakozók ikonbillentyűje:
DMX 1
DMX 2
DMX 3
Az automatikus
beállítás használata
*
High End/S-Mix
Az Automatikus
beállítás automatikusan kiszámítja az egyes spotok DMX eltolását, és hozzájuk rendeli a megfelelő
címeket.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 DMX
Address billentyűt.
2. Nyomja meg az F5 Auto
Setup billentyűt.

Az Auto Setup automatikusan elrendezi az
“összerendelt” eszközök által igényelt DMX
csatornák számának megfelelően a DMX kimeneti
címeket. A kijelző üzenete: All addresses will be
modified, Are you sure? (Minden cím módosulni
fog. Biztos benne?)

3. Nyomja meg az F1 Yes
billentyűt.

Áttöltődnek az egyes spotszámokkal társított
eszközökhöz szükséges DMX csatornák
számának megfelelő címek.

Amennyiben átlapoló címeket tölt át, egy üzenetet küld a rendszer (Address is overlapping spot # Do you want to store? =
A cím átlapolja a # számú spotot. Tárolni szeretné?). Az ütkzést okozó spot címe vörösen jelenik meg, és az átlapolt spot
címe egy kék mezőben jelenik meg. Az ütköző címeket ki kell javítania.

DMX címek áttöltése kiválasztott spotokba
Amikor azt választja, hogy címeket tölt át kiválasztott spotokba, a rendszer arra kéri, hogy minden egyes spot számára adja
meg a csatlakozó-áttöltést.
Spotok áttölthetők bármely csatlakozóba.
Ha olyan csatlakozóba tölt át spotokat, amelyek csatornacsatlakozóként definiáltak, a spotok elsőbbséget élveznek
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Billentyű-lenyomások

Műveletek/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 DMX
Address billentyűt.
2. Nyomja meg az F2 Select
Spot(s) billentyűt.

A rendszer megkéri a spot számát.

3. Válassza ki a spotot a
számbillentyűzet
segítségével.

Spotok tartományát is ki lehet választani a # → #
billentyűsorozat segítségével.

4. Nyomja meg az F1 DMX 1
vagy az F2 DMX 2, vagy az
F3 DMX 3, vagy az F4 DMX
4 billentyűt.
5. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Alapértelmezett hely áttöltése
DMX kimeneti címet át lehet tölteni alapértelmezett terület beírásával is. Az alapértelmezett terület áttölti a kiválasztott
alapértelmezett területet a kiválasztott csatlakozónkénti összes spotba, ezért ezt csak akkor lehet használni, ha a csatlakozó
összes spotkimenete ugyanazzal a DMX eltolással rendelkezik.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 DMX
Address billentyűt.
2. Nyomja meg az F2 Default
Space billentyűt.

A rendszer azt kéri, hogy írja be az
alapértelmezett kimeneti hosszat.

3. Válassza ki az egyes spotok
számára kiosztandó DMX
csatornák számát.
4. Válassza ki a csatlakozó
áttöltését.

A rendszer minden egyes spotba az
alapértelmezett eltolás szerint tölt át egy DMX
kimeneti címet.

Spot kimenetének engedélyezése/tiltása
Spot kimenetét tiltani lehet a vezérlőpultról. Ez olyan esetben hasznos, amikor egy spot rosszul működik.
A kimenetet a DMX cím újbóli áttöltésével lehet helyreállítani.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 DMX
Address billentyűt.
2. Nyomja meg az F2 Select
Spot(s) billentyűt.

A következő billentyűsorozat segítségével ki lehet
választani spotok tartományát: # → #.

3. Válassza ki a kiválasztott
spotokat tartalmazó
csatlakozót.
4. Nyomja meg az F4 Disable

A tiltott spot kimeneti címe egy szürke mezőben
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Output billentyűt.

jelenik meg.

Eszközök definiálása
A Define Device (Eszköz definiálása) beállítás lehetővé teszi olyan DMX512 eszközök definiálását, amelyek nem
szerepelnek az Alapértelmezett eszközlistában (Default Device List) és létező definíciók szerkesztését. Módosítani lehet
létező definíciót. A paraméterekhez való hozzáférés az L-Mix és az S-Mix/High End eszközökre korlátozott.
Az eszközdefiníció a következőket tartalmazza:
• Az eszköz teljes neve (legfeljebb 10 karakter).
• Az eszköz címkéjének 2 karaktere. Ez az a név, amely megjelenik az Áttöltési táblázatban (Assignment Table) és a
Színpadi kijelzőn (Stage Display).
• A kimeneti hosszúság az eszköz által használt DMX csatornák száma.
• A paraméterneveket 2 karakter jelzi.
• A paraméter húzócsatornák.
• A paramétertípus. A paramétereket lehet definiálni folyamatos, diszkrét lépésű (D) vagy vegyes lépésű (M)
paraméterként.
• Az eszközdefinícióban elérhető egyéb lehetőségek: I (paraméter megfordítása), X, L.
• Clear 1 vagy Clear 2 és Home.
• Paraméter kerékáttöltésekbe. Ez a Mix Output (Kimenet keverése) menü egy külön lehetősége.
A paraméternevek és azok DMX húzócsatornái a gyártó specifikációjában találhatók meg. Írja be az információt az
alfanumerikus billentyűzet segítségével.

Hely előkészítése új eszköz számára
Amikor új eszközt definiál, felül kell írnia egy, az eszközlistában megjelenő eszközt. Válasszon ki egy olyan eszközt,
amelyet pillanatnyilag nem használ, és írja azt felül. Ha menteni szeretné a felülírt definíciót, rögzítse azt egy
hajlékonylemezre vagy a merevlemezre (lásd: eszközkönyvtár létrehozása).

Új eszköz definiálása
Definiálja az eszközt a gyártó specifikációjában megadott információknak megfelelően. Új eszközdefiníció tárolása után,
azt célszerű a merevlemezre vagy egy hajlékonylemezre menteni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.
2. A felülírandó eszköz
kiválasztásához használja a
nyílbillentyűket.
3. Nyomja meg az F5 Define
Device billentyűt.

A definíciós táblázat mezője vörössé válik, ami azt
jelenti, hogy most aktív.

4. A kurzor pozícionálásához
használja a nyílbillentyűket.
5. Írja be a
paraméterinformációt.

Nézze meg a gyártó specifikációját.

6. Ha elkészült a definícióval,
nyomja meg az F1 STORE
billentyűt.

Az új eszköz megjelenik az eszközlistában, és
abba spotszámokat lehet áttölteni.
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Megjegyzés
Az eszközdefiníciót célszerű a merevlemezre menteni vagy hajlékonylemezre rögzíteni, hogy az egyes hidegindítások után
azt szükség esetén be lehessen tölteni.

Paraméterek definiálása
Paramétereket át lehet tölteni bármilyen kívánt sorrendben. A hatékony könyvtári funkció kihasználásához töltsön át
gobokat a p5, p6, p7, p13, p15 paraméterszámokba és színparamétereket a p1-be, p2-be, p3-ba, p4-be és p14-be, ahogyan
ezt a könyvtárak hivatkozási kijelzője mutatja, amely az Áttöltési táblázat (Assignment Table) alatt található.
Paraméterek típusai
A paramétereket definiálni lehet folyamatos, diszkrét lépésként (D) vagy vegyes lépésként (M).
1.
2.
3.

Folyamatos húzó 0-tól Teljes (Full) értékig. Példák folyamatos paraméterekre: x, y és dimmerparaméterek.
A diszkrét lépések egyesével léptetik a paramétereket. Példa diszkrét lépésre: a gobo paraméter, ahol minden egyes
lépésköz a következő gobora ugrik.
A vegyes lépések is egyesével növekednek, ugyanakkor az egyes lépéseken belül folyamatos a húzás. Ez olyan
eszközök esetében fordul elő, ahol két vagy több paraméter osztozik egy közös DMX csatornán. A vegyes lépés
használata biztosítja, hogy véletlenül ne lépjen olyan paraméterbe, amely a DMX húzócsatornát egy másik paraméterrel
osztja meg, miközben az egyes lépéseken belül lehetőség van a folyamatos húzásra.
Példa: A paraméter 1-es csatorna 0 %-tól 50 %-ig szabályozza az íriszt, 50 % és 100 % között a villanólámpákat és
szabályozza a villogási sebességet. Ezért az 1-es kevert lépés az írisz lépéses húzását biztosítja a nyitástól a zárásig, míg
a 2-es lépés a villogási funkció léptetését szabályozza.

Diszkrét és vegyes lépésű paraméterek definiálása
Figyelje meg, hogy az eszközlista összesen 15 diszkrét paramétert támogat. Ha diszkrét paraméterekkel új eszközt definiál,
megjelenhet a Discrete Full (A diszkrét megtelt üzenet). Ez azt jelenti, hogy az eszközlistában már van 15 diszkrét
paraméter. Ha folytatni kívánja, más eszközökben törölnie kell néhány diszkrét paramétert.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.
2. Vigye a kurzort a felülírandó
eszközre.
3. Nyomja meg az F5 Define
Device billentyűt.

A definíciós tábla mezője vörössé válik, ami azt
mutatja, hogy az most aktív.

4. A kurzor pozícionálásához
használja a nyílbillentyűket.
5. Írja be a paraméternevet és
annak DMX csatornáját.

Nézze meg a gyártó specifikációját.

6. A kurzornak a ED vagy M
oszlopra való
pozícionálásához használja a
→ billentyűt.

Megjelenik a lépésdefiníciót tartalmazó ablak.

7. Írja be a lépések számát.

Az áttöltendő lépések meghatározásához nézze
meg a gyártó specifikációját.

8. Nyomja meg az ENTER
billentyűt.

Most aktív a lépésdefiníciós ablak, és az vörösen
jelenik meg.

9. Minden egyes lépéshez adjon
meg egy 1-255 közötti
tartományba eső értéket vagy
százalékot.

A lépésértékeket be lehet írni bitekben vagy
százalékosan. Az abszolút és a százalékos
definíció közötti váltáshoz használja az
alfanumerikus billentyűzet szóköz billentyűjét vagy
tizedespontot
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százalékot.

a tizedespontot. Ha a kurzort egy másik
paraméterre viszi, ezzel törli a képernyőről a
lépésablakot.

10. Nyomja meg az F1 STORE
billentyűt.
Ez az eljárás a teljes eljárás megismétlése nélkül bármely szinten módosítható. Egyszerűen vigye a kurzort a kívánt lépésre,
és végezze el a módosítást.
Diszkrét vagy vegyes lépést 0 (zérus) folyamatos típusúvá lehet átalakítani a D vagy az M oszlopban.
Egyéb paraméterjellemzők definiálása
További paraméterjellemzők:
•

I (fordítás). Megfordít egy paramétert. Példa: Amikor az írisz paraméterértéke 0 %-on van, az írisz teljesen kinyit. Ha a
paraméter értéke FL (teljes), az írisz bezár. Ha fordítottnak definiál egy paramétert, az azt jelenti, hogy az írisz FL érték
esetén nyitott, míg 0 érték esetén zárt.

•

X (átúsztatás). Az átúsztatóba való ugrás vagy az átúsztatóba való beúszás közötti paraméter kiválasztása.

•

L (könyvtár). Olyan paraméterek, amelyek normál esetben a könyvtárakban vannak (lásd a könyvtári hivatkozás
kijelzést) , de onnan ki lehet őket zárni.

•

(Törlés) 1 Olyan színparaméterek, amelyeket általában a CLR1-be töltünk át. A CLR1 hivatkozik a paraméterek
alapértékeire.

•

(Törlés) 2 Olyan goboparaméterek, amelyeket általában a CLR2-be töltünk át. A CLR2 hivatkozik a paraméterek
alapértékeire.

•

Home Azon paraméterértékeket meghatározó alapdefiníció, amelyekre az összes spotparaméter visszatér, amikor
megnyomja a HOME billentyűt. A CLR1, CLR2 és a Spot Patch (Spot összerendelése) menü is hozzáfér az
alapdefinícióhoz.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Amikor a kurzort egy
paraméterre viszi, a fentebb
tárgyalt oszlop egyikére való
→]
ugráshoz használja a [→
billentyűt.

A jellemzőbeállítások meghatározásához egy
útmutatásokat mutató ablak nyílik meg.

2. A megfelelő útmutatások
szerint használja a [+] vagy a
] billentyűt.
[

Gyújtás
Sok motoros fényvető rendelkezik külön csatornával a lámpa begyújtásához, kikapcsolásához, az eszköz alaphelyzetbe
hozásához és a ventillátorok szabályozásához. Ez az a csatorna, amelyre a begyújtási funkció kiválasztásakor hivatkozunk.
A begyújtási paraméter csak DMX 512 által vezérelt spotok esetén definiálható. Az L-Mix, S-Mix eszközök, valamint a
High End begyújtása gyárilag programozott, és ezeket nem lehet módosítani.
Az összes eszközdefiniáláshoz hasonlóan itt is nézze meg a gyártó specifikációját.
A spotok bvegyújtására vonatkozó útmutatásokat nézze meg a Spotok kijelölése és szerkesztése című, 6. fejezetben.
Folyamatos gyújtási definíciók DMX spotok számára
A begyújtási csatorna definíciói a következőket tartalmazzák: DMX csatorna, idő és érték. Át lehet vinni az alapértelmezett
értéket vagy egy kiválasztott értéket.
A begyújtási csatorna definiálására 3 lehetőség kínálkozik.
1. A DMX beállítása 99 – Az időbejegyzés idejére ezt az értéket a rendszer elküldi az összes paraméternek.
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A DMX a gyártó specifikációjának megfelelően áttöltődik, és az idő beállítása 99. Az alapértelmezett vagy a
kiválasztott időértéket a rendszer addig küldi el, amíg egy új begyújtási parancs átvitelére sor nem kerül.
A DMX a specifikációnak megfelelően állítódik be a csatornára, míg az idő – a 99 kivételével – bármilyen más értékre
állítódik be. A rendszer átviszi az alapértelmezett vagy a kiválasztott értéket, az átvitel időtartamát az időérték
határozza meg.

2.
3.

A 99 érték áttöltése érvénytelen mind a DMX, mind az idő esetén.
1-es példa: A DMX beállítása 99. A legtöbb Clay Paky eszköz ezt a definíciót használja a lámpák alaphelyzetbe állításához.
Contr (Húzó)

DMX

Time (Idő)

Value (Érték)

Ignite
(Begyújtás)

99

6

0

2-es példa: A DMX a gyártó specifikációjának megfelelően állítódik be, míg az idő értéke 99. Ebben az esetben az
alapértelmezett érték vagy egy kiválasztott érték meghatározatlan ideig kerül átküldésre, amíg egy új begyújtási parancs
nem érkezik.
Contr (Húzó)

DMX

Time (Idő)

Value (Érték)

Ignite
(Begyújtás)

12

99

0

3-as példa: A DMX a gyártó specifikációjának megfelelően állítódik be, míg az idő értéke az 1 - 14 tartományba esik. Ha
14-nél nagyobb időértéket állít be, illegal number (érvénytelen szám) üzenet jelenik meg. A rendszer az alapértelmezett
vagy a kiválasztott értéket viszi át, az átvitel időtartamát az időérték határozza meg. Ezt a definíciót a rendszer a NAT-ok és
a Summa esetén használja. A gyújtás elküldésekor a lámpa kikapcsolásához a 0 értéket, a bekapcsoláshoz az 1-et, míg az
alaphelyzetbe állításhoz a 2 értéket írja be.
Contr (Húzó)

DMX

Time (Idő)

Value (Érték)

Ignite
(Begyújtás)

12

6

0

Paraméterkerekek áttöltéseinek a szerkesztése
Ez a funkció teszi lehetővé paramétereknek a kerekekbe való áttöltését a kívánt sorrend szerint. A Param To Wheels
(Paraméter a kerekekbe) funkció (F1) kijelzője 4 kereket jelenít meg, az alsó kerék az 1-es. Minden egyes kerék 7 csoportot
tartalmaz. A paraméterablak jeleníti meg a paraméterneveket. Minden egyes paraméter egy vagy több kerékcsoportba
töltődik át. A színkód az áttöltési állapotot jeleníti meg:

Szín

Jelentése

Fehér

Kiválasztott

Szürke

A paraméterre vonatkozóan nincs kerékáttöltés

Kék

A paraméter egyetlen kerékcsoportba töltődik át.

Barna

A paraméter egynél több kerékcsoportba töltődik
át.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.
2. Az eszköz kiválasztásához
használja a nyilakat (F2 és
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F3).
3. Nyomja meg az F1 Params
To Wheels billentyűt.

Megjelenik a kerék beállítása.

4. A kerékcsoport
kiválasztásához használja a
nyilakat (F2 és F3).
5. Válassza ki a kívánt kereket
úgy, hogy először
megnyomja az F4 Select
Wheel billentyűt.

A billentyű minden egyes megnyomásával a
kurzor egy másik kerékre lép.

6. Nyomja meg az F1 Select
Param billentyűt.

A paraméterek ablaka most aktív.

7. A paraméter kiválasztásához
használja a nyilakat.
8. Nyomja meg az F5 Enter &
Next billentyűt.

A kurzor a kerékcsoporton belül a következő
kerékre ugrik, és a paraméterablakban kiválasztja
a következő paramétert. A paraméterablak
továbbra is aktív.

9. Ismételje meg a 6-os és a 7es lépést addig, amíg át nem
tölti az összes paramétert.
10. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

Visszatér a kerék-kijelző vezérléséhez.

11. Nyomja meg az F6 Store &
Exit billentyűt.

Tárolja a kerékbeállítást, és visszatér a
parancssorozat elejére.

Alapértékek elengedése
Minden paraméter áttöltődik a Home alapértelmezett értékébe; felszabadítható a Home (Alap) érték. Az alapértékeket a
következő műveletekkel lehet elérni:
[SPOT #] [HOME]
[SPOT #] [CL1]
[SPOT #] [CL2]
A Spot Patch (Spot összerendelése) menü.
Amikor egy paraméter nem rendelkezik alapértékkel, annak az áttöltése nem változik meg a [HOME], [CL1] és a [CL2]
billentyű megnyomásakor.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Mix Output (Kimenet
keverése) menüre.
2. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.
3. Vigye a kurzort az eszközre.
4. Nyomja meg az F5 Define
Device billentyűt.
5. Vigye a kurzort az
újradefiniálandó paraméter
Home (Hm) oszlopára.
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Vörösen megjelenik az eszköztáblázat (Device
Table).

6. Nyomja meg a RELEASE
billentyűt (a vezérlőpulton)

Az áttöltött érték felszabadul, és többé nem jelenik
meg.

7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Tipp
Rögzítse ezt az új eszközdefiníciót, amint a hidegindítás után visszatér az eredeti definícióhoz. A definíciót a rögzített
fájlból lehet betölteni.

Külső dimmer definiálása
A definiálási funkció tartalmaz egy másik hasznos elemet: ez a külső dimmer áttöltése.
Ennek a funkciónak az a célja, hogy hagyományos dimmer színszámon keresztül lehetőség nyíljon lámpa dimmerének
vezérlésére, hogy az a motoros fényvető-paraméterek egyikévé váljon.
Példák ilyen típusú eszközökre: VL5, VL6 és mozgókengyelekre szerelt hagyományos kivetítők. A Varilite 5 és a Varilite 6
alapértelmezett definíciói tartalmaznak külső dimmereket.
Külső dimmer definiálásakor 4 lépést kell végrehajtani:
1.

Definiálja az eszközt úgy, mint amely külső dimmerrel rendelkezik.

2.

Rendelje össze az eszközt egy spotszámmal.

3.

Töltse át a kimeneti címet.

4.

Rendelje össze a spotszámot a dimmerrel a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben.

Az alábbi lépések külső dimmerekkel rendelkező mozgó kengyelekat definiálnak, és a mozgó kengyeleket áttöltik a
spotszámokba. A példában a külső dimmerek a 100-as és a 101-es dimmer, míg a mozgó kengyelek az 5-ös és a 6-os
spotszámba töltődnek át.
Példa: Egy Zoom-profil fényvetővan egy mozgó kengyelre szerelve. Egy hagyományos dimmer vezérli a lámpát, míg a
mozgó kengyel egy motoros fényvető X/Y és fókusz paramétereivel van társítva.
Tételezzük fel, hogy ezt a zoom-profil fényvető a 100-as dimmeren van, és a 100-as csatorna vezérli, amely az 1-esre
beállított DMX címmel rendelkező mozgó kengyelre van szerelve. Egy azonos egység van a 101-es dimmeren, melyet a
101-es csatorna vezérel, és a mozgó kengyel DMX címe 7-esre van beállítva. Ha ehhez a konfigurációhoz egy külső
dimmer funkciót szeretne beállítani, a mozgó kengyelt a definíciós táblában lévő eszközként kell definiálni (ha még nincs
definiálva), és az egységet össze kell rendelni egy spotszámmal.
1-es lépés (ha szükséges)- Mozgó kengyel definiálása

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.

Eléri az eszközlistát.

2. Vigye a kurzort arra a
területre, amelyet a mozgó
kengyel definíciójának tartott
fenn.
3. Nyomja meg az F5 Define
Device billentyűt.

Válassza a Define Device lehetőséget.

4. Írja be: Yoke, Yo,

A mozgó kengyelt új eszközként azonosítja.

5. Az x és az y paraméter
definiálásához használja a
fentebb leírt eljárást.
6. Vigye a kurzort a DM
paraméterre.
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paraméterre.
7. Írja be: 99

Ezt a paramétert külső dimmerként azonosítja.

8. Definiálja a fennmaradó
paramétereket

Most be lehet írni az a “Home” (Alap) és a Clear
(Törlés) értéket.

9. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

2-es lépés –Spotszámok áttöltése
A következő lépés az egységnek egy spotszámmal való összerendelése.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Select
Device billentyűt.

A kiválasztáshoz hozzáfér az eszközlistához.

2. Válassza a “yoke” (mozgó
kengyel) elemet.
3. Nyomja meg az F4 Select
Spot # billentyűt.
4. A mi példánk használatához
nyomja meg az 5 billentyűt.
5. Nyomja meg az F2 Thru
Spot # billentyűt.

Töltsön át egy eszközt a spotszámok egy
tartományába.

6. A mi példánk használatához
nyomja meg a 6 billentyűt
7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Az 5-ös és 6-os spotszámok vezérlik a mozgó
kengyelekat.

3-as lépés – A kimeneti cím beállítása
A művelet befejezéséhez át kell most tölteni a DMX címet.
Tegyük fel, hogy a mozgó kengyel rendelkezik a következő paraméterekkel: x és y nagy felbontású mozgatással, fókusszal
és nagyítással, amely 6 DMX csatornát igényel. Mivel a helyi DMX cím – az első mozgó kengyel (5-ös spot) esetében
ennek a beállítása 1 -, a 6-os spot alatti kimeneti címet 7-re kell beállítani. A második mozgó kengyel (6-os spot) DMX
címe 7. A 6-os spot alatti kimeneti címnek 7-nek kell lennie. (A DMX kimenetek áttöltését a fentebbi eljárás írja le.)
4-es lépés –Programozható összerendelés a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben
Külső dimmer használata esetén az összerendelés utolsó fázisát a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben kell
végrehajtani. Rendelje össze az egységgel társított spotszámot annak “kemény” összerendelési dimmerszámával. Ebben az
esetben a dimmerek: a 100-as és a 101-es.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MENU] [1]
[ENTER] billentyűt.

Most a Channel Patch (Csatorna összerendelése)
menüben van.

2. Nyomja meg az F1 Assign
Dimmers billentyűt.
3. Válassza a 100-at.

Kiválasztja a mozgó kengyelre szerelt egység
lámpáját vezérlő dimmert.

4. Nyomja meg az F3 To
Channel billentyűt.

Kiválasztja az első mozgó kengyel spotszámát.

5. Válassza az 5-öt.
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6. Nyomja meg az F2 Thru
Channel billentyűt.
7. Válassza a 6-ot.

Kiválasztja a tartományban szereplő utolsó mozgó
kengyelt.

8. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A 100-as és a 101-es dimmer az 5-ös, illetve a 6os csatornába van áttöltve. A csatornákat egy E
betű jelzi, ami azt jelenti, hogy ezek egy külső
dimmerrel társított spotszámok.

FONTOS:
A Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben a külső dimmerekbe áttöltött spotszámokkal azonos csatornaszámok
többé nem érhetőek el hagyományos csatornaszámokként, mivel ezek már spotszámokat jelentenek. Ezeket törölni kell a
csatorna-összerendelési táblázatból. Ha az adott csatornaszámokkal társított dimmereket kell használni, azokat más
csatornaszámokba kell áttölteni.
Példa (a fentebb leírt konfiguráció használatakor):
Rendelje össze a 100-as dimmert az 5-ös csatornával. A csatorna sora mellett egy E betű jelenik meg, ami azt jelzi, hogy ez
motoros fényvetőkkel társított külső dimmer. Ennek elvégzése után az 5-ös csatorna továbbra is az 5-ös dimmerrel van
társítva, hacsak nem törölte az alapértelmezett 1-1 összerendelési áttöltéseket. Mivel az 5-ös csatorna a motoros fényvetők
részévé vált, annak eredeti alapértelmezett áttöltését törölni kell. Az 5-ös dimmer használata érdekében egyszerűen töltsön
át egy 5-östől eltérő csatornaszámot.
Ha a szerkesztőben csatornák tartományát választotta, a rendszer a külső dimmerekként azonosított csatornákat figyelmen
kívül hagyja.
Példa:
Válassza ki az 1→20 csatornákat, és az Ovation 4D átugorja az 5-ös és a 6-os csatornát, mivel azokat motoros fényvetők
részének tekinti, és így a spotszámokon keresztül válnak elérhetővé.

Eszközkönyvtár létrehozása
Eszközkönyvtárat úgy hozhat létre, hogy az eszközdefiníciókat hajlékonylemezre vagy a merevlemezre rögzíti. A
létrehozott eszközdefiníciókat valamint az alapértelmezett definíciókat most rögzíteni lehet az Ovation 4D/Micron 4D-ben
A merevlemez tartalmaz egy ‘dev’ nevű könyvtárat, amelyet akkor lehet elérni, amikor a Load (Betöltés) vagy a Record
(Rögzítés) eszközfunkciót választja.

Eszközdefiníciók rögzítése
A fentebb elmagyarázottak szerint, az eszközlistában megjelenő bármilyen DMX512 eszközt helyettesíteni lehet újonnan
definiált DMX eszközökkel. Mit teszünk akkor, ha új eszközt szeretnénk definiálni, de nem kívánjuk elveszíteni a felülírt
eszköz definícióját? Ekkor a felülírt eszköz definícióját a merevlemez Dev könyvtárába mentjük vagy hajlékonylemezre.
Példa: Tételezzük fel, hogy jelenleg nincs szükség az eszközlistában a VL5 eszközre. Helyet szeretnénk biztosítani egy új
eszköz számára, vagy újra szeretnénk definiálni egy már meglévő eszközt. Ugyanakkor azonban jövőbeni használat céljából
menteni szeretné a VL5 eszköz definícióját.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F5 Record
Device billentyűt.

Megjelennek a Dev könyvtárban tárolt fájlok. Ha
az eszközdefiníciót hajlékonylemezre kívánja
menteni, helyezze be a lemezt a
lemezmeghajtóba, és váltson meghajtót.

2. Az eszköz kiválasztásához
használja a nyílbillentyűket
(F2 és F3).
3. Nyomja meg az F1 Record
billentyűt.

Egy, eszköznév által azonosított fájl kerül a
lemezre. A fájl tartalmazz a dátum- és
időbélyegzőt.
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időbélyegzőt.

Eszközdefiníciók betöltése
Az eszközlistába be lehet tölteni bármilyen tárolt definíciót.
Példa: Helyezze vissza a VL5 eszközt az eszközlistába.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F4 Load
Device billentyűt.

Megjelennek a Dev könyvtárban tárolt fájlok. Ha
hajlékonylemezről kíván eszközdefiníciót
betölteni, helyezze be a lemezt a
lemezmeghajtóba, és váltson meghajtót.

2. Az eszközfájl kiválasztásához
használja a nyílbillentyűket
(F2 és F3).
3. Nyomja meg az F1 Load
billentyűt.
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A választott eszköz betöltődik az eszközlistába.

A Spot Patch (Spot összerendelése) menü
Ennek a menünek a száma 13. A Spot Patch (Spot összerendelése) menü a pozícionálógömb segítségével konzisztens
sugármozgást konfigurál, függetlenül a spotok fizikai irányától.
Példa: Különböző helyzetben lévő több spottal rendelkezik. az egyik a színpad jobb oldalát világítja meg, egy másik
szemből világítja meg a színpadot, míg a harmadik a színpad hátulján a padlón fekszik. Ha a pozícionálógömböt balra
mozdítja, az összes spot balra mozdul, míg ha felfelé mozdítja, az összes spot felfelé világít.
8 különféle pozíció van. Az 1 – 4 pozíció egyszerűen megfordítja az egyik vagy mindkét tengelyt. Az 5 – 8 pozíció
felcseréli az x és y tengelyt.

Összerendelési pozíció áttöltése
Ha spotok tartományát választotta, a vezérlőpult egyidejűleg egyetlen lámpát kapcsol be. Ha tárolta az 1-es spot pozícióját,
nyomja meg az F3 Advance billentyűt. A 2-es spotszám dimmere bekapcsol, és megjelenik a spot x/y koordinátája.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Patch
Position billentyűt.

Megjelenik a patch position x/y of spot #: (#
számú spot x/y pozíciójának összerendelése:)
parancskérés és a 8-as pozíció grafikus kijelzése.

2. Válasszon spotot a
számbillentyűzet
segítségével.

Írja be a spotszámot a számbillentyűzeten. Ki
lehet választani spotok tartományát vagy
csoportját.

3. Nyomja meg az F1 Convert
To billentyűt.

Hozzáfér a pozíció kijelöléséhez. Figyelje meg a
kijelző bal alsó sarkában megjelenő kis ablakot,
amely a spot x/y koordinátáit mutatja. Ez a
művelet bekapcsolja a lámpát. így Ön élőben
dolgozik.

4. Válasszon pozícióz úgy, hogy
beír egy pozíciószámot a
számbillentyűzeten.
5. A spot mozgatásához
használja a
pozícionálógömböt, és
határozza meg, hogy a
megfelelő pozíciót
választotta-e.

Ha másik pozíciót szeretne, csak írjon be egy
másik pozíciószámot a billentyűzeten.

6. Nyomja meg az F1 Store
Convert billentyűt.

Ha elégedett az összerendelési választással,
tárolja az információt.

Visszatérés az alapértelmezett pozícióhoz
Állítsa vissza az összes áttöltött összerendelési pozíciót az alapértelmezett pozícióra (1-es pozíció):
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F3 Default
Position billentyűt.

A rendszer megjeleníti az Are You Sure? (Biztos
benne?) üzenetet.

2. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Erősítse meg a tárolási parancsot. Minden spot
áttöltődik az 1-es pozícióba.
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29. FEJEZET
MIDI
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A rendszer konfigurálása MIDI számára
MIDI konfigurálása a szervizeszközökben
MIDI konfigurálása a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben
MIDI engedélyezése/tiltása
MIDI bekapcsolása
MIDI kikapcsolása
A MIDI menü
Billentyűk és húzók engedélyezése
MIDI adatok szerkesztése billentyűk és húzók számára
MIDI makró
MIDI szinkronizálás
A mester vezérlőpult beállítása a MIDI szinkronizáláshoz
A vész vezérlőpult beállítása a MIDI szinkronizáláshoz
MIDI szinkronizálás engedélyezése/tiltása
Standard MIDI kódok
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A rendszer konfigurálása MIDI számára
Ha MIDI kommunikációhoz szeretné konfigurálni a 4D vezérlőpultot, a Service Tools/Special Functions/Config Sysben
engedélyezni kell a Q Sys bitet. A System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben meg kell adni a MIDI
kommunikációs csatornát is.

MIDI konfigurálása a szervizeszközökben
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Service Tools
(Szervizeszközök) menüre.
2. Nyomja meg az F3 Config
Sys billentyűt.
3. Írja be a jelszót.
4. Nyomja meg az F4 Special
Functions billentyűt.
5. Nyomja meg az F2 Down
billentyűt, amíg a kurzor a Q
MIDI bitre nem ér.
6. Nyomja meg az F1 Toggle
billentyűt.

A Q bit most Yes (Igen) értékre vált.

7. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

Megjelenik a Config Sys főmenü. Megjelenik egy
megerősítési kerés is.

8. Nyomja meg az F6 Store
Configuration billentyűt.
9. Kapcsolja ki az Ovation 4D-t,
majd kapcsolja újra be.

Az Ovation 4D most betölti a rendszert. A
rendszer-konfiguráció főbb módosításait követően
a rendszert ki, majd be kell kapcsolni.

10. Nyomja meg az F1 Cold
Start billentyűt.

A rendszer kilép a Szervizeszközökből (Service
Tools), és belép s szerkesztési módba.

MIDI konfigurálása a System Parameters (Rendszerparaméterek)
menüben
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [MENU] [8]
[ENTER] billentyűt.

Most a System Parameters
(Rendszerparaméterek) menüben van.

2. A nyílbillentyűk segítségével
vigye a kijelöléshez a MIDI i/o
channel (MIDI I/O csatorna)
elemre.
3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.
4. Írja be a MIDI kommunikációs
csatornát (1 - 16) a
számbillentyűzeten.
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MIDI engedélyezése/tiltása
A MIDI engedélyezése esetén a vezérlőpult MIDI parancsokat visz át vagy fogad. Ha a MIDI tiltott, a vezérlőpult
figyelmen kívül hagy minden MIDI kommunikációt. A vezérlőpulton könnyen be, illetve ki lehet kapcsolni a MIDI
funkciót.
A MIDI be- vagy kikapcsolásához a szerkesztőnek inaktív állapotban kell lennie. A kijelző felső középső részén egy jelző
mutatja a MIDI állapotát.

MIDI bekapcsolása
Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg
a [MIDI]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a MIDI üzenet.

2. Nyomja meg
az [ON]
billentyűt.

A kijelző tetején lévő MIDI jelző a következőt mutatja: I/O On (I/O
be).

MIDI kikapcsolása
Billentyűlenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg
a [MIDI]
billentyűt.

A parancssorban megjelenik a MIDI üzenet.

2. Nyomja meg
a [ZERO]
billentyűt.

A kijelző tetején lévő MIDI jelző a következőt mutatja: I/O Off (I/O
ki).
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A MIDI menü
Amikor MIDI parancsokat fogad, egy MIDI jeleket küldő külső eszköz kezdeményez vezérlőpult műveleteket. A külső
eszköz lehet egy szintetizátor vagy egy zenei programmal rendelkező PC, illetve olyan más eszköz, amely MIDI-n keresztül
kommunikál.
A MIDI átvitel gyakran szolgál egyéb világítási vezérlőpultok vezérlésére.
A MIDI In/Out (MIDI be/kimenet) menü (száma 23-as) a bemeneti, kimeneti billentyűk, a bemeneti és kimeneti húzók
egészének vagy egy részének az engedélyezéséhez vagy tiltásához kínál lehetőségeket. Minden billentyű vagy húzó
definiálása hangjegy ki, hangjegy be vagy húzó módosítása lehet. Az alapértelmezett MIDI kódokat szerkeszteni lehet.

Billentyűk és húzók engedélyezése
A billentyű mellett megjelenő vörös csillag azt jelzi, hogy a billentyű engedélyezett, és válaszol a MIDI parancsokra.
Ajánlatos csak azokat a billentyűket engedélyezni, amelyeket éppen használ.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Input
Keys/ F2 Output Keys
billentyűt
vagy az
F3 Input Cntrlrs/F4 Output
Cntrlrs billentyűt.

Kiválasztja a bemeneti billentyűket. Megjelenik a
rendszer összes billentyűjének a listája és azok
MIDI parancskódja. 3 oldalnyi MIDI kód van.
Kiválasztja a bemeneti húzókat. Megjelenik a
lejátszó eszközök listája éa azok MIDI
parancskódja.

2. A billentyű vagy a lejátszó
eszköz kijelöléséhez használja
a vezérlőpulton lévő
nyílbillentyűket.
3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

A billentyű neve vörösen jelenik meg.

4. Nyomja meg az F2 ↑ billentyűt. A billentyű neve előtt egy csillag (*) jelenik meg,
ami azt jelzi, hogy a billentyű engedélyezett, és
válaszol, ha megfelelő MIDI parancs érkezik.
5. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

A billentyűk tiltásához ugyanezt az eljárást kell követni. A tiltott billentyű neve előtt nem látható csillag.
A következő billentyűk az alapértelmezés szerint engedélyezettek:
GO A/B

HOLD A/B

BACKFADE A/B

GO TO A/B

SEQ A/B

AUTO ON

GO C/D

HOLD C/D

SEQ C/D

↔C/D

GO TO C/D

MIDI adatok szerkesztése billentyűk és húzók számára
Szerkeszteni lehet az üzenetet és az adatáttöltéseket.
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A bemeneti és kimeneti billentyű kijelzője 3 oszlopot tartalmaz:
1. Billentyű
2. Üzenet – az üzenet áttölthető as note on (hangjegy be), note off (hangjegy ki) vagy control change (húzó módosítása)
üzenetként.
3. Adatok – az adatoszlopban lévő MIDI kódot módosítani lehet.
A bemeneti és kimeneti húzók kijelzője 2 oszlopot tartalmaz:
1. Sys – a lejátszó eszközt jelzi.
2. MIDI – a lejátszó eszközbe áttöltött MIDI kód.
A bemeneti/kimeneti húzók üzenete mindig control change (húzó módosítása).
Ha a bemeneti/kimeneti billentyűkbe control change (húzó módosítása) üzenet van áttöltve, vigyázni kell arra, hogy ne
legyen kettős MIDI kód. Példa: Ha az A/B bemeneti/kimeneti húzó MIDI 20-ként van programozva, ne programozza az
A/B Hold bemeneti/kimeneti billentyűt húzó módosításaként (control change), 20-as adat.
A MIDI menüben lévő, MIDI információk szerkesztésére szolgáló útmutatások bemeneti billentyűket használnak. Az
eljárás azonos a kimeneti billentyűk, a bemeneti húzók és a kimeneti húzók esetében is.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Input
Keys billentyűt.

Kiválasztja a bemeneti billentyűket.

2. Nyomja meg a szerkeszteni
kívánt billentyűt a
vezérlőpulton. A kurzor a MIDI
táblázatban automatikusan az
adott billentyűre ugrik.
3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

Most hozzáfér a kiválasztott bejegyzéshez.

4. A Message (Üzenet) vagy a
Data (Adat) oszlop
kiválasztásához nyomja meg
az F5  billentyűt.
5. A Message (Üzenet) áttöltés
módosításához nyomja meg
az F2 Toggle billentyűt.
A Data (Adat) áttöltéséhez
írjon be egy számot a
számbillentyűzeten.
6. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.
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Ezt a billentyűt kell használni a szükséges
választásra való váltáshoz: Note On, Note Off,
Control Change.

MIDI makró
A MIDI Macro (MIDI makró) funkció lehetővé teszi, hogy MIDI átviteli bemenet segítségével makrót lehessen
programozni. A makró MIDI átviteli forrásból érkező MIDI kódokat gyűjt össze.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F5 MIDI
Macro billentyűt.

Ezzel a választással átkerül a Macro (Makró)
menübe.

2. Nyomja meg az F1 Create
Macro billentyűt.

A rendszer egy makrószámot kér.

3. Vigye át a MIDI parancsokat a Ez az átvitel nem tartalmazhat 16 parancsnál
vezérlőpultra.
többet.
4. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.

Tárolja a makrót. A makró kéken jelenik meg, és
az a MIDI kódok gyűjteménye.

MIDI szinkronizálás
A MIDI szinkronizálás olyan járulékos MIDI funkció, amely 2 vezérlőpultot szinkronizál, ezek egyike a mester, míg a
másik a vész.
A szinkronizálás az A/B átúsztatón működik Go parancsokon keresztül.
A szinkronizálást MIDI átvitel hajtja végre a vész vezérlőpult felé a [MEMORY #] [TIME] [GO TO] billentyűkkel,
valahányszor Go parancs fordul elő az A/B átúsztatón. A # a bejövő memória száma.
A Go parancsok a következőket tartalmazzák:
• a [GO] billentyű megnyomása,
• a [GO TO] billentyű megnyomása,
• az úsztató kézi mozgatása.
A MIDI szinkronizálási funkció használatához a következőket kell tenni:
• MIDI-n keresztül csatlakoztassa a vezérlőpultokat mester/vészként.
• Töltse át a MIDI szinkronizálási csatornát a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüben mind a mester, mind a
vész vezérlőpultba.
• Engedélyezze a MIDI menüben a MIDI Sync (MIDI szinkronizálás) funkciót.
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A mester vezérlőpult beállítása a MIDI szinkronizáláshoz
Mivel a MIDI szinkronizálási funkció és a szokásos MIDI átvitel párhuzamosan is működtethető, a MIDI I/O számára
egyedi csatornát kell beállítani.

Billentyű-lenyomások
1. Konfigurálja a rendszert a MIDI számára a fentebb leírtak szerint.
2. Lépjen a System Parameters (Rendszerparaméterek) menüre.
3. Állítson be egy csatornát a MIDI sync out (MIIDI szinkronizálás ki) értékre.
4. Állítson be egy másik csatornát a MIDI I/O (MIDI I/O) értékre.

A vész vezérlőpult beállítása a MIDI szinkronizáláshoz
Ha az érkeztető vezérlőpult nem Compulite vezérlőpult, az érkeztető vezérlőpulton a következő billentyűket ugyanúgy kell
MIDI kódokként programozni, mint az Ovation 4D/Micron 4D MIDI menüjében:
• MEMORY
• 0 – 9 számjegyek
• tizedespont (például a 2.8 szám esetén)
• TIME
• GO (A/B)
• GO TO (A/B).

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Engedélyezze a MIDI
menüben az összes
bemeneti billentyűt.
2. Lépjen a System Parameters
(Rendszerparaméterek)
menüre.
3. Állítson be egy csatornát
MIDI I/O (MIDI I/O) értékre.

A MIDI I/O csatornát – a vész vezérlőpulté –
ugyanarra a csatornára kell beállítani, mint a
mester csatorna MIDI szinkronizálási csatornáját.

MIDI szinkronizálás engedélyezése/tiltása
A MIDI szinkronizálási funkciót bármikor lehet engedélyezni vagy tiltani. Ezt a MIDI menüben kell elvégezni.
A MIDI szinkronizálás engedélyezéséhez nyomja meg az F1 MIDI SYNC ON billentyűt.
A MIDI szinkronizálás tiltásához nyomja meg az F2 MIDI SYNC OFF TO billentyűt.
A MIDI szinkronizálási állapota az 1-es monitor közepén felül jelenik meg.

Ovation 4D/Micron 4D

Standard MIDI kódok
A decimális-hexadecimális megfelelők MIDI-kód diagramja:

Decimális

Hexadecimális

Decimális
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11

0B

27

1B

43

2B

59

3B

12

0C

28

1C

44

2C

60

3C

13

0D

29

1D

45

2D

61

3D

14

0E

30

1E

46

2E

62

3E

15

0F

31

1F

47

2F

63

3F
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Decimális

Hexadecimális

Decimális

64

40

80

50

96

60

112

70

65

41

81

51

97

61

113

71

66

42

82

52

98

62

114

72

67

43

83

53

99

63

115

73

68

44

84

54

100

64

116

74

69

45

85

55

101

65

117

75

70

46

86

56

102

66

118

76

71

47

87

57

103

67

119

77

72

48

88

58

104

68

120

78

73

49

89

59

105

69

121

79

74

4A

90

5A

106

6A

122

7A

75

4B

91

5B

107

6B

123

7B

76

4C

92

5C

108

6C

124

7C

77

4D

93

5D

109

6D

125

7D

78

4E

94

5E

110

6E

126

7E

79

4F

95

5F

111

6F

127

7F
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Hexade- Decimá- Hexade- Decimá- Hexadecimális
lis
cimális
lis
cimális

A MIDI kódok a zongora 12 oktávjának megfelelően vannak szervezve.
Hangjegy

Név

Hangjegy

Név

Hangjegy

Név

Hangjegy

Név

C-2
Db-2
D-2
Eb-2
E-2
F-2
Gb-2
G-2
Ab-2
A-2
Bb-2
B-2

:00
:01
:02
:03
:04
:05
:06
:07
:08
:09
:10
:11

C-1
Db-1
D-1
Eb-1
E-1
F-1
Gb-1
G-1
Ab-1
A-1
Bb-1
B-1

:36
:37
:38
:39
:40
:41
:42
:43
:44
:45
:46
:47

C-4
Db-4
D-4
Eb-4
E-4
F-4
Gb-4
G-4
Ab-4
A-4
Bb-4
B-4

:72
:73
:74
:75
:76
:77
:78
:79
:80
:81
:82
:83

C-7
Db-7
D-7
Eb-7
E-7
F-7
Gb-7
G-7
Ab-7
A-7
Bb-7
B-7

:108
:109
:110
:111
:112
:113
:114
:115
:116
:117
:118
:119

C-1
Db-1
7D-1
Eb-1
E-1
F-1
Gb-1

:12
:13
:14
:15
:16
:17
:18

C-2
Db-2
D-2
Eb-2
E-2
F-2
Gb-2

:48
:49
:50
:51
:52
:53
:54

C-5
Db-5
D-5
Eb-5
E-5
F-5
Gb-5

:84
:85
:86
:87
:88
:89
:80

C-8
Db-8
D-8
Eb-8
E-8
F-8
Gb-8

:120
:121
:122
:123
:124
:125
:126

G-1
Ab-1
A-1
Bb-1
B-1

:19
:20
:21
:22
:23

G-2
Ab-2
A-2
Bb-2
B-2

:55
:56
:57
:58
:59

G-5
Ab-5
A-5
Bb-5
B-5

:91
:92
:93
:94
:95

G-8

:127

C-0
Db-0
D-0
Eb-0
E-0
F-0
Gb-0

:24
:25
:26
:27
:28
:29
:30

C-3
Db-3
D-3
Eb-3
E-3
F-3
Gb-3

:60
:61
:62
:63
:64
:65
:66

C-6
Db-6
D-6
Eb-6
E-6
F-6
Gb-6

:96
:97
:98
:99
:100
:101
:102

G-0
Ab-0
A-0
Bb-0
B-0

:31
:32
:33
:34
:35

G-3
Ab-3
A-3
Bb-3
B-3

:67
:68
:69
:70
:71

G-6
Ab-6
A-6
Bb-6
B-6

:103
:104
:105
:106
:107
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30. FEJEZET
SMPTE
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A rendszer konfigurálása SMPTE számára
Kockák számának konfigurálása
SMPTE időkódok megtanítása eseményekre
Indítás kiválasztott eseménynél
Kilépés a tanítási funkcióból
Az SMPTE időkód kézi áttöltése és szerkesztése
Lejátszás az SMPTE segítségével

Ovation 4D/Micron 4D

A rendszer konfigurálása SMPTE számára
Az SMPTE funkció használata:
•

A rendszert el kell látni egy SMPTE konverterrel.

•

A forrást előállító SMPTE-t az SMPTE interfészhez kell csatlakoztatni.

•

A NOVRAM O bitjét (SMPTE) 1 értékre kell beállítani.

A Compulite SMPTE konverter SMPTE bemenetet fogad, és DMX 512-t (négy csatorna esetén) visz át a világítási pultra. A
konverter ipari szabvány szerint működik: hangszalagról 24 kockát visz át másodpercenként, videokészülékről pedig
másodpercenként 30 vagy 50 képkockát, drop vagy nem drop módban. Az SMPTE konverter automatikusan azonosítja a
fogadott átvitel típusát, és nem szükséges semmilyen további beállítás elvégzése.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Service Tools
(Szervizeszközök) menüre.
2. Nyomja meg az F3 Config
Sys billentyűt.
3. Írja be a jelszót.
4. Nyomja meg az F4 Special
Functions billentyűt.

Megjelennek a NOVRAM különleges funkciók
bitjei.

5. Vigye a kurzort az O –
SMPTE bitre.
6. Nyomja meg az F1 Toggle
billentyűt.

Fontos! Ha az SMPTE engedélyezett, a DMX
bemenet M bitjének tiltottnak kell lennie.

7. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

Megjelenik a fő Config Sys (Rendszer
konfigurálása) menü.

8. Kapcsolja ki, majd be a
vezérlőpultot.
9. Nyomja meg az F1 Cold
Start billentyűt.

Kockák számának konfigurálása
Az alapértelmezés másodpercenként 30 kocka.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. A Service Tools/Config Sys
(Szervizeszközök/Rendszer
konfigurálása) menüben
nyomja meg az F5 Special
Numbers billentyűt.

Megjelenikl a Special Numbers (Különleges
számok).

2. Válassza az SMPTE frames
per second lehetőséget.
3. Írjon be egy 12 és 50 közé
eső számot.
4. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

Megjelenik a Config Sys (Rendszer konfigurálása)
főmenü.
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5. Erősítse meg a mentési
parancsot.
6. Nyomja meg az F1 Cold
Start billentyűt.

SMPTE időkódok megtanítása eseményekre
Az SMPTE kódok olyan eseményekbe vannak áttöltve, amelyek az Events (Események) menüben lettek programozva (lásd
az Események című, 21. fejezetet).
A “tanítási” funkció csak akkor használható az időkódoknak eseményekbe való áttöltéséhez, ha az esemény nem
rendelkezik korábbi SMPTE áttöltéssel. Ha van időáttöltés, akkor azt törölni kell.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a SMPTE
billentyűt.

A parancssor területen megjelennek az F
billentyűkön elérhető lehetőségek.

2. Nyomja meg az F2 Teach Me

Figyelje meg, hogy a kijelző jobb felső sarkában
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billentyűt.

az SMPTE generátor esetén létrehozott első
eseményszám és az aktuális idő jelenik meg.

3. indítsa el az eszközt generáló
SMPTE-t.
4. Amikor megjelenik az
esemény időkódja, nyomja
meg az F1 Store Event
billentyűt.

A rendszer automatikusan a következő
eseményszámra lép.

Indítás kiválasztott eseménynél
Példa: Már áttöltötte az időkódokat az 1 – 4 eseményekbe. Tanítsa meg az SMPTE időkódokra az eseményeket az 5-ös
számtól kezdődően.
Az F1 Store Event lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az elérhető. Példa: Az 1-es esemény a 00.00.51.02. SMPTE
áttöltéssel rendelkezik. A 2-es esemény SMPTE áttöltése: 00.01.03.15. A 3-as esemény most nem rendelkezik áttöltéssel.
Ha az SMPTE kód a 00.00.00.00-tól kezd el futni (és a 3-as eseményt választotta ki), csak a 2-es esemény elindításakor
teszi lehetővé a rendszer a 3-as esemény F1 Store Event lehetőségét.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az [EVENT]
billentyűt.

A vezérlőpult egy eseményszámra vár.

2. Írja be az eseményszámot a
számbillentyűzeten.
3. Nyomja meg a SMPTE
billentyűt.

A parancssor területén megjelennek a
funkcióbillentyűk.

4. Nyomja meg az F2 Teach Me
billentyűt.
5. Indítsa el az eszközt generáló
SMPTE-t.
6. Amikor megjelenik az
esemény időkódja, nyomja
meg az F1 Store Event
billentyűt.

A rendszer automatikusan a következő
eseményszámra lép.

Kilépés a tanítási funkcióból
Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SMPTE]
billentyűt.
2. Nyomja meg az F3 OFF
billentyűt.

A rendszer leállítja az SMPTE generátor
‘figyelését’..

Az SMPTE időkód kézi áttöltése és szerkesztése
A “tanítási” funkció helyett választható az SMPTE időkód kézi programozása is. Ezen túlmenően, meglévő áttöltéseket is
lehet kézi módszerrel szerkeszteni. A javításokat még akkor is be lehet billentyűzni, ha az eredeti áttöltés “tanítási” módban
történt.
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Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Válassza ki az
eseményszámot.
2. Nyomja meg a [SMPTE]
billentyűt.

A parancssor területen megjelennek a
funkcióbillentyűk. Lásd lentebb.

3. Végezze el a szükséges
áttöltést vagy javítást.

Az órák, percek, másodpercek kockák
időkódjainak eléréséhez használja a
funkcióbillentyűket, és a javítást írja be a
számbillentyűzeten.

4. Nyomja meg a [STORE]
billentyűt.
A lehetőségek a következők:
1. F3
∆
+∆

Szerkessze meg a kocka számát. A növekmény relatív lesz. Példa: A
2-es SMPTE esemény áttöltése 00.01.03.15 – ennek a lehetőségnek
a segítségével írjon be 3-at a billentyűzeten, és nyomja meg a
STORE billentyűt. A javított kockaszám a 18 lesz.

2. F4
∆
-∆

Szerkessze meg a kockaszámot. A csökkenés relatív lesz. Az új
érték rögzítéséhez használja a billentyűzeten lévő STORE billentyűt.

3. F5
absolute

Ezzel a lehetőséggel az F billentyű által kínált lehetőségeket lehet
módosítani. Most beírhatja az óra, a perc, a másodperc vagy a kocka
új abszolút értékét. Az új érték rögzítéséhez használja a
billentyűzeten lévő STORE billentyűt.

4. F6
erase

Törli a kiválasztott esemény teljes SMPTE áttöltését.

Lejátszás az SMPTE segítségével
Az események lejátszása az 1-es eseménytől kezdődik, ha az SMPTE generátor a 00:00:00.0 időkódnál indul el. Ha az
SMPTE generátor az Ovation 4D figyelésének kezdetekor továbbmegy, azokat az eseményeket fogja elindítani, amelyeknek
az SMPTE áttöltése nagyobb, mint az éppen futó idő.
Az események lejátszása számsorrendben történik. Ha egy esemény kisebb SMPTE áttöltéssel rendelkezik, mint az előtte
lévő esemény, a rendszer átlépi az adott eseményt.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg a [SMPTE]
billentyűt.

Válassza ki az SMPTE funkciót. A
funkcióbillentyűk a parancsor területen jelennek
meg.

2. Nyomja meg az F1 playback
billentyűt.

A kijelző képernyő tetjén egy kis sárga ablak nyílik
meg, amely megmutatja az esemény számát és
az SMPTE időkódot.

3. Indítsa el az SMPTE
generátort.

Az egyes események indításakor a rendszer egy
hallható jelzést ad.
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31. FEJEZET
DMX BEMENET
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
A rendszer konfigurálása DMX bemenethez
A DMX bemeneti összerendelés
Bemeneti csatornák összerendelése
Bemeneti összerendelési áttöltések törlése
Visszatérés az alapértelmezett összerendeléshez
DMX bemeneti áttöltések vizsgálata
Makrók áttöltése DMX bemenetbe
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Az Ovation 4D-hez csatlakoztatni lehet DMX forrást, amilyen például egy második világítást vezérlő számítógép vagy egy
kézi vezérlőpult. A DMX bemenet vezérli a hagyományos, csatornákat, spotokat, és működteti a makrókat. A DMX
bemenet szürke mezőben fekete számként jelenik meg.
A csatornák és spotok DMX bemenete integrálható a fővezérlőpult kimenetébe. A memóriák programozása során a DMX
bemenetbe való integráláshoz használja a Call (Hívás) funkciót.

A rendszer konfigurálása DMX bemenethez
A rendszert úgy kell konfigurálni, hogy az felismerje a DMX bemenetet. A rendszer konfigurálását a Service Tools/Config
Sys/Special Numbers menüben kell elvégezni. A Special Numbers (Különleges számok) menühöz való hozzáféréshez jelszó
szükséges. (Ha nem rendelkezik jelszóval, lépjen kapcsolatba a Compulite kereskedővel.)
A DMX bemeneti értéket a Special Numbers (Különleges számok) menüben lehet beállítani 0 és 512 közötti értékre.
Ha az érték nagyobb, mint 0, a DMX bemenet vezérli a hagyományos csatornákat, és azt makrók működtetéséhez át lehet
tölteni.
Ha a DMX bemeneti érték 0, a rendszer megérti, hogy a DMX bemenet motoros fényvetőket vezérel. A DMX bemenetet a
rendszer a kimenet beállítása szerint értelmezi. Példa: Olyan motoros fényvetőkkel dolgozik, amelyek 12 csatornát
használnak. A DMX bemenet 13-as csatornáját a rendszer a második motoros fényvető 1-es csatornájaként ismeri fel.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Service Tools
(Szervizeszközök) menüre.
2. Nyomja meg az F3 Config
Sys billentyűt.
3. Írja be a jelszót.
4. Nyomja meg az F4 Special
Functions billentyűt.

Megjelennek a NOVRAM bit váltások.

5. Vigye a kurzort az M -DMX
bemenetre.
6. Váltson az Enable
(Engedélyezés) értékre.

Ha az O-SMPTE bit engedélyezett, váltson át
tiltásra.

7. Nyomja meg az F5 Enter &
Previous billentyűt.
8. Vigye a kurzort az
Input DMX-re.
9. Írja be a DMX bemeneti
csatornák számát.

0 a spotok számára.
1 – 512 a csatornák számára.

10. Nyomja meg az F6 Enter &
Exit billentyűt.

Most megjelenik a Service Tools
(Szervizeszközök) főmenü, és a rendszer arra
kéri, hogy erősítse meg az új konfigurációt.

11. Nyomja meg az F6 Store
Config billentyűt.
12. Kapcsolja ki, majd be az
Ovation 4D-t.

Az Ovation 4D most betölti a rendszert. A
rendszer-konfigurálás nagyobb módosításait
követően ajánlatos a rendszert újraindítani.

13. Nyomja meg az F1 Cold
Start billentyűt.

A rendszer kilép a Service Tools
(Szervizeszközök) menüből, és szerkesztési
módba lép be.
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A DMX bemeneti összerendelés
A bemeneti összerendelési táblázat a Channel Patch (Csatorna összerendelése) menüben található. Az összerendelési
táblázat kiterjedése a DMX bemenet konfigurációjától függ.
A bemeneti összerendelési táblázathoz az F3 Input Patch billentyű megnyomásával lehet hozzáférni, amely a Channel
Patch (Csatorna összerendelése) menü második lapján található.
A bemeneti összerendelési táblázat minden egyes sorában 4 bejegyzés szerepel.
• CHAN – a vezérlőpult DMX csatornái.
• INPUT – a DMX csatornát vezérlő bemeneti csatorna.
• MACRO – megjelenik a makrószám, ha a DMX bemeneti csatornákba át vannak töltve makrók.
• % - a makró működtetésének végrehajtási küszöbe.

Bemeneti áttöltések színbillentyűi:
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Mi

Szín

DMX bemeneti csatorna
összerendelési áttöltések

Vörös fehér mezőben

Makró áttöltések

Sárga

Bemeneti csatornák összerendelése
A DMX bemeneti csatornák a rendszer csatornavezérlése számára töltődnek át. Példa: A 10-es DMX bemeneti csatorna az 1
– 10 és 15-ös csatornák vezérléséhez rendelődnek össze.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F1 Assign
Input billentyűt.

A vezérlőpult megkéri a bemenet számát.

2. A kérésre válaszul írjon be 10
értéket.

Egynél több bemeneti számot, illetve bemeneti
számok tartományát is át lehet tölteni.

3. Nyomja meg az F2 To
Channel billentyűt.

Megjelenik a To channel #: (Célcsatorna száma:)
kérés.

4. Válassza az 1 csatornát.

A kérésre válaszul írja be a számot.

5. Nyomja meg az F1 Thru
Channel billentyűt.

Tartomány kiválasztását teszi lehetővé.

6. Válassza a 10 csatornát.

Írja be a tartomány utolsó csatornáját.

7. Nyomja meg az F2 & Channel A kérésre válaszul írjon be egy csatornaszámot.
billentyűt.
8. Válassza a 15-ös csatornát.
9. Nyomja meg az F3 Store
billentyűt.

A bemeneti áttöltés a csatornaszám alatt vörösen
jelenik meg egy fehér mezőben.

Bemeneti összerendelési áttöltések törlése
Megvan a lehetőség a bemenetek vagy a rendszer csatornák törlésére. Az alábbi példa azt mutatja, hogyan kell bemeneti
áttöltéseket törölni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F2 Clear
Input billentyűt.
2. Nyomja meg az F1 Inputs
billentyűt.
3. A kérésre válaszul írjon be
egy számot.

Egyidejűleg ki lehet választani 1-nél több
bemeneti csatornát is.

4. Nyomja meg az F2 Store
billentyűt.

Az áttöltés törlődik.

Visszatérés az alapértelmezett összerendeléshez
Adja vissza az összes összerendeléshez vagy kiválasztott csatornához az alapértelmezett bemeneti összerendelést.
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Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F3 Default (1
to 1) billentyűt.
2. Nyomja meg az F1 All
Patches billentyűt.

A vezérlőpult megerősítő parancsot kér.

3. Nyomja meg az F1 Yes
billentyűt.

Minden áttöltés visszatér az alapértelmezett
állapotához.

DMX bemeneti áttöltések vizsgálata
Különítse el a vizsgálatokhoz a kiválasztott bemeneti csatornákat.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Nyomja meg az F4 Exam
billentyűt.

Megjelenik az Exam assignment of input # (A
következő számú bemenet áttöltésének a
vizsgálata:) üzenet.

2. Írja be a bemeneti számot a
billentyűzeten.
3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

Megjelennek a kiválasztott bemeneti csatorna
összerendelési áttöltései.

4. A folytatáshoz nyomja meg az
F1 Previous vagy az F2 Next
billentyűt.

Makrók áttöltése DMX bemenetbe
Bemeneti csatornába csak egyetlen makrót lehet áttölteni.
Ha áttölt egy makrót, a bemeneti csatorna fényerő-szintjének a megemelése működésbe hozza a makrót. Az alapértelmezett
végrehajtási küszöb 50 %. A végrehajtási küszöb a Macro (Makró) menü Input Patch (Bemenet összerendelése) lehetőségén
keresztül módosítható.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a Macro (Makró)
menübe.
2. Nyomja meg az F5 Assign
Input billentyűt.

Megjelenik a bemeneti összerendelések
táblázata.

3. Válasszon ki egy
makrószámot.

A kérésre válaszul írja be az áttöltés
makrószámát.

4. Válasszon ki egy bemeneti
csatornát.

A kérésre válaszul írja be a bemeneti csatorna
számát.

5. Nyomja meg az F2 Start
From billentyűt.

Az áttöltés alapértelmezett szintje 50 %.

6. Választható – írjon be egy
végrehajtási küszöböt.
7. Nyomja meg az F1 Store
billentyűt.
Ovation 4D/Micron 4D

32. FEJEZET
ETHERNET
Ez a fejezet a következőket tartalmazza:
Ethernet
Egy jellemző Ethernet konfiguráció
Hálózati beállítások
I.P. szám áttöltése
Azonosító (ID) szám áttöltése
A hálózati meghajtók hozzárendelése
Virtuális csatlakozó szerkesztése
Kimenet tiltása/engedélyezése

Ovation 4D/Micron 4D

Ethernet
Az Ovation 4D és a Micron 4D vezérlőpult fel van szerelve Ethernet interfésszel.
Mindkét vezérlőpult legfeljebb 4 DMX vonalat képes létrehozni, és képes adatokat átvinni mind a szabványos DMX-en,
mind az Etherneten keresztül. A vezérlőpultok legfeljebb 2 DMX bemeneti vonalat fogadnak a szabványos DMX-ben vagy
4 DMX bemeneti vonalat az Ethernetről.
Mindkét vezérlőpult teljes mértékben támogatja a perifériás berendezésekkel kapcsolódó összes Compulite Ethernetet,
valamint a távoli fájlkiszolgálóhoz való hozzáférést.
Az Ethernet csomópontok a következőket tartalmazzák:
VideoLINK

A VideoLINK egy távoli VGA megjelenítővel és szöveges billentyűzettel
rendelkező munkaállomás. A vizsgálatokat meg lehet tekinteni a fő
vezérlőpulttól függetlenül, csatolni lehet szöveges feliratokat, vagy a helyi
szöveges billentyűzet segítségével mesterré tehető a fő vezérlőpult.
Az Ovation 4D és a Micron 4D legfeljebb 4 VideoLINK perifériába
jelentkezhet be.

CompuLINK

A CompuLINK munkaállomás támogatja az összes VideoLINK funkciót.
Ezen túlmenően, a CompuLINK csatlakozókkal rendelkezik a DMX
bemenethez és kimenethez, a MIDI-hez, az SMPTE-hez, távoli sínhez, panel
sínhez és hajlékonylemezes meghajtóhoz.
Legfeljebb 4 CompuLINK csomópontba lehet bejelentkezni.
A CompuLINK-en keresztül a vezérlőpulthoz távolról csatlakoztatni lehet egy
távkapcsoló egységet, makróbővító billentyűzetet vagy kiegészítő pultot. Ha a
vezérlőpulthoz CompuLINK van bejelentkezve, a távirányító sín perifériák
úgy viselkednek, mintha azok közvetlenül a vezérlőpulthoz lennének
csatlakoztatva.

E-Mix

Az E-Mix csomópont egy Ethernet/DMX (CMX) útválasztó.
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Távszab.

S
e
r
v
e
r

CompuLINK
Ethernet Backbone

HUB

HUB

HUB
CompuLINK

Vészpult
Console

EMix
EMix

EMix

EMix

EMix

Főpult
Console

DMX
In/Out

Ovation 4D/Micron 4D

DMX
In/Out

DMX
In/Out

DMX
In/Out

DMX
In/Out

Hálózati beállítások
A 26-os számú, Network Settings (Hálózati beállítások) menü segítségével a következőket lehet elvégezni:
•

IP címek áttöltése, ha mester/vészként 2 világítási asztalt használ. Az IP címek X.X.X.X formátumúak, ahol az X egy 0
és 255 közötti érték.

•

ID számok áttöltése, ha a vezérlőpult egy Ethernet hálózathoz van csatlakoztatva.

•

Hálózati meghajtó hozzárendelése kiszolgálóhoz.

•

A vezérlőpult kimenetének letiltása.

•

A VC (Virtual Connectors – virtuális csatlakozók) táblázat szerkesztése

A mezőről mezőre való lépkedéshez használja a nyílbillentyűket.
Ha a Network Settings (Hálózati beállítások) menüben való munka során az alfanumerikus szöveges billentyűzetet
használja, ne felejtse el a billentyűzetet az Alt A billentyűk megnyomásával engedélyezni.

Mester/vész konfiguráció IP címének áttöltése
A Preferred Master Address (Elsőbbséget élvező mester címe) arról értesíti, hogy a vész vezérlőpult most a mester. Ha a
hálózathoz 2-nél több vezérlőpult csatlakozik, itt egy kizárólagos cím írható be, így a vész egy megadott vezérlőpulthoz
csatlakozhat. Példa: A hálózat 1 Ovation 4D, 1 Micron 4D vezérlőpulttal és egy biztonsági tartalék egységgel rendelkezik.
Tegyük fel, hogy csak a Micron 4D számára szeretné a biztonsági tartalék egységet vészként használni. Ebben az esetben a
Micron IP címét kell beírni a 26-os menü biztonsági tartalék egysége esetén (Backup) az Elsőbbséget élvező mester
címeként (Preferred Master Address).
A hálózat összes vezérlőpultjába elsőbbséget élvező mester címeként (Preferred Master Address) be lehet írni a 0.0.0.0
értéket is. Ebben az esetben, a vész vezérlőpult a csatlakozási kérésre a hálózat keresésével válaszol. Az első – választ adó –
vezérlőpultot a rendszer mester vezérlőpultként ismeri fel.
Ha csak 2 vezérlőpultot használ, mindkét vezérlőpult esetén a legkényelmesebb, ha elsőbbséget élvező mester címeként
(Preferred Master Address) 0.0.0.0 értéket ír be.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

8. Lépjen a 26-os menüre.

A kurzornak a Elsőbbséget élvező mester címén
(Preferred Master Address) kell lennie.

9. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

A vezérlőpult egy számot kér.

10. Írja be a mester vezérlőpult IP
címét az X.X.X.X
formátumban.
11. Nyomja meg az F1 OK
billentyűt.
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Azonosító (ID) szám áttöltése
Az azonosítószámra (ID) a vezérlőpult hivatkozik, és a rendszer teljes egészére kiterjedő Csatlakozó összerendelési
táblázatban (Connector Patch Table) indexszámként tartja fenn.
Amikor az azonosítószámot módosítja a Network Settings (Hálózati beállítások) menüben, az új szám beégetődik a rendszer
gyorsmemóriájába. A rendszer erre mindaddig emlékezik, amíg azt kézzel nem módosítja.
Az azonosítószámot módosítani lehet a Service Tools/Config System/Communication Params (Szervizeszközök/Rendszerkonfigurálás/Kommunikációs paraméterek) menüben is.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a 26-os menüre.
2. Vigye a kurzort a
nyílbillentyűk segítségével a
System’s ID Number
(Rendszer azonosítószáma)
elemre.
3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

A vezérlőpult egy számot kér.

4. Az azonosítószám
formátuma: XXX.
5. Nyomja meg az F1 OK
billentyűt.

Megjelenik a Burning new system ID (Új
rendszerazonosító beégetése) üzenet.

A hálózati meghajtók hozzárendelése
A világítási vezérlőpult egy agy több WIN95/NT fájlkiszolgálót tartalmazó hálózat része lehet. Példa: A vezérlőpult kérheti
a fájlkiszolgálón tárolt előadási memóriáknak a vezérlőpultba való betöltését. Ezenkívül, a vezérlőpultról származó előadási
memóriákat tárolni lehet a fájlkiszolgálón is. A vezérlőpultot hozzá lehet rendelni a hálózatot kiszolgáló bármelyik vagy
összes PC-hez.
A hozzárendelés után az alapértelmezett meghajtót módosítani lehet a hozzárendelt meghajtók egyikére. Ezt követően az
adott meghajtóra be lehet tölteni vagy rögzíteni előadási memóriákat vagy eszközfájlokat. Ez a konfiguráció több
vezérlőpult közötti fájlmegosztáshoz használható.

Megjegyzés
A Server Application (Kiszolgáló alkalmazás) programot meg kell nyitni a sikeres hozzárendeléshez. Ha az alkalmazás nem
nyílik meg, megjelenik a Connection Failed (A csatlakozás nem sikerült) üzenet.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a 26-os menüre.
2. A kurzornak a meghajtóra
való helyezéséhez használja
a nyílbillentyűket.
3. Nyomja meg az F1 Enter
billentyűt.

A vezérlőpult megkéri a kiszolgáló IP címét.

4. Írja be az IP címet. Az IP cím
formátuma: X.X.X.X.
5. Nyomja meg az F1 Map It
billentyűt.
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Megjelenik a Trying to Establish Connection
(Kapcsolatlétesítés) üzenet. Ha a csatlakozás
sikeres, megjelenik a kiszolgáló neve.

Virtuális csatlakozó szerkesztése
Ha a rendszerazonosító beállítása 0, definiálni lehet a vezérlőpulthoz csatolt virtuális csatlakozókat.
A Virtuális csatlakozó táblázat (Virtual Connector Table) 2 részre oszlik:
Nyílások ⇒ VC – azokat a virtuális csatlakozószámokat definiálja, amelyen a vezérlőpult az Etherneten a kimenetet átviszi.
VC ⇒ nyílások – az Ethernetről származó DMX bemenetként érkező virtuális csatlakozószámokat definiálja.
A VC táblázat 255 sort tartalmaz. A VC táblázaton való mozgáshoz használja a Page Up, Page Down, Home és End
billentyűt.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a 26-os menüre.
2. Nyomja meg az F5 Edit VC
Table billentyűt.

Megnyílik a teljes, 255 sort tartalmazó VC
táblázat.

3. A szerkesztés céljából vigye a
kurzort a cellára a nyílbillentyűk
segítségével.
4. Írja be a megfelelő számot.
5. Válassza ki a kimeneti típust.

A cellába D kerül DMX esetén, C kerül CMX
esetén és H kerül High End esetén.

6. Nyomja meg az F1 Store

Kimenet tiltása/engedélyezése
A vezérlőpultról a kimenetet lehet tiltani és visszahelyezni.

Billentyű-lenyomások

Eredmények/Megjegyzések

1. Lépjen a 26-os menüre.
2. Nyomja meg az F4 Disable
Output billentyűt.

A Local Outputs Enabled (Helyi kimenetek
engedélyezettek) elemnél a No (Nem) jelenik
meg.

3. Ha a vezérlőpultról vissza
szeretné helyezni a
kimenetet, nyomja meg az F4
Enable Output billentyűt.

A Local Outputs Enabled (Helyi kimenetek
engedélyezettek) elemnél a Yes (Igen) jelenik
meg.
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