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1
Bevezetés
A Rave egy olyan új világítás-vezérlő pult, melyet LJ-k, DJ-k, bérbeadással
foglalkozó cégek, kereskedelmi bemutatók és más élő bemutatók számára
terveztek. A Rave olyan műszaki szolgáltatásokat és megoldásokat ajánl
számunkra, melyeket eddig csak drágább pultok tudtak biztosítani.
A pult egy DMX512 szabványos kimeneten keresztül képes vezérelni
maximum 100 dimmer csatornát, 40 mozgógépet és 20 egyéb DMX vezérelt
eszközt (extrát), melyeket varázslók és menük segítségével programozhatunk,
hogy a rendszer összeállítása minél gyorsabban és könnyebben mennyen.
A háromsávos beépített equalézer kitűnő sound-to-light szinkronizációt biztosít
(zenéhez

tudjuk

a

fényjeleneteket

szinkronizálni).

Magasabb

fokú

szinkronizáció eléréséhez a beépített MIDI, valamint SMPTE protokoll szolgál.
A Rave igen egyszerűen használható effekt szerkesztővel rendelkezik, mely
egy előre programozott effekt csomagot is tartalmaz. Ezekkel az effektekkel
készíthetünk különböző mozgásvariációkat mozgógépeink számára.
Az ethernet kimeneten keresztül a pult képes különböző szimulációs
szoftverekkel együttműködni, mint például a CompuCAD vagy a WYSIWYG.
A Rave az ingyenes Rave Offline, valamint Device Builder szoftverekkel
együtt használva egy minden igényt kielégítő fényszabályzó pulttá válhat
számunkra.
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A Rave funkcionalitását tekintve 5 fő egységre bontható:

 Eszközök programozása – Eszközök paramétereinek szerkesztése ill. azok
elmentése objektumként.
 Objektumok programozása – Jelek, chaser-ek és snap-ek olyan memória
objektumok, melyek paraméter értékeket tartalmaznak. A jelek és chaser-ek
szerkesztés utáni lejátszókhoz való hozzárendelése.
 Könyvtárak szerkesztése – Mozgógépek egyes paraméter értékeinek elmentése.
 Effektek szerkesztése – Beépített és saját készítésű effektek objektumokba való
integrálása.
 Lejátszók és snap-ek – Olyan eszközök, melyek segítségével előadást hozhatunk
létre.

1.1 A fejezetek rövid áttekintése
Ez a gépkönyv 13 fejezetet, valamint 3 függeléket tartalmaz, melyet az
alábbiakban röviden ismertetünk:

1-2

•

1. Fejezet: Bevezetés
Rövid áttekintést ad a pultról, megismertet az 5 fő funkcióval,
ismerteti a fejezetek rövid tartalmát, megismertet bennünket a
gépkönyvben használt kifejezések jelentésével.

•

2. Fejezet: Rövid áttekintés
A Rave tulajdonságainak gyors áttekintését és megértését biztosítja
ez a fejezet.

•

3. Fejezet: Gyorsindítás
A programozással, szerkesztéssel és lejátszással ismertet meg
bennünket ez a fejezet.

•

4. Fejezet: A konfiguráló Varázsló
Megismerhetjük, hogyan tudunk mozgógépeket és dimmer
csatornákat felkonfigurálni és felcímezni a Varázsló segítségével.

•

5. Fejezet: További címzési beállítások
Haladóbb felhasználóknak ad útmutatást arra vonatkozóan, hogyan
lehet a dimmer csatornákat, valamint mozgógépeket részletesen
felkonfigurálni.

•

6. Fejezet: Eszközök programozása
A DMX eszközök kezeléséről, programozásáról kapunk részletes
ismertetőt.
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•

7. Fejezet: Jelek szerkesztése
A jelek szerkesztéséről kapunk részletes ismertetőt.

•

8. Fejezet: Chaser-ek szerkesztése
A chaser-ek szerkesztéséről kapunk részletes ismertetőt.

•

9. Fejezet: Könyvtárak szerkesztése
A könyvtárak szerkesztéséről kapunk részletes ismertetőt.

•

10. Fejezet: Az effekt szerkesztő
Az effektek szerkesztéséről kapunk részletes ismertetőt.

•

11. Fejezet: Lejátszók és snap-ek
Ez a fejezet megismertet bennünket azzal, hogyan tudjuk
objektumainkat lejátszókhoz ill. snap-ekhez hozzárendelni,
valamint, hogyan tudjuk lejátszóinkat és snap-jeinket beállítani.

•

12. Fejezet: Előadások elmentése és betöltése
Megtudhatjuk, hogyan mentsük el előadásainkat ill. hogyan töltsük
be azokat.

•

13. Fejezet: Rendszer beállítások
Megismerkedhetünk a rendszer beállítási lehetőségeivel.

•

A. Függelék: Paraméter típusok
Összefoglaló táblázat a paraméterek típusairól.

•

B. Függelék: Szoftver frissítések
A szoftver frissítések által betöltődött új funkciók ismertetése.

1.2 A gépkönyv használata
Ezt a gépkönyvet teljesen kezdő operátorok is bátran kezükbe vehetik,
csupán két fejezet – a 4. és a 13. – szól a haladóbb kezelőkhöz.
A rendszer alapvető megismeréséhez kezdetben elegendő az első
három fejezetet átolvasni. A többi fejezetet igény szerint a későbbiek
során is el lehet sajátítani.
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1.3 Alapkifejezések
Az alábbi alapkifejezéseket használja a Rave:

1-4

•

Channel (dimmer csatorna) Egy paraméterrel rendelkező gép
(fényvető).

•

Chase Több egymást követő jel összefűzése.

•

Device (mozgógép eszköz) Leírja egy adott mozgógép típus
tulajdonságait (paraméter kiosztását).

•

Device Builder (eszköz programozó) Egy PC-n futó szoftver,
melynek segítségével létre tudunk hozni ill. módosítani tudunk
mozgógép eszközöket.

•

DMX512 A színpadvilágításban használt szabványos digitális
soros adatátviteli protokoll.

•

DMX cím A Rave 512 általunk használható DMX címet
biztosít.

•

Parancs sor Az általunk adott parancsok kiírására szolgál. Az
LCD alsó részén található.

•

Szerkesztés Dimmer csatornák, mozgógépek, extrák
paramétereinek %-ban megadott változtatása, melyek együttesét
elmenthetjük egy objektumként (jelként vagy chaser-ként).

•

Extra Olyan DMX-el vezérelhető eszköz, mely nem
mozgógép, de nem is fényvető, például füstgép.

•

Húzó A pult 20 db potmétere.

•

F, C, B A fókusz, a színtárcsa (colour) és a sugár (beam)
paraméterek közvetlen elérése.

•

Eszköz megnevezés Egy adott eszköz rövidített megnevezése,
például ch1 (1. dimmer csatorna).

•

Full [FL] dimmer intenzításának 100%-os szintje.

•

Funkció gombok [F1-12] Az LCD körül található gombok,
melyek tartalma mindig az adott feladattól függően változik.

•

Intenzitás Megadja a csatornák és mozgógépek dimmer
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intenzitását.
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•

Botkormány A mozgógépek X és Y irányú mozgatását
irányítjuk a segítségével.

•

Könyvtár Az F, C, B paramétereit tárolhatjuk benne.

•

Mozgógép (ML) Több paraméterrel rendelkező intelligens
fényvető.

•

Objektumok Jelek, chaser-ek, könyvtárak, csoportok, effektek
összefoglaló neve.

•

Paraméterek A Rave által irányított gépek egyes funkciói.

•

Patch A pult és a vezérelt eszközök egymáshoz való
viszonyának rendszerbe szervezése.

•

Playback (Lejátszás) [PB] Az általunk szerkesztett jel vagy
chaser megjelenítése

•

Jel Statikus világítási kép, mely tartalmazhat dimmer csatorna
értékeket és mozgógép paramétereket.

•

Store (mentés) Jel vagy chaser mentése a szerkesztőből.

•

Univerzális gombok [u-gombok] A kívánt gépek vagy
objektumok (dimmer csatornák, mozgógépek, jelek, chaser-ek)
kiválasztására szolgálnak.

•

Paraméter kerekek A kiválasztott gépek paraméter értékeinek
megadására szolgálnak.

•

Zero [Zr] dimmer intenzításának 0%-os szintje.
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1.4 Kifejezések lejátszás esetén
•

Direction (irány)– A lejátszás irányát határozza meg.

•

Flash (bevillantás)– A lejátszóban lévő értékek bevillantása.

•

Freeze (lemerevítés)- A lejátszón lévő pozíciók lemerevítése.

•

Go-Hold - Lejátszás indítása-megállítása

•

Manual Chase - Egy chaser-ben lévő memóriák kézi futtatása.

•

Rate - Egy chaser, effekt vagy átúszás sebességét határozza
meg.

1.5 Írásmódok és jelek
•

A pult kezelő felületén és az LCD-n található gombok
megnevezése Félkövér betűtípussal történik, nagy
kezdőbetűvel.

•

# Egy nem konkrét számot, értéket jelöl.

•

[2] Példaként adott konkrét szám ill. érték.

•

F1-12 Az LCD körüli gombok elnevezése.

•

1-6

Egy parancssorozat tömör, egy sorban való leírását jelöli.
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2
3

Rövid áttekintés
át tekintés
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

A Rave kulcs tulajdonságai
A Rave főbb funkciói és kijelzései
A Rave programozási és lejátszási funkciói
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2.1 Áttekintés
A Rövid áttekintés c. fejezet tömören ismertet bennünket olyan működési
funkciókról, mint a szerkesztés, visszajátszás, funkció nyomógombok, kijelzési
formátumok, és az On-line help.

B
B.O.
Update

AllOff

Blind
Cut

Setup

Ctrl

F

Help

C

Q-List Park

A

B

Edit

1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

ML

Extra

Group

5.

10.

15.

20.

C

50
0

0

Chn

X

100

Y

Hold
Rate

>Snap 1<
Rate
PB

Chase Scene Snap
Solo < -> Hold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U-Keys Page

11

12

13

14

15

16

Go

17

18

19

20

Shift

Page

-

+

D

2-1 ábra: A Rave kezelő felülete

Az A-D szekciók a 2-2 ⇒ 2-6 ábrákon láthatók.
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2.2 A Rave kulcs tulajdonságai
A Rave fényszabályzó pult az alábbi főbb tulajdonságokkal bír:
1) 100 dimmer csatorna, 40 mozgógép és 20 extra vezérlése egy DMX 512
kimeneten keresztül.
2) Egyszerű, gyors beállítás a varázsló segítségével, további beállítási lehetőségek a
fejlettebb színtű menükben.
3) A mozgógépek könnyű kezelhetősége. A paraméterek elérését a 3 paraméter kerék
és a botkormány segíti.
4) Effekt szerkesztő, mely előre megírt effekteket is tartalmaz, így másodperceken
belül kész effekteket írhatunk mozgógépeink számára. Effekteket a mozgógépek
bármely paraméterére vonatkozóan írhatunk.
5) Hatásos chaser-eket írhatunk könnyedén.
6) 20 lejátszó mező, melyekhez paramétert, jelet, vagy chaser-t rendelhetünk.
Valamennyi lejátszó mező egy többfunkciós nyomógombból és egy fényerő
szabályozást végző húzóból áll.
7) A mesterhúzó definiálható sebesség mesterhúzóként is.
8) 40 snap tárolható, melyek segítségével a különböző lejátszó összerendelések
előhívhatók egyetlen gombnyomással.
9) Rendelkezik a pult egy nagyfelbontású LCD érintőképernyővel, mely megkönnyíti
a rendszer menüiben való tájékozódást, így külső monitor nem szükséges.
10) Az elmenteni kívánt objektumokat (jeleket, chaser-eket, effekteket, snap-eket)
elláthatjuk felirattal, melyet vagy az LCD képernyő segítségével, vagy egy külső
klaviatúra segítségével tudunk bevinni.
11) A pult rendelkezik belső flash memóriával és floppy meghajtóval, így lehetőség
van az előadások mentésére.
12) Háromsávos beépített equalézer, mely biztosítja a világítás zenéhez való
szinkronizációját.
13) Külső digitális jelek fogadása, úgy mint: DMX bemenet, MIDI & SMPTE.
14) Ethernet kezelése.
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2.3 A Rave főbb funkciói és kijelzései

System
Keys
Setup

Focus,
Color and
Beam

Ctrl

Help

Q-List Park

Edit
F

C

B

A

Edit

Fixture Keys

Extra
Chn

ML

Extra

Group

Playback
Keys
PB

Chase Scene Snap

Chase,
Scene,
Snap

2-2 ábra: A kezelő felület „A” szekciója

F4

F5

F6

F7

B
F3
F2
F1

Update

Soft Keys

AllOff

Blind

1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

5.

10.

15.

20.

F8
F9
F10
LCD
Echo-Line

>Snap 1<
Rate

F12

F11
Wheels

2-3 ábra: A kezelő felület „B” szekciója
Megjegyzés:

2-4

Az s-gombok [F1-12] az LCD képernyő körül találhatóak. Az offline editor-ban az s-gombok feletti egérmozgatással jelennek meg
a sorszám feliratok.
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Blackout
B.O.

Grand
Master

Cut

Joystick

X

100

C

50

Y

0

0

Hold
Rate

Solo

< -> Freeze

Go

2-4 ábra: A kezelő felület „C” szekciója

U-Keys Page

LEDS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

U-keys
1-20

Shift

Shift &
Page
Progression
Keys

Page

Playback
Faders

-

+

D

2-5 ábra: A kezelő felület „D” szekciója
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2.3.1 Rendszer beállítás képernyő
A rendszer beállítás képernyő funkcionalitást tekintve 3 részre
osztható: összerendelések (patch), betöltés és mentés, diagnosztika és
rendszer opciók.

2-6 ábra: A rendszer beállítás képernyő

(Lásd “Rendszer parancsok” a 2.3.11 részben)

2.3.2 Az LCD érintőképernyő
A Rave LCD érintőképernyője segítségével a rendszer különböző
funkcióit érhetjük el. Minden egyes képernyőnek saját menüje van,
melyet a képernyő körül lévő s-gombokkal érünk el.
Az LCD képernyőn látható1-20 adat cella az u-gombokat jelenítik meg,
melyek az objektumok vagy eszközök paraméter értékeit tartalmazzák.
Használhatjuk közvetlen az u- ill. az s-gombokat, de az LCD képernyőt
megnyomva is működnek az általunk kiválasztott funkciók.

2-7 ábra: Az érintőképernyő

2-6
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2.3.2.1 Az LCD-n található ikonok
Ikon

Funkció

Előre futás
Lemerevítés
Megállítás
Visszafutás
EF

Egy paraméter
effektben való
futtatása.

R

Paraméter kiiktatása
egy eszközből.

~

Paraméter érték vagy
eszköz beleértve.

2.3.3 S-gombok
Az LCD képernyőt körülvevő nyomógombok ( F1-F12) teszik lehetővé
a rendszer különböző szerkesztési és működési funkciójában történő
belépést. Funkcionalitásuk mindig az aktuális feladathoz igazodik. Az
éppen aktuális funkció az LCD képernyő nyomógomb melletti részén
olvasható.
Lásd 2-7 ábra.

2.3.4 Műveleti utasítássor
A műveleti utasítássorban tudjuk figyelemmel követni az általunk adott
parancsokat.
Lásd 2-3 ábra.
Az alábbi példában az utolsó parancs jelenik meg a műveleti
utasítássorban:
 ML #/ Effect #
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2-8 ábra: A műveleti utasítássor

2.3.5 A paraméter kerekek
A paraméter kerekek segítségével tudjuk eszközeink paramétereit
állítani. A Shift nyomógomb a paraméter kerék forgatása közben
történő lenyomva tartása, vagy maguknak a kerekeknek a lenyomása
megnöveli azok felbontását. (Lásd 2-1 ábra).
A kerekek segítségével tudjuk a dimmer csatornák fényerőszabályzását
elvégezni, a kerekekkel tudunk sebességet, időt, és mozgógép
paramétereket (F, C, B tárak) állítani. Ezeken kívül számos funkciókkal
bírnak még, mint pl. a varázslókban értékek megadása, lapozás, stb…

2-8
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2.3.6 A LED-ek színkódjai
Szín

Funkció

vörös

chaser

villogó
vörös

kiválasztott eszköz

zöld

jel

villogó
zöld

kiválasztott objektum

villogó
sárga

aktív paraméter

Ha mozgógépek, vagy csatornák kijelölését követően egy jelet kiválasztunk, a jelben
lévő aktív eszközök fénydiódái sárgán világítanak.

2.3.7 A mesterhúzó
A mesterhúzó vezérli az összes dimmer csatorna fényintenzitását vagy
generál sebességet határozhatunk meg vele.

2.3.8 Szövegezés
Minden olyan esetben, mikor egy új jelet, chaser-t, snap-et, könyvtárat
vagy effektet mentünk, a szövegképernyő automatikusan előugrik a
Store megnyomása után. Abban az esetben, ha már egy létező
objektumot szerkesztünk a szövegképernyő nem ugrik elő
automatikusan.
A szövegképernyőn az s-gombok segítségével lehet a betűket
kiválasztani. A betűk száma nem korlátozott, de egyszerre csak 18-20
karaktert láthatunk az LCD-n. Ha ennél több betűt szeretnénk
használni, úgy a 3. Kerékkel tudjuk a képernyőt görgetni.
Természetesen egy külső PS2 klaviatúra segítségével is tudunk
szöveget bevinni.
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Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a szövegképernyőn található
jeleket és azok jelentését:
Jel

Funkció
Kurzor oda-vissza
mozgatása.
Törlés

Szóköz

2-9 ábra: A szövegképernyő

Megjegyzés:

2-10

Az O.K. –ra kattintva a beírt szöveget az objektumhoz mentjük.
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2.3.9 Help
A Rave rendelkezik egy help szolgáltatással, mely lehetőséget kínál
arra, hogy a pulton található minden nyomógomb jelentését
megnézhessük. Ez a szolgáltatás jelenleg csak angolul érhető el.
Az alábbi példában a C nyomógomb jelentésére kapunk magyarázatot.
 Edit/ Help/ C

2-10 ábra: A Help menü képernyője

2.3.10 Kimeneti szintekre vonatkozó szabályok
HTP protokoll
Dimmer paraméterek általában HTP üzemmódban működnek, ami
annyit jelent, hogy a több forrásból származó ugyanazon paraméterre
vonatkozó értékek közül mindig a legmagasabb érték a mérvadó.
Abban az esetben, ha a legmagasabb értéket adó forrást
leszabályozzuk, a következő legnagyobb értéket adó forrás lesz a
mérvadó.
LTP protokoll
A mozgógépek paraméterei a dimmert kivéve általában LTP
üzemmódban működnek, ami azt jelenti, hogy mindig az utolsó
értékadás a mérvadó függetlenül annak értékétől.
Az egyes mozgógépeket leíró eszköz (device) fájlokban van
meghatározva, hogy az egyes paraméterek mely protokoll szerint
működnek.
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2.3.11 Rendszer parancsok
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Rave rendszer parancsait:
rendszer parancs
Setup

F1 – Fixt

funkció
•

Dimmer csatorna
összerendelések

•

Szabályzási görbék

•

Csatornák mesterhúzó
alóli ki/be kapcsolása

•

Mozgógépek X, Y
összerendelése

Lásd 5.4.1-5.4.5 fejezeteket !
F2 – Addrs

Összerendelések a Varázsló vagy
a részletes menü képernyő
(advanced) segítségével.
Lásd 4.2.1, 4.2.2, 5.3.1
fejezeteket !

F3 – Config

Eszköz beállítások a Varázsló
vagy a részletes menü képernyő
(advanced) segítségével.
Lásd 3.2.1, 4.2.1, 4.2.2-4.2.5, 5.2,
5.4.6.2 fejezeteket !

F4 – Load

Előadások és konfigurációk
betöltése.
Lásd 12.1-12.3 fejezeteket !

F5 – Save

Előadások mentése.
Lásd 12.1, 12.4, 12.5 fejezeteket

F6 – Delete

2-12
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F7 – System
Options

•

Behavior (rendszer
beállítások)

•

Defaults (alapértékek
beállításai)

•

Protect (adatok törlése)

•

I/O (ki- és bemeneti
eszköz parancsok)

Lásd 13.2-13.5 fejezeteket !
F8 –
Shutdown

A pult biztonságos kikapcsolása.
Lásd a 13. Fejezetet !

F9 –
Diagnostics

Rendszer adatok
Lásd a 13. Fejezetet !

F11 – Back

Ctrl

Vissza az előző képernyőhöz.

Külső eszközök vezérlése.
Lásd a 13.10 fejezetet !

Help

Egy funkció leírása.
Lásd a 2.3.9 fejezetet !

1.0 SW verzió
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2.3.12 A Rave további bemeneti eszközei
2.3.12.1 Botkormány
A botkormányt
használjuk.

a

mozgógépek

mozgásának

meghatározásához

A Shift megnyomásával a botkormány felbontását finomíthatjuk.
A botkormány melletti nyomógombok segítségével reteszelhetjük a
mozgás X vagy Y irányát megkönnyítve ezzel a tükör ill. a fej
mozgatását.
Lásd az 5.4. fejezetet !

2.3.12.2 +/U-gombról való előre vagy hátra ugrás bármilyen funkció esetében.

2.3.12.3 Page nyomógomb
Ezzel a nyomógombbal tudunk húszasával lapozni az u-gombok között.
A 20 u-gomb tartalma az LCD képernyőn látható, az intervallum pedig
a középen található LED kijelzőn. Lapozni lehet még a 3. kerék
segítségével is.

2.3.12.4 Shift nyomógomb
A Shift nyomógomb segítségével egy nyomógomb másik funkcióját
hívhatjuk elő.
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Az alábbi táblázatban a főbb shift funkciókat foglaljuk össze:

Képernyő

Shift + nyomógomb

Funkció

Shift + Edit

Törli a parancssort, de a
szerkesztő tartalmát nem.

Shift

Nagybetűkre vált.

Shift + ML

Vissza.

2.3.12.4.1.1 Szerkesztő
képernyő
2.3.12.4.1.2 Szöveg
képernyő
2.3.12.4.1.3 Mozgógép
képernyő
2.3.12.4.1.4 Mozgógép
szerkesztés
2.3.12.4.1.5 Mozgógép
szerkesztés

Shift + Kerekek/Botkormány A kerekek és a
botkormány felbontását
finomra váltja.
Shift + F/C/B
A paramétereket
nyomógombok
visszafele lapozzuk.
Shift + F5 (Sound-to-Light)

2.3.12.4.1.6 Alapértelm
ezett képernyő

Shift + F9 (Step UP/FL)
2.3.12.4.1.7 Mozgógép
képernyő

A Sound-to-Light (zene
szinkronizálása hanghoz)
funkciót ki/be
kapcsolhatjuk.
UP+ = 100 % intenzitás,
vagy a következő lépcsőig
való felugrás.

Shift + F10 (Step DN/ZR)

DN- = 0 % intenzitás,
vagy a következő lépcsőig
való leugrás.

Shift + F8 (Home FCB)

Az F, C, B tárak törlése.

Shift + F2 (Include)

A kiválasztott paraméterek
kizárásának törlése.

Shift + F12 (View Merged)

A szerkesztő törlése nélkül
a szerkesztő tartalmához
adja a kiválasztott jelet
vagy chaser-t.
Előző/következő eszköz
hozzáadása vagy kivonása
a kiválasztásnál.

2.3.12.4.1.8 Mozgógép
képernyő

2.3.12.4.1.9 Mozgógép
képernyő
2.3.12.4.1.10 Mozgógé
p vagy csatorna
képernyő
2.3.12.4.1.11 Mozgógé
p, csatorna vagy extra
képernyő

Shift +/2.3.12.4.1.12 Mozgógé
p, csatorna vagy extra
képernyő
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Shift + nyomógomb

Shift + F10 (Last Int.)
2.3.12.4.1.13 Csatorna
vagy extra képernyő

Shift + Group #
2.3.12.4.1.14 Csoport
képernyő

Shift + Snap #
2.3.12.4.1.15 Snap
képernyő

Shift
2.3.12.4.1.16 Chaser
vagy effekt szerkesztő
képernyő

Az utoljára használt
intenzítás hozzárendelése
a kiválasztott
eszközökhöz.
A kiválasztott
eszközökből kivonja a
megadott csoportban lévő
eszközöket.
Snap váltása úgy, hogy az
új snap üres lejátszó
helyein megmaradnak az
előző snap lejátszó
tartalmai.
Közvetlen hozzáférés a
fejlettebb funkciókhoz.

Shift + F2 (Copy)

A soron következő
objektumhoz való
másolás.

Shift + F3 (Store)

A soron következő
objektumhoz való mentés.

2.3.12.4.1.17 Chaser,
effekt vagy könyvtár
szerkesztő képernyő
2.3.12.4.1.18 Chaser,
jel vagy effekt szerkesztő
képernyő
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2.4 Programozási és lejátszási funkciók

Bármilyen objektum megírása
belépéssel kezdődjön!

Az Edit nyomógomb
üzemmódba.

mindig

a

segítségével

szerkesztőbe való

léphetünk

be

szerkesztés

Csak miután beléptünk szerkesztés üzemmódba, tudunk bármilyen
objektumot is (jelet, chaser-t, snap-et, stb.) elmenteni. Szerkesztés
üzemmódba az Edit újbóli megnyomásával kilépünk a szerkesztőből,
és az összes szerkesztett eszközt elengedjük,
Lásd 2-1 - 2-6 ábrákat.

2.4.1 Univerzális nyomógombok (u-gombok)
Az u-gombok használatosak kiválasztó nyomógombként a rendszerben
lévő eszközök és objektumok (dimmer csatornák, mozgógépek, jelek,
chaser-ek, snap-ek) számára. Lejátszás üzemmódban lejátszást vezérlő
nyomógombként is alkalmazhatóak.
Megjegyzés:

Az objektumok kiválasztásának másik
érintőképernyő segítségével lehetséges.
érintőképernyő, 2.3.2. fejezet)

módja
(Lásd:

az
Az

LCD
LCD

2.4.2 Szerkesztő
A szerkesztőben végezzük előadásunk megszerkesztését, mely jelekből
és chaser-ekből állhat. Ezekbe beépíthetünk effekteket ill. könyvtár
tartalmakat.
Lehetőség van úgynevezett vakszerkesztésre is, amely lehetővé teszi
azt, hogy úgy dolgozzunk a szerkesztőben, hogy az a kimenetre ne
legyen hatással.
A szerkesztő teljes tartalmának törlését a Reset nyomógomb
megnyomásával érhetjük el.

1.0 SW verzió
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2-11 ábra: A szerkesztő képernyő

2.4.2.1 Jelek
Jeleket a szerkesztőben tudunk létrehozni, melyek aztán a lejátszókhoz
rendelhetünk.
A jelek olyan statikus világítási képek, melyek dimmer csatornákat,
mozgógépeket, könyvtárakat és effekteket tartalmazhatnak.
Lásd a 7. Jelek szerkesztése és 11. Lejátszók és snap-ek c. fejezeteket.

2-12 ábra: A jelek szerkesztés képernyője

2.4.2.2 Egyparaméteres jelek
Egyparaméteres jel alatt egy olyan jelet értünk, mely egyetlen egy
paramétert tartalmaz egy lejátszóhoz rendelve. Ez lehetővé teszi, azt,
hogy egy élő rendezvényen egy mozgógép egy paraméteréhez
könnyedén és gyorsan hozzáférhessünk.
Lásd 7.6 fejezetet.
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2.4.2.3 Chaser-ek
Chaser-eket a szerkesztőben tudunk létrehozni, melyek aztán a
lejátszókhoz rendelhetünk.
A chaser látványok sorozata, melyek egymást egy bizonyos minta,
sebesség és sorrend szerint beprogramozva váltogatják mozgalmas
fényhatást hozva létre. A sorozat egyes látványelemeit lépéseknek
nevezzük. Egy lépés tartalmazhat bármilyen kombinációban dimmer
csatorna, mozgógép és extra paramétereket, valamint könyvtárakat és
effekteket.
A chaser-ek futtathatók automatikusan, vagy léptethetjük azokat
lépésről lépésre.
Lásd 8. Chaser-ek szerkesztése és 11. Lejátszók és snap-ek c.
fejezeteket.

2-13 ábra: A chaser-ek szerkesztés képernyője

2.4.2.4 F, C, B tárak
Az F, C, B olyan paraméter tárak, melyek tartalma mindig egy adott
mozgógép eszköztől függ. Az F, C, B tárak tartalma a három paraméter
kerékre töltődik be. Egy keréken több paraméter is szerepelhet, melyek
között az F, C, B megnyomásával lapozhatunk.
Három típusú könyvtár létezik, melyeket az F, C, B és a Library (F7)
nyomógombokkal érhetünk el a dimmer csatorna és a mozgógép
képernyőben.
Lásd 6. Eszközök programozása c. fejezetet.
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2-14 ábra: A színkönyvtár szerkesztő képernyője

2.4.2.5 Könyvtárak
A könyvtárak olyan objektumok, melyek világítási jelek ill. chaser-ek
szerkesztésénél nyújtanak segítséget a gyakran használt beállítások
használatához.
Lásd 9. Könyvtárak szerkesztése c. fejezetet.

2.4.2.6 Effektek
Az effekt szerkesztő 20 előre beépített effektet tartalmaz. Ezeket az
effekteket lehetőségünk van módosítani és 20 további effektet
létrehozni.
Lásd 10. Az effekt szerkesztő c. fejezetet.

2-15 ábra: Az effekt képernyő
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2.4.3 Eszközök programozása a szerkesztőben
Eszközöket
(dimmer
csatornákat,
mozgógépeket,
extrákat)
programozhatunk a szerkesztőben, vagy azon kívül, azonban fontos
tudni, hogy ha az általunk végzett módosításokat el akarjuk menteni,
mindenképpen be kell lépnünk a szerkesztőbe.
Lásd 6. Eszközök programozása c. fejezetet.

2.4.3.1 Csatornák
A csatornával egyetlen egy paramétert vezérlünk, mely a dimmer
paraméter.
A dimmer csatornák egy DMX címet használnak, azonban ha
színváltóként vannak konfigurálva, használhatnak több címet is
(ventillátor szabályzás).
Lásd 6.3. Dimmer csatornák c. fejezet.

2.4.3.2 Mozgógépek
A mozgógépekkel több paramétert vezérlünk, mint például mozgás,
szín, fókusz, stb…
A mozgógépek jóval összetettebb berendezések, így több DMX címet
használnak a pulttal való kommunikációhoz.
Lásd 6.4. Mozgógépek c. fejezet.

2.4.3.3 Csoportok
A Rave-ben lehetőségünk van előre meghatározott eszközcsoportok
kiválasztására.
Egy csoport kiválasztásához nyomjuk meg a Group nyomógombot,
majd a kívánt csoporthoz tartozó u-gombot. Ekkor az adott csoport
kiválasztódik és a csoportban lévő eszközök szerkeszthetővé válnak.
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A rendszerben 20 előre meghatározott csoport található, amely a
eszköztípusok változásával állandóan frissül. Az alábbi négy csoport
állandóan rendelkezésre áll:
(41.) Összes dimmer csatorna (Chn)
(42.) Összes mozgógép (MLs)
(43.) Páros csatornák (EvnC)
(44.) Páratlan csatornák (OddC)

2.4.3.4 Extrák
Az extrák DMX-el vezérelhető egy vagy több paraméteres
mozgógépnek nem számító effekt eszközök, mint pl. füstgépek,
ködgépek, konfetti szórók, stb…

2.4.4 Lejátszók és snap-ek
A Rave-ben a jeleket és chaser-eket 20 lejátszóhoz rendelhetjük.
40 snap-et menthetünk, mely mindegyike tartalmazza a 20 lejátszó
állapotát és beállításait.
Lásd 11. Lejátszók és snap-ek c. fejezet.

2.4.5 Lejátszási funkciók
A kimerevítés, irányváltás, indítás, megállítás, solo funkció a
lejátszásoknál használatos parancsok, melyeket egy-egy lejátszóra,
vagy az összesre egyszerre tudunk kiadni.
Lásd 1.4. Kifejezések lejátszás esetén c. fejezetet.

2.4.6 Húzók
A húzók a hozzájuk rendelt lejátszások be- és kiúszását szabályozzák.
Csatorna ill. mozgógép kiválasztás esetén az adott dimmer csatorna,
vagy mozgógép fényerőszabályzását végzik.
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3
3

Gyorsindítás
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

A rendszer összeállítása
Előadások betöltése
Csatornák beállítása a varázslóval
Eszközök programozásának legfőbb utasításai
Jelek készítése a szerkesztőben
Lejátszások
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3.1 A rendszer összeállítása
1) Helyezzük a pultot egy sík felületre.
2) Dugaszoljuk be az AC hálózati kábelt a DC tápegységbe, a
DC tápegységet a pult hátlapján lévő DC bemenetbe, majd az
AC hálózati kábelt a hálózati aljzatba.
3) Dugaszoljuk be a DMX vezérlő kábel csatlakozóját a pult
hátlapján lévő DMX kimeneti aljzatba.
4) Kapcsoljuk be a pultot a hátlapon lévő főkapcsolóval.
Megjegyzés:

Ergonómiai szempontból ajánlatos, hogy a berendezést olyan
távolságba helyezzük el, hogy a felső karunk és az alsó karunk
90° -os, vagy annál nagyobb szöget zárjon be és a c suklónk a
lehető legegyenesebb legyen.

3.2 Előadások betöltése
Lehetőségünk van már előzőleg mentett előadások betöltésére. Az
előadásokat betölthetjük floppy lemezről, vagy a pult flash
memóriájából.
Kövessük az alábbi lépéseket a 10. sz. előadás betöltéséhez.
 Setup/F4 Load [10]/F12 Load
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F4 Load -ra.
3. Nyomjuk meg a 10 -es ugombot.

Használjuk a Page kereket a
kívánt előadás sorszám
megtalálásához.

4. Kattintsunk az F12 Load sgomra.

A betöltést követően a
következő üzenetet kapjuk:
“Load Successful” – A
betöltés sikeres.

Lásd: 12. Előadások betöltése/elmentése c. fejezetet.
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3.3 Csatornák beállítása a Varázslóval
Első lépésként állítsuk be a használni kívánt eszközszámot a Setup
Configuration képernyőben a Varázsló segítségével:
 Setup/Config/Wizard (Yes)
Állítsunk be 10 dimmer csatornát, úgy hogy a 13-22 sorszámot
foglalják el és az első a 20–as DMX címtől induljon:
 Add 10/Start 13/Patch 20
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki a Setup -ot.
2. Válasszuk ki a F3
Configuration s-gombot.
3. Válasszuk ki a F6 Wizard sgombot.
4. Kattintsunk az F12 Yes sgombra.
5. Válasszuk ki a Chn -t.

A dimmer csatorna Varázsló
képernyő jelenik meg.

6. Forgassuk az 1. kereket =
Add #

1. Kerék – Hozzáadandó
dimmer csatorna darabszám.
(Add # = 10)

7. Forgassuk a 2. kereket =
Chn #

2. Kerék – Az első dimmer
csatorna sorszáma.
(Start # = 13)

8. Forgassuk a 3. kereket =
Patch #

3. Kerék – Az első dimmer
csatorna DMX címe.
(Patch # = 20)

9. Válasszuk ki az F12 Store sgombot.
10. Válasszuk ki az F12 O.K. sgombot.

Lásd a 4. A patch Varázsló c. fejezetet.
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3-1 ábra: A patch Varázsló képernyő

3.3.1 Mozgógépek beállítása a Varázslóval
Állítsunk be 1-8-ig 8 darab mozgógépet, úgy, hogy az első mozgógép
kezdő DMX címe a 70 legyen:
 Setup/ Config/ F12 Yes/ ML/ Add #/ Start #/ Patch #/ F12 Next/ F7 From
Disk/ #/F12 Store/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki a Setup -ot.
2. Válasszuk ki a F3
Configuration s-gombot.
3. Válasszuk ki a ML -t.

A mozgógép Varázsló
képernyő jelenik meg.

4. Forgassuk az 1. kereket =
Add #

1. Kerék – Hozzáadandó
mozgógép darabszám.
(Add # = 8)

5. Forgassuk a 2. kereket =
ML #

2. Kerék - Az első mozgógép
sorszáma.
(Start # = 1)

6. Forgassuk a 3. kereket =
Patch #

3. Kerék – Az első mozgógép
DMX címe.
(Patch # = 70)

7. Válasszuk ki F12 Next -et.
8. Válasszuk ki F7 From Disk et.

Amennyiben nincs a listában
a kívánt mozgógép típus.

9. Válasszuk ki a megfelelő
eszköztípust.

Az u-gombok felelnek meg az
egyes eszköztípusoknak.

10. Válasszuk ki F12 Store sgombot.

A kiválasztott mozgógépek és
azok címei megjelennek az
LCD-n.

11. Válasszuk ki F12 O.K. sgombot.
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3.4 Eszközök programozásának legfőbb
utasításai
A mozgógépek programozásának legfőbb utasításai a következők:

1) Dimmer csatorna, mozgógép, vagy extra kiválasztása.
2) A programozásra szánt eszköz(ök) kiválasztása az u-gombok
segítségével.
3) A választott eszköz(ök) F, C, és B paramétereinek kerekekkel
való állítása.
Megjegyzés:

•

Az F, C, B paraméterek az F, C, B tárakban találhatók és a
kerekekkel szerkeszthetők.

•

Ha egy eszközt szerkeszteni kívánunk a dimmer kerék
segítségével adjunk rá fényerőt, hogy a szerkesztés közben
a többi paraméterét láthassuk a színpadon.

Lásd 6. Eszközök programozása c. fejezetet.

3.5 Jelek készítése a szerkesztőben
A jelek programozása a jelek szerkesztő képernyőjében történik.

3-2 ábra: Jelek szerkesztő képernyője

Lásd 7. Jelek szerkesztése c. fejezetet.

Az alábbi példában az 1-es jelet fogjuk szerkeszteni és elmenteni a
szerkesztőben:
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 Edit/ Scene [1]/ Program Fixtures/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene re.

Beléptünk a jelek szerkesztő
képernyőjébe.

2. Válasszuk ki az 1-es ugombot.

Az 1-es jelet kiválasztottuk
szerkesztésre.

3. Állítsunk be egy világítási
képet.

Lásd 6. Eszközök
programozása c. fejezetet.

4. Kattintsunk F3 Store sgombra.

A szerkesztett jelünket
elmentettük.

Megjegyzés:

A soron következő jelre való mentéshez a Shift + F3 Store
parancsot alkalmazzuk. Lásd 2. Rövid áttekintés c. fejezet
shift funkciók részét.
Figyelmeztetés! Szerkesztő módban (Edit LED világít) az Edit
nyomógombra történő újbóli kattintással az összes
szerkesztett eszközt elengedjük.
Példa
Készítsük el az 5-s jelet, mely tartalmazza az 1-5 dimmer csatornákat 45%-on és
az 1, 3, 5 mozgógépeket 100% fényintenzítással és vörös színbeállítással.
1.

Válasszuk ki az Edit –et, majd a Scene –t.

2.

Válasszuk ki az 5. u-gomb segítségével az 5-ös jelet.

3.

Kattintsunk a Chn –re a dimmer csatorna szerkesztéshez.

4.

5.

Az 1. paraméter kereket forgassuk 45%-ig.

6.

Kattintsunk az ML –re a mozgógép szerkesztéshez

7.

3-6

Válasszuk ki az 1-5 dimmer csatornákat, úgy hogy nyomjuk le
és tartsuk lenyomva az 1. u-gombot, majd kattintsunk az 5. ugombra.

Az 1, 3, 5. u-gombok megnyomásával válasszuk ki a
mozgógépeket.

8.

Forgassuk a dimmer kereket 100%-ra.

9.

Kattintsunk a C-re a szín paraméterek kiválasztásához.

10.

Forgassuk a paraméter kereket a vörös színig.
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11.

Nyomjuk meg a Store (F3) –t a jel tárolásához.

12.

Kattintsunk az Edit –re a szerkesztőből való kilépéshez.

Megjegyzés:

Már előzőleg elmentett jelet is szerkeszthetünk. Egyszerűen
csak ki kell választani és a módosításokat rá kell menteni az
eredetire.

3.5.1 Jelek és chaser-ek kiválasztása lejátszókra
Snap-enként 20 jelet és chaser-t tudunk a lejátszókra kitenni.
A jelek és chaser-ek mindig a soron következő üres lejátszóhoz
rendelődnek.
A következő lépésekben a 2-es jelet és a 3-as chaser-t kitesszük a 1-es
snap 1-2 lejátszóira.
 Edit/ Snap [1]/ Playback [1]/ Scene [2]/ Chase [3]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az Edit –et,
majd kattintsunk a Snap -re.

A snap képernyőbe jutottunk.

2. Válasszuk ki az 1. u-gombot.

1-es snap kiválasztva.

3. Válasszuk ki a PB -t.

Az u-gombok az 1-es snap
lejátszóit mutatják.

4. Válasszuk ki az 1. u-gombot.

1-es lejátszó kiválasztva, mint
kezdő.

5. Válasszuk ki a Scene -t.

Megjelennek a jelek.

6. Válasszuk ki a 2. u-gombot.

A 2-es jelet kiválasztottuk és
egyben az 1-es lejátszóhoz
hozzá is rendeltük.
Amennyiben egy másik jelet
akarunk kiválasztani, úgy
nem kell még egyszer a
Scene –t kiválasztani, elég
csak a mási jel u-gombjára
kattintani.

7. Válasszuk ki a Chase -t.
8. Válasszuk ki a 3. u-gombot.

A 3-as chaser-t kiválasztottuk
és egyben a következő (2-es)
lejátszóhoz hozzá is
rendeltük. Amennyiben egy
másik chaser-t akarunk
kiválasztani, úgy nem kell
még egyszer a Chase –t
kiválasztani, elég csak a
másik chaser u-gombjára
kattintani.

9. Amennyiben a Playback –re
kattintunk, látni fogjuk a
1.0 SW verzió
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kattintunk, látni fogjuk a
lejátszó összerendeléseket.

Megjegyzés: •

•

Rövid parancs = Scene/Chase # / #:
Automatikusan Playback módra vált a jel ill. chaser megadása
után. A második “#” a rövid parancs alkalmazásánál: Scene
#/# már a lejátszó számot adja meg.
Nem feltétlen kell a jeleket és chaser-eket számsorrendben a
lejátszókra kitenni.

Lásd 11. Lejátszók és snap-ek c. fejezetet.

3-8
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3.6 Lejátszások
3.6.1 Lejátszók működtetése az u-gombokkal
Az u-gombok segítségével tudunk egy lejátszást elindítani, vagy
megállítani.
Az u-gombok segítségével egy lejátszást tudunk úsztatva vagy
villantva futtatni. (Lásd 11.1.2.1 és 11.1.2.2 fejezeteket).

3.6.1.1 Lejátszás futtatása úsztatva
Kezdjük a PB nyomógomb megnyomásával, a LED világít. Egy
lejátszó u-gombjának megnyomásával elindítjuk a lejátszást, az ugomb LED-je villog. Nyomjuk meg még egyszer az u-gombot, ekkor a
futás leáll, a LED világít.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Úsztatási módban az u-gomb
előszöri megnyomása
beúsztat, még egyszeri
megnyomása kiúsztat.

A Playback LED-je világít

2. Úsztatási módban az egyes
lejátszásokat a shift + u-gomb
megnyomásával ideiglenesen
villantási módban
működtetjük.

A felvillanás addig tart, amíg
az u-gombot nyomva tartjuk.

3.6.1.2 Lejátszás futtatása villantva
Nyomjuk meg a Playback nyomógombot még egyszer, ekkor a PB
LED villog.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Az u-gomb megnyomása
bevillantja a lejátszó
tartalmát.
2. Villantási módban az egyes
lejátszásokat a shift + u-gomb
megnyomásával ideiglenesen
úsztatási módban
működtetjük.

Ekkor az u-gomb úsztatásra
szolgál.

3.6.2 Lejátszási típusok
Az alábbi táblázatban adjuk meg a lejátszások fajtáit (beállítás: System
Option/Behavior menü Fader Go [F5]):
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Beállítás

Jelek
viselkedése

Chaser-ek
viselkedése

Fader Go – ON. A
húzó értéke 0%-on
kívül.

Minden paraméter,
kivéve a dimmert
beugrik a kívánt
értékre. A dimmer
paramétert a
húzóval
szabályozzuk.
Minden paramétert
a húzóval
szabályozunk.

Minden paraméter,
kivéve a dimmert
beugrik a kívánt
értékre. A dimmer
paramétert a
húzóval
szabályozzuk.
Minden paramétert
a húzóval
szabályozunk.

Minden paraméter
beugrik a kívánt
értékre.

A húzó csak a
dimmer paramétert
vezérli.

Fader Go – ON. A
húzó értéke 0%-on
kívül. A Shift –et
nyomva kell
tartani.
Fader Go – OFF
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4
A konfiguráló Varázsló
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
A Varázsló
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4.1 Bevezetés
Ebben a fejezetben megtudhatjuk, hogyan tudunk dimmer csatornákat és
mozgógépeket konfigurálni a Varázsló segítségével.
A Rave 100 dimmer csatornát, 40 mozgógépet és 20 extrát képes vezérelni. Az
eszközök mindegyike a DMX512 protokollt használja. Minden DMX vezérelt
eszköz saját DMX címmel rendelkezik (1-512).

Mozgógépeink és dimmer csatornáink felkonfigurálásának kétféle módja van:
•

A Varázsló segítségével.

•

A fejlettebb szolgáltatásokkal bíró Patch menü segítségével (lásd 5.
További patch lehetőségek c. fejezetet).

A konfigurálás menübe való belépéskor (Setup Configuration) a pult
megkérdezi, hogy használni kívánjuk e a Varázslót. A Yes –re

kattintva

belépünk a Varázsló képernyőjébe.

4-2
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4.2 A Varázsló
A Varázsló leegyszerűsíti számunkra eszközeink felkonfigurálását,
becímzését.
A Rave 3 DMX vezérelt eszköztípust különböztet meg:
•

Dimmer csatornák (Chn)

•

Mozgógépek (ML)

•

Extrák (Extra)

A Varázslóban 4 paramétert kell meghatároznunk:
•

Az eszközök darabszáma
(Add # = 1. Kerék).

•

A kezdő eszköz sorszáma
(Start # = 2. Kerék).

•

Az első DMX eszköz kezdő címe
(Patch # = 3. Kerék).

•

Az eszköz típusa.

4-1 ábra: A Varázsló induló képernyője
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4.2.1 A Varázslóba való első belépés
A Varázslóba való első belépéskor az alábbi parancssort kell
végrehajtani:
 Setup / F3 Config / Use Wizard / F12 Yes
Az első alkalommal a pult megkérdezi tőlünk, akarjuk e a Varázslót
használni: “Use Wizard?”. Kattintsunk az F11 No –ra, vagy a
folytatáshoz az F12 Yes -re.
Következő alkalommal a pult már nem kérdez rá, hogy kívánjuk e a
Varázslót használni, hanem a Config kiválasztását követően egyből a
Varázsló induló képernyőjét kapjuk.

4.2.2 A patch menübe való belépés
A fejlettebb szolgáltatásokkal bíró patch menübe való belépéshez
kövessük az alábbi utasítássort:
 Setup / F3 Config / F6 Advanced / Chn or ML
Megjegyzés:

4-4

•

Mikor egy mozgógépet konfigurálunk, mindig be kell tölteni
a hozzá tartozó eszköz fájlt.

•

A Varázslóba való visszatéréshez kattintsunk az F6 -ra.
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4.2.3 Dimmer csatornák konfigurálása
4.2.3.1.1 1. példa:
Az alábbi példában 12 darab dimmer csatornát fogunk beállítani úgy,
hogy azok számozása 1-12 legyen, valamint DMX címük 1-től induljon
(1-12).
 Setup/ F3 Config/ F6 Wizard/ Chn/ Add #/ Start #/ Patch #/
F12 Store/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F3
Configuration s-gombot.
3. Válasszuk ki az F6 Wizard sgombot.

Első alkalommal a pult
rákérdez, akarjuk e használni
a Varázslót.

4. Kattintsunk a Channel -ra.
5. Forgassuk az 1. kereket =
Add #

1. Kerék – Hozzáadandó
dimmer csatorna darabszám.
(Add # = 12)

6. Forgassuk a 2. kereket =
Chn #

2. Kerék – Az első dimmer
csatorna sorszáma.
(Start # = 1)

7. Forgassuk a 3. kereket =
Patch #

3. Kerék – Az első dimmer
csatorna DMX címe.
(Patch # = 1)

8. Válasszuk ki az F12 Store sgombot.

A képernyőn megjelenik a
konfiguráció összefoglaló
képernyő.

9. Válasszuk ki az F12 O.K. sgombot.
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A mentés előtti képernyő állapot:

4-2 ábra: A dimmer csatorna konfiguráló képernyő

A mentés utáni képernyő állapot:

4-3 ábra: A dimmer csatornák összerendelését mutató képernyő

Magyarázat:

1. = az eszköz sorszáma
ch = az eszköz típusa
/001 = az eszköz DMX címe

Megjegyzés:

4-6

•

A Page használatával tudjuk a képernyőre nem férő további
csatorna összerendeléseket megtekinteni.

•

Amennyiben a konfigurálás során úgy címeztünk be a
csatornákat, hogy az ütközik a már meglévő összerendelésekkel, a pult automatikusan a rossz címen lévő
csatornát az első lehetséges címhez rendeli.
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Az O.K. kattintása utáni képernyő állapot:

4-4 ábra: A dimmer csatorna Varázsló képernyő

Megjegyzés:

•

A „Set starting no. For Chns” sor automatikusan a
következő lehetséges DMX címre állítódik.

•

Most lehetőségünk van további dimmer csatornák
konfigurálására, vagy kiléphetünk a Varázslóból.

A felkonfigurált dimmer csatornák összerendelésének megtekintéséhez
használjuk az alábbi képernyőt:
 Setup/ F2 Address/ F12 Address/ Page

4-5 ábra: Dimmer csatorna összerendelések képernyő

Magyarázat:

1. = a dimmer csatorna DMX címe
ch1 = a dimmer csatorna sorszáma
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4.2.3.1.2 2. példa:
Az alábbi példában 10 darab dimmer csatornát fogunk beállítani úgy,
hogy azok számozása 13-22 legyen, valamint DMX címük 20-tól
induljon (20-29).
 Add 10/Start 13/Patch 20
A mentés előtti képernyő állapot:

4-6 ábra: A dimmer csatorna konfiguráló képernyő

A mentés utáni képernyő állapot:

4-7 ábra: A dimmer csatornák összerendelését mutató képernyő
Magyarázat:

13. = az eszköz sorszáma
ch = az eszköz típusa
/020 = az eszköz DMX címe

Az O.K. kattintása utáni képernyő állapot:

4-8
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4-8 ábra: A dimmer csatorna Varázsló képernyő

Megjegyzés:

A következő csatorna kezdő sorszáma és DMX címe automatikusan
a következő lehetséges értékre állítódik.

A felkonfigurált dimmer csatornák összerendelésének megtekintéséhez
használjuk az alábbi képernyőt:
 Setup/ F2 Address/ F12 Address/ Page

4-9 ábra: Dimmer csatorna összerendelések képernyő
Magyarázat:

20. = a dimmer csatorna DMX címe
ch13 = a dimmer csatorna sorszáma

1.0 SW verzió

Compulite Systems

4-9

A konfiguráló Varázsló

R a ve g é p k ö n y v

4.2.4 Mozgógépek konfigurálása
4.2.4.1.1 1. példa:
Az alábbi példában 8 darab mozgógépet fogunk beállítani úgy, hogy
azok számozása 1-8 legyen, valamint DMX címük 70-től induljon.
 Setup/ Config/ F6 Wizard/ ML/ Add #/ Start #/ Patch #/ F12 Next/ F7 From
Disk/ F12 Store/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

11. Kattintsunk a Setup -ra.
12. Válasszuk ki az F3
Configuration s-gombot.
13. Kattintsunk az F6 Wizard s–
gombra.
14. Kattintsunk az ML
nyomógombra.
15. Forgassuk az 1. kereket =
Add #

1. Kerék – Hozzáadandó
mozgógép darabszám.
(Add # = 8)

16. Forgassuk a 2. kereket =
ML #

2. Kerék - Az első mozgógép
sorszáma.
(Start # = 1)

17. Forgassuk a 3. kereket =
Patch #

3. Kerék – Az első mozgógép
DMX címe.
(Patch # = 70)

18. Válasszuk ki F12 Next -et.
19. Válasszuk ki F7 From Disk et.

Amennyiben nincs a listában
a kívánt mozgógép típus.

20. Válasszuk ki a CityColor-t
(cc)

Az u-gombok felelnek meg az
egyes géptípusoknak.

21. Válasszuk ki F12 Store sgombot.
22. Válasszuk ki F12 O.K. sgombot.

Megjegyzés:

4-10

•

Amennyiben nincs meg a szükséges mozgógép
típus,
letölthetjük
azt
a
Compulite
honlapjáról:
www.compulite.com/download, ha ott sem találjuk,
konfiguráljuk a “Device Builder” szoftver segítségével.

•

A dimmer csatornák ill. extrák konfigurálásához csak
nyomjuk meg a Chn ill az Extra nyomógombokat és máris a
kívánt konfiguráló képernyőbe jutunk.
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A mentés előtti képernyő állapot:

4-10 ábra: A mozgógép konfiguráló képernyő

A mentés utáni képernyő állapot:

4-11 ábra: A mozgógépek összerendelését mutató képernyő
Magyarázat:

1. = az eszköz sorszáma
cc = az eszköz típusa
/070 = az eszköz DMX címe

Megjegyzés:

•

A Page használatával tudjuk a képernyőre nem férő további
mozgógép összerendeléseket megtekinteni.

•

Amennyiben a konfigurálás során úgy címeztünk be a
mozgógépeket, hogy az ütközik a már meglévő összerendelésekkel, a pult automatikusan a rossz címen lévő
mozgógépeket az első lehetséges címhez rendeli.

Az O.K. kattintása utáni képernyő állapot:
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4-12 ábra: A mozgógép Varázsló képernyő

A felkonfigurált mozgógépek összerendelésének megtekintéséhez
használjuk az alábbi képernyőt:
 Setup/ F2 Address/ F12 Address/ Page

4-13 ábra: Mozgógép összerendelések képernyő
Magyarázat:

71. = a mozgógép DMX címe
cc = a mozgógép típusa
1 = a mozgógép sorszáma

4-12
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4.2.4.1.2 2. példa:
Az alábbi példában 3 darab mozgógépet fogunk beállítani úgy, hogy
azok számozása 9-11 legyen, valamint DMX címük 118-tól induljon.
 Add 3/ Start 1/Patch 118
A mentés előtti képernyő állapot:

4-14 ábra: A mozgógép konfiguráló képernyő

A mentés utáni képernyő állapot:

4-15 ábra: A mozgógépek összerendelését mutató képernyő
Magyarázat:

9. = az eszköz sorszáma
gh = az eszköz típusa
/118 = az eszköz DMX címe

Megje
gyzés
:
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•

A Page használatával tudjuk a képernyőre nem férő további
mozgógép összerendeléseket megtekinteni.

•

Amennyiben a konfigurálás során úgy címeztünk be a
mozgógépeket, hogy az ütközik a már meglévő összerendelésekkel, a pult automatikusan a rossz címen lévő
mozgógépeket az első lehetséges címhez rendeli.
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Az O.K. kattintása utáni képernyő állapot:

4-16 ábra: A mozgógép Varázsló képernyő

Megjegyzés:

A következő mozgógép kezdő sorszáma és DMX
automatikusan a következő lehetséges értékre állítódik.

címe

A felkonfigurált mozgógépek összerendelésének megtekintéséhez
használjuk az alábbi képernyőt:
 Setup/ F2 Address/ F12 Address/ Page

4-17 ábra: Mozgógép összerendelések képernyő
Magyarázat:

118. = a mozgógép DMX címe
cc = a mozgógép típusa
9 = a mozgógép sorszáma
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4.2.5 Extrák konfigurálása
4.2.5.1.1 1. példa:
Az alábbi példában 3 darab extrát fogunk beállítani úgy, hogy azok
számozása 1-3 legyen, valamint DMX címük 300-tól induljon.
Setup/ F3 Config/ F6 Wizard/ Extra/ Add #/ Start #/ Patch #/ F12 Next/
F7 From Disk/ F12 Store/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F3
Configuration s-gombot.
3. Kattintsunk az F6 Wizard s–
gombra.
4. Kattintsunk az Extra
nyomógombra.
5. Forgassuk az 1. kereket =
Add #

1. Kerék – Hozzáadandó
extra darabszám.
(Add # = 3)

6. Forgassuk a 2. kereket =
Extra #

2. Kerék - Az első extra
sorszáma.
(Start # = 1)

7. Forgassuk a 3. kereket =
Patch #

3. Kerék – Az első extra DMX
címe.
(Patch # = 300)

8. Válasszuk ki F12 Next -et.
9. Válasszuk ki F7 From Disk et.

Amennyiben nincs a listában
a kívánt típus.

10.Válasszuk ki a megfelelő
típust.

Az u-gombok felelnek meg az
egyes géptípusoknak.

11.Válasszuk ki F12 Store sgombot.
12.Válasszuk ki F12 O.K. sgombot.

A következő képernyőt kapjuk::
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4-18 ábra: Az extra konfiguráló képernyő

Megjegyzés:

A további lépések megegyeznek a mozgógép konfigurálásával,
mivel az extrák is általában többparaméteres eszközök.

4.2.6 Törlés és módosítás a Varázslóban
Ha egy eszköz összerendelést módosítani kívánunk, először törölni kell
az eredetit, majd újra kell címeznünk az eszközt.
Az F6 Clear s-gomb kiválasztásával tudunk egy összerendelést törölni.
Az alábbi példában töröljük a 10 sz. eszköz összerendelését:
 Setup/ F3 Config/ Advanced/ Chn/ML/Extra [10] / F6 Clear/ F5 Wizard/
F11 Back
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F3
Configuration s-gombot.
3. Kattintsunk az F6 Advanced
s-gombra.

Belépünk a fejlettebb
szolgáltatásokat nyújtó patch
menübe.

4. Válasszuk ki a Chn/ML/Extra
nyomógombokkal a megfelelő
eszköz típust.
5. Válasszuk ki a 10-es eszközt.
6. Kattintsunk az F6 Clear sgombra.

A 10-es eszköz
összerendelését töröltük.

7. Kattintsunk az F5 Wizard –ra,
-vagyKattintsunk az F11 Back –re.
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4.2.7 Szabad DMX címek megtekintése a Varázslóban
Kövessük az alábbi parancssort a szabad DMX csatornák megtekintéséhez:
 Setup/ F3 Config

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F3
Configuration s-gombot.

A képernyő alján láthatjuk a
következő szabad DMX
csatornát, valamint az összes
rendelkezésre álló DMX
csatornát.

4-19 ábra: Szabad DMX csatornák
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5
További címzési beállítások
beállítá sok
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Eszközkonfigurálás
Eszközök címzése
Csatornák, mozgógépek tulajdonságainak meghatározása
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5.1 Bevezetés
Ebben a fejezetben megtudhatjuk, hogyan lehet a Rave patch menüjének
segítségével manuálisan konfigurálnunk rendszerünket.

A Rave patch menüje 3 részre bontható:



Konfigurálás – a DMX eszközök típusának, számának meghatározása



Címzés – a DMX eszközök címeinek meghatározása



Eszközök – DMX eszközök tulajdonságainak meghatározása
A Rave patch menüje azoknak a felhasználóknak nyújt segítséget, akik szeretik
manuálisan felkonfigurálni pultjukat, valamint szeretnének a Varázsló nyújtotta
lehetőségeken túl egyéb funkciókat is igénybe venni.
A DMX eszközök konfigurálását, a típusok és eszközök számának
meghatározását a Setup Configuration képernyőben végezhetjük.
A Setup Address képernyőt használjuk, mikor az eszközök DMX címét
határozzuk meg.
A DMX eszközök egyéb tulajdonságainak meghatározását, mint pl. jelleg
görbe, mozgógépek X és Y paramétereinek meghatározása, stb. a Setup
Fixtures Properties képernyőben végezhetjük el.

5-2
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5-1 ábra: A patch képernyő

5.2 Eszközkonfigurálás
A Setup Configuration képernyőben tudjuk a DMX eszközeink
típusát, mennyiségét és sorszámát meghatározni.
Az alábbi példában 2 db CityColor effektgépet fogunk beállítani úgy,
hogy azok sorszámozása 1, 5 legyen.
 Setup/ F3 Config/ ML [ 1, 5]/ F12 Device [2] -or- F7 From Disk #/ F12 Set
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F3
Configuration s-gombot.
3. Kattintsunk az ML
nyomógombra.
4. Válasszuk ki az 1-es és 5-ös
mozgógépeket az 1-es és 5ös u-gombok ill. az
érintőképernyő segítségével.

A LED-ek vörösen villognak.

5. Kattintsunk az F12 Device sgombra, válasszuk ki a
megfelelő eszközt az ugombok segítségével.
6. Kattintsunk az F7 From Disk
re és válasszuk ki a
megfelelő eszközt az ugombok segítségével.

Amennyiben nem találtuk a
kívánt eszközt.

7. Kattintsunk az F12 Set.-re.
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Az alábbi képernyőt kapjuk:

5-2 ábra: Mozgógép patch képernyő
Megjegyzés:

Most a patch képernyőn láthatjuk, hogy 2 db CityColor eszköz
konfigurálva van, de még nincsenek felcímezve. A DMX címhez
való hozzárendelést követően, a cím az eszköz sorszáma után fog
megjelenni.

5.3 Eszközök címzése
Eszközeinket a Setup Address képernyőben tudjuk felcímezni.
Címezhetjük eszközeinket az 512 DMX cím bármelyikére manuálisan,
vagy lehetőségünk van arra, hogy a pult automatikusan felcímezze
eszközeinket.
A későbbiekben meg fogjuk látni, hogy egyes esetekben egynél több
DMX kezdőcímet kell megadnunk. Például a színváltóval összerendelt
dimmer csatornák esetében még egy DMX címet meg kell adnunk.

5.3.1 Dimmer csatornák egy az egyben címzése
Amennyiben az egy az egyben funkciót használjuk, a dimmer
csatornák a sorszámuk alapján automatikusan rendelődnek a megfelelő
DMX címekhez.
Kövessük az alábbi lépéseket a 7-10 dimmer csatornák egy az egyben
való felcímzéséhez.
 Setup/ F2 Address/ Chn/Extra [7-10]/ F12 Address/ F7 One-To-One
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
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3. Kattintsunk a Channel
nyomógombra.

4. Válasszuk ki a 7-10
csatornákat az u-gombok
segítségével.
5. Kattintsunk az F12 Address
s-gombra.
6. Kattintsunk az F7 1 to 1 sgombra

Megjegyzés:

A dimmer csatornák
hozzárendelődnek a
sorszámuknak megfelelő
DMX címhez amennyiben a
címek szabadok voltak.

Megeshet, hogy egy előző összerendelést törölnünk kell annak
érdekében, hogy egy az egyben össze tudjuk rendelni dimmer
csatornáinkat.
Az egy az egyben patch funkció nem írja felül az előző
összerendeléseket.

5.3.2 Mozgógépek automatikus címzése
Miközben mozgógépeket címzünk, ne felejtsük el, hogy a mozgógépek
egynél több DMX csatornát foglalnak. Abban az esetben, ha pl. egy 20
DMX csatornát használó mozgógépet kívánunk felcímezni és már csak
10 szabad DMX csatornánk maradt, a következő hibaüzenetet kapjuk:
“NOT ENOUGH ADDRESS SPACE” (Nincs elegendő DMX csatorna).
Az automatikus címzésnél az első lehetséges DMX címet határozza
meg a pult kezdő címként.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-10 mozgógép automatikus felcímzéséhez.
 Setup/ F2 Address/ ML [5-10]/ F12 Address/ F7 Auto
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
3. Kattintsunk az ML
nyomógombra.
4. Válasszuk ki az 5-10
mozgógépeket az u-gombok
segítségével.
5. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
6. Válasszuk ki az F7 Auto -t
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matikusan felcímződnek az
első lehetséges DMX csatornától kezdve. A pult a típustól
függően kiszámolja következő mozgógépek kezdőcímeit.

Megjegyzés:

Megeshet, hogy egy előző összerendelést törölnünk kell annak
érdekében,
hogy
automatikusan
fel
tudjuk
címezni
mozgógépeinket.
Az automatikus címzés nem írja felül az előző összerendeléseket.

5.3.3 Címzések törlése és módosítása
Amikor egy címzést módosítani kívánunk, először törölni kell az
eredetit, majd meg kell adni az új címet.
Kövessük az alábbi lépéseket a 10-es mozgógép újracímzéséhez. Az új
cím legyen 210:
 Setup/ F2 Address/ ML [10] / F6 Clear/ F12 Address/ Page 210/ F12 Set
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
3. Kattintsunk az ML
nyomógombra.
4. Válasszuk ki a 10-es
mozgógépet az u-gombok
segítségével.
5. Kattintsunk az F6 Clear sgombra a 10-es mozgógép
törléséhez.

Most már újracímezhetjük a
mozgógépet.

6. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
7. Lapozzunk addig, míg a 210es címet ki nem tudjuk
választani.
8. Kattintsunk az F12 Set.-re.
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5.3.4 Egynél több DMX cím rendelése egy dimmer
csatornához
Abban az esetben, ha további DMX címeket kívánunk rendelni egy
dimmer csatornához, csak válasszuk ki újból az F12 Address
képernyőt és adjuk meg a további címeket.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es dimmer csatorna 512-re való
címzéséhez:
 Setup/ F2 Address/ Chn [1] / F12 Address/ Page Wheels/ [512]/ F12 Set
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
3. Kattintsunk a Channel
nyomógombra.
4. Válasszuk ki az 1-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
5. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
6. Lapozzunk addig, míg az
512-es címet ki nem tudjuk
választani.
7. Válasszuk ki az 512-es DMX
címet az u-gombok
segítségével.
8. Kattintsunk az F12 Set.-re.
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5.3.5 Színváltók címzése
Egy dimmer csatornához hozzárendelhetünk egy színváltót, melynek
külön DMX címet kell adnunk.
Az alábbi példában a 2-es dimmer csatornán lévő fényvetőhöz
hozzárendelünk egy színváltót, melyet 234-re címzünk .
 Setup/ F3 Config/ Chn [2] / F12 Device/ F12 Set / F4 DMX Addrs. / [2] /
F12 Select Address / [2] / F12 Set / [2] / F12 Select Addrs, / F5 Scroller/
Page Wheels/ [234]/ F12 Set
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F3 Config -ra.
3. Kattintsunk az F6 Advanced,
majd a Channel
nyomógombokra.
4. Válasszuk ki az 2-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
5. Kattintsunk az F12 Device ra.
6. Töltsük be a megfelelő
eszköz fájlt (Pl: Scroller 16),
majd kattintsunk az F12 Set.re.
7. Kattintsunk az F4 DMX
Addrs. -ra.
8. Válasszuk ki az 2-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
9. Kattintsunk az F12 Select
Address -re.
10. Válasszuk ki az 2-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével, majd
kattintsunk az F12 Set.-re.

Ekkor a színváltó dimmer
paraméterét hozzárendeltük a
2-es csatornához.

11. Válasszuk ki az 2-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
12. Kattintsunk az F12 Select
Address -re.
13. Kattintsunk az F5 Scroller-re.
14. Lapozzunk addig, míg a 234es címet ki nem tudjuk
választani és válasszuk ki a
234-es DMX címet az ugombok segítségével, majd
kattintsunk az F12 Set.-re.
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5.3.6 Külső dimmer csatorna hozzárendelése
mozgógépekhez
Léteznek olyan mozgógépek, melyek fényforrásait külső dimmerrel
szabályozzuk (pl.: Yoke)
Az alábbi példában az 1-es mozgógépet a 300-as DMX címhez
rendeljük, dimmer paraméterét pedig 320-ra címezzük.
 Setup/ F2 Address/ ML [1] / F12 Address/ Page Wheels/ [300]/ F12 Set/
ML [1]/ F12 Address/ F5 Extern/ Page Wheels/ [320]/ F12 Set
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
3. Kattintsunk az ML
nyomógombra.
4. Válasszuk ki az 1-es
mozgógépet az u-gombok
segítségével.
5. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
6. Lapozzunk addig, míg a 300es címet ki nem tudjuk
választani.
7. Válasszuk ki a 300-es DMX
címet az u-gombok
segítségével.
8. Kattintsunk az F12 Set.-re.

Az összerendelések megtekintéséhez újra kattintsunk
az F12 Address –re.

9. Válasszuk ki újra az 1-es
mozgógépet.
10. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
11. Válasszuk ki az F5 Extern sgombot.
12. Lapozzunk addig, míg a 320es címet ki nem tudjuk
választani.
13. Válasszuk ki a 320-es DMX
címet az u-gombok
segítségével.
14. Kattintsunk az F12 Set.-re.
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5.3.7 Összerendelések megtekintése
Összerendeléseinket megtekinthetjük az Address menü F12 Address
képernyőjében.
Kövessük az alábbi lépéseket összerendeléseink megtekintéséhez:
 Setup/ F2 Address / F12 Address/ Page
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
3. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
4. Lapozzunk addig, míg a
kívánt címet ki nem tudjuk
választani.

5.4 Csatornák, mozgógépek tulajdonságainak
meghatározása
Eszközeink egyes tulajdonságait a Setup Fixture képernyőben
határozhatjuk meg.
Az alábbi három csatornákhoz tartozó tulajdonságot tudjuk beállítani
az F5 Dimmer s-gomb segítségével:

1) Arányos csatorna kimeneti érték (Lásd 5.4.1).
2) Dimmer csatornák kimeneti jelleggörbéjének meghatározása
(Lásd 5.4.2).
3) Dimmer csatornák mesterhúzó alóli ki/bekapcsolása (Lásd
5.4.3).
Ebben a képernyőben csak azokat a csatornákat érjük el, melyek vagy
dimmer áramkörökhöz, vagy mozgógépekhez már hozzá lettek
rendelve.
Az F4 XY Patch s-gomb segítségével a mozgógépek X és Y
paramétereinek beállításait (irányait) tudjuk módosítani. Lásd
“Mozgógépek X, Y beállításai”, 5.4.4
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5.4.1 Arányos csatorna kimeneti érték
Az arányos csatorna kimeneti érték meghatározásával az adott
csatornához tartozó kimeneti érték maximumát adjuk meg. Például, ha
egy csatorna arányos kimeneti értéke 60%, akkor az adott csatorna
100%-os kerék ill. húzó állásnál 60% kimeneti szintet produkál.
Az alábbi példában a 10-12 dimmer csatornához tartozó arányos
kimeneti értéket beállítjuk 60%-ra, a többi csatornához tartozó értéket
100%-on hagyjuk.
 Setup/ F1 Fixt / F5 Dimmers/ [10-12]/ Wheel 1 [60]/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F1 Fixt. sgombra.
3. Kattintsunk az F5 Dimmers
s-gombra.
4. Válasszuk ki a 10-12 dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
5. Az 1. kerék segítségével
állítsunk be 60%-ot.

1. Kerék (prop)

6. Kattintsunk az F12 O.K. –ra.

5.4.1.1.1.1 Most próbáljuk ki:
5.4.1.1.1.2 Edit/ Channel 10-12 ↓ [ZR]/ Full↕ [FL]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Edit –ra.
2. Nyomjuk meg a Chn -t.
3. Válasszuk ki a 10-12 dimmer
csatornákat az u-gombok
segítségével.
4. Vigyük fel 100%-ra az
intenzitási értéket.

Megjegyzés:

Látjuk, hogy a kimeneti érték
a 100%-os beállítás ellenére
csupán 60%.

Az arányos csatorna kimeneti értéket a mozgógépekhez tartozó
dimmer paraméterekre is beállíthatjuk. Amennyiben mozgógépek is
be vannak állítva a pulton, úgy az azokhoz tartozó dimmer csatorna
megjelenik az arányos csatorna kimeneti érték képernyőn.

Az alábbi képernyőn láthatjuk, hogy a 10-12 csatornák arányos
kimeneti értékéke 60%-ra van beállítva.
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5-3 ábra: Arányos csatorna kimeneti értékek

5.4.2 Kimeneti jelleggörbe
A kimeneti jelleggörbe az egyes csatornák viselkedését határozzák meg
a 0%-100%-ig való szabályzásuk közben. 5 típusú különböző görbét
rendelhetünk az egyes csatornákhoz: lineáris, fordított, direkt, állandó,
előfűtött.
Görbe
típus
Lineáris

Leírás

Beállítás

Kimenet

Lineáris kimenet (normál).

10%

10%

A kimenet fordított.

10%

90%

A kimenet vagy 0%, vagy
100%.

< 50%
> 50%

0
FL

(Linear)
Fordított
(Inverted)
Direkt
(NonDim)

Állandó
(Park)

Előfűtött
(PreHeat)

5-12

A csatorna kimenete
alapesetben állandóan 100%.
Ez az érték nem változtatható
a szerkesztőben.
Amennyiben ezt az értéket
csökkenteni akarjuk, azt
megtehetjük az arányos
csatorna kimeneti érték
módosításával.
Ennél a görbe beállításnál a
csatorna értéke mindig
felvesz egy minimum értéket
(10%).
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A 10-es dimmer csatorna direkt görbére való állításához kövessük az
alábbi lépéseket:
 Setup/ F1 Fixt / F5 Dimmers / [10] / F6 Curve [3]/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F1 Fixt. sgombra.
3. Kattintsunk az F5 Dimmers
s-gombra.
4. Válasszuk ki a 10-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
5. Kattintsunk az F6 Curve sgombra.
6. Válasszuk ki a direkt
(NonDim) görbét a 3-as ugomb segítségével.

A csatorna alatt megjelenik a
beállított görbe típus.

7. Kattintsunk az F12 O.K. –ra.

Újabb szoftvereknél már nem a görbe száma, hanem a típus neve
jelenik meg a csatorna alatt.

5-4 ábra: Kimeneti jelleggörbe képernyő

5.4.3 Csatornák mesterhúzó alóli ki/bekapcsolása
Amelyik csatornát kikapcsoljuk a mesterhúzó alól, az nem reagál sem a
mesterhúzóra, sem a sötét gombra (BO).
Vannak olyan esetek, mikor egyes fényvetőket a lejátszani kívánt
előadástól függetlenül, állandóan működtetni szeretnénk. Ekkor ezeket
a fényvetőket érdemes a mesterhúzó alól kivenni, hogy még véletlenül
se húzzuk le ezeket.
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A 10-es csatorna mesterhúzó alóli kikapcsolásához kövessük az alábbi
lépéseket:
 Setup/ F1 Fixt / F5 Dimmers/ [10]/ F5 GM on/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F1 Fixt. sgombra.
3. Kattintsunk az F5 Dimmers
s-gombra.

Az érintő képernyő felső
részén megjelennek a GM
off, GM on funkciók.

4. Válasszuk ki a 10-es dimmer
csatornát az u-gombok
segítségével.
5. Kattintsunk az F5 GM off –ra.

A csatornaszám után a
kikapcsolást követően eltűnik
a „gm” felirat.

6. Kattintsunk az F12 O.K. –ra.

5-5 ábra: Mesterhúzó alóli kikapcsolás

5.4.4 Mozgógépek X, Y beállításai
Ebben a menüpontban a mozgógépek mozgására vonatkozó
paramétereket tudjuk állítani. Össze tudjuk hangolni a gép mozgási
irányát a botkormány mozgatási irányával.
Zárolni tudjuk mind az X, mind az Y mozgási irányt, így külön-külön
ellenőrizni tudjuk mindkét tengely működését.
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Jelentés

Szimbólum

Y mozgási irány megfordítása

[-Y]

X mozgási irány megfordítása

[-X]

X és Y felcserélése

[X< - >Y]

Kövessük a következő lépéseket az 1-5 mozgógépek mozgási
irányainak módosításához:
 Setup/ F1 Fixt [1-5]/ F4 XYptch/ F4 –X, F5 –Y or
F6 X< ->Y/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F1 Fixt. sgombra.
3. Válasszuk ki az 1-5
mozgógépeket az u-gombok
segítségével.
4. Kattintsunk az F4 XYptch sgombra.
5. Kattintsunk az F4 –X, F5 –Y
vagy az F6 X< ->Y

Kattintsunk az F7 Norm –ra
ha alaphelyzetbe kívánjuk
állítani mozgógépünk mozgás
paramétereit.

6. Kattintsunk az F12 O.K. –ra.

Megjegyzés:

•

Az éppen állítás alatt lévő mozgógépek automatikusan
kijelölődnek, hogy rögtön ki is tudjuk próbálni beállításainkat
a kerekek ill. a botkormány segítségével.

•

Az +/- nyomógombok segítségével tudunk a mozgógépek
között gyorsan válltani.

5.4.5 Példa
Az alábbi példában az 1-3 dimmer csatorna arányos csatorna kimeneti
értékét 80%-ra, a kimeneti jelleggörbéjüket előfűtésre állítjuk, valamint
a mesterhúzó alá rendeljük őket:
 Setup/ F1 Fixt / F5 Dimmers / [1]- [3] / Prop Wheel [80]/
F6 Curve [5]/ GM on/ F12 O.K.

1.0 SW verzió
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Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F1 Fixt. sgombra.
3. Kattintsunk az F5 Dimmers
s-gombra.
4. Válasszuk ki az 1-3 dimmer
csatornákat az u-gombok
segítségével.
5. Az 1. kerék segítségével
állítsunk be 80%-ot.
6. Kattintsunk az F6 Curve sgombra.
7. Válasszuk ki a direkt
(PreHeat) görbét a 5-as ugomb segítségével.
8. Kattintsunk az F5 GM on –ra.
9. Kattintsunk az F12 O.K. –ra.

5.4.6 További példák
Az alábbi két példában a következőket mutatjuk be:
•

Dimmer csatornák címzésének módosítása.

•

DMX címek megcserélése.

5.4.6.1 DMX címzés módosítása
Az 1-10 dimmer csatorna DMX címét módosítsuk 1-es kezdő címről
10-es kezdő címre. Más szóval legyen az első 10 dimmer csatorna
DMX címe: 10-19.
 Setup/ F2 Address/ Chn [1-10]/ F6 Clear/ F12 Address / Page/ [10]/ F12
Set
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Válasszuk ki az F2 Address
s-gombot.
3. Kattintsunk a Channel
nyomógombra.
4. Válasszuk ki az 1-10 dimmer
csatornákat az u-gombok
segítségével.
5. Kattintsunk az F6 Clear s-
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gombra.

10 dimmer csatornákat.

6. Válasszuk ki az F12 Address
s-gombot.
7. Lapozzunk addig, míg a 10es címet ki nem tudjuk
választani, majd az u-gomb
segítségével válasszuk ki.
8. Kattintsunk az F12 Set.-re.

A végeredmény az alábbi képernyőn látható:

5-6 ábra: Dimmer csatornák címének módosítása

5.4.6.2 DMX címek megcserélése
Előfordulhat, hogy két dimmer csatornához tartozó DMX címet meg
kell cserélnünk. Példánkban ez legyen az 1-es és 2-es dimmer csatorna.
Tehát rendeljük az 1-es dimmer csatornához a 2-es DMX címet, a 2-es
dimmer csatornához az 1-es DMX címet.
Először törölnünk kell mindkét dimmer csatornához tartozó DMX
címet:
 Setup/ F2 Address/ Chn [1-2]/ F6 Clear
Miután töröltük mindkét csatornához tartozó DMX címet, külön-külön
hozzájuk kell rendelni az új DMX címet: Jelöljük ki a címzendő
dimmer csatornát, kattintsunk az F12 Address s-gombra, jelöljük ki a
DMX címet, majd nyomjuk meg az F12 Set –et. Ezt a műveletet
ismételjük meg a másik csatorna esetében is:
 Chn [1]/ F12 Address/ Chn [2]/ F12 Set
 Chn [2]/ F12 Address/ Chn [1]/ F12 Set
A címzések helyreállításának kétféle módja van:

1.0 SW verzió
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•

Ugyan ezt a műveletet végrehajtjuk, csak most mindkét esetben
a saját DMX címeivel rendeljük össze a dimmer csatornákat.

•

Egyszerűsített mód: Kijelöljük mindkét dimmer csatornát,
majd töröljük azokat. Jelöljük ki mindkét dimmer csatornát,
majd kattintsunk az F12 Address s-gombra. Kattintsunk az F7
1 to 1 s-gombra. Mindkét csatornához az alapértelmezett DMX
cím rendelődött.

 Setup/ F2 Address/ Chn [1-2]/ F6 Clear/ F12 Address/ F7 1 to 1
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6
Eszközök programozása
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Eszközök programozásának fő lépései
Dimmer csatornák programozása
Mozgógépek programozása
Mozgógép paraméterek
Mozgógép paraméter könyvtárak
Beépített effektek alkalmazása
Paraméterek alaphelyzetbe állítása (home)
F, C, B tárakban lévő paraméterek alaphelyzetbe állítása
Mozgógép paraméterek elengedése
Paraméterek mentés alóli kikapcsolása
Mozgógépek tesztelése
Mozgógépek vezérlő paraméterei
Mozgógépek és csatornák egyszerre történő szerkesztése

1.0 SW verzió

Compulite Systems

6-1

Eszközök programozása

R a ve g é p k ö n y v

6.1 Bevezetés
Ebben a fejezetben azt tanulhatjuk meg, hogyan tudjuk eszközeinket
programozni. Mikor egy előadást készítünk, a megfelelő világítási kép
eléréséhez eszközeinket a megfelelő módon állítjuk be (fényerő, pozíció, szín,
stb.). Ehhez először ki kell választani a kívánt eszközöket (dimmer csatornák,
mozgógépek, extrák), majd azok paramétereinek beállításával érhetjük el a
kívánt összhatást.
Az eszközöknek funkciójuk szerint két típusa lehetséges:
• Dimmer csatorna, mely általában egy paraméterrel rendelkezik, mely egy
szimpla DMX címhez van rendelve.
• Mozgógép & Extra, melyek jóval komplexebbek működésüket tekintve,
mint az egyszerű dimmer áramkörök. Működésük az eszköz fájlokban
(device file) vannak meghatározva.
Az F, C, B paraméter tárak tartalmazzák az adott mozgógép összes
paraméterét. Ezeket a paramétereket a kerekek ill. a Step UP és Step DN sgombok segítségével állíthatjuk.
Az állítani kívánt mozgógép kiválasztása után az F, C, B nyomógombok
rákattintását követően a kerekek felveszik a különböző paramétereket. Az
egyes tárakon belül lapozni az F, C, B újbóli rákkattintásával lehet.
Miközben a lejátszókon futnak különböző lejátszások, azoktól függetlenül
beadhatunk gépeket és beállíthatjuk azok paramétereit ezzel is erősítve ill.
korrigálva a színpadképet. Természetesen ezeket a beállításokat nem tudjuk
húzókhoz rendelni, mivel azokhoz csak jeleket és chaser-eket rendelhetünk,
viszont az F4 Store Stage segítségével (Snap szerkesztő képernyő)
elmenthetjük ezeket jelként vagy chser –ként.
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Megjegyzés:

Ha nem a szerkesztőn belül állítjuk be eszközeinket, akkor nem
fogjuk tudni azok beállításait elmenteni.

6.2 Eszközök programozásának fő lépései
Az eszközök programozásához az alábbi 3 fő lépés szükséges:

4) Az eszköz típusának
mozgógép, extra).

kiválasztása

(dimmer

csatorna,

5) A programozni kívánt eszköz kiválasztása az u-gombok
segítségével.
6) Az F, C, B paraméter tárakban lévő paraméterek beállítása a
kerekek segítségével.
Megjegyzés:

1.0 SW verzió

Ha egy mozgógép valamely paraméterét módosítani kívánjuk,
érdemes a fényerőt a dimmer kerék segítségével ráadni, így a
módosítást a színpadon látjuk.
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6.3 Dimmer csatornák programozása
Ezek az eszközök egy paraméterrel rendelkeznek, melyet dimmer
paraméternek hívunk és a fény intenzitását szabályozza.

6.3.1 Rendelkezésre álló dimmer csatornák megtekintése
A Rave-ben lévő rendelkezésre álló csatornák megtekintéséhez:
 Kattintsunk a Chn nyomógombra, majd lapozzuk végig a csatornákat a 3. kerék,
vagy a Page nyomógomb segítségével.

6-1 ábra: Rendelkezésre álló csatornák

6.3.2 Dimmer csatornák kiválasztása
Egy dimmer csatorna kiválasztásához:
 Kattintsunk a Chn nyomógombra, majd válasszuk ki a kívánt dimmer csatornát az
u-gombok segítségével. A kiválasztott csatornához tartozó u-gomb LED-je villog.

6.3.3 Dimmer csatornák kiválasztásának törlése
Egy kiválasztás törléséhez:
 Kattintsunk a kiválasztott dimmer csatorna u-gombjára.
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6.3.4 Dimmer csatorna tartomány kiválasztása
Dimmer csatorna csoport kiválasztásához:
 Kattintsunk a Chn nyomógombra, majd válasszuk ki a csoport első dimmer
csatornáját úgy, hogy a hozzá tartozó u-gombot nyomva tartjuk, majd rákattintunk
a csoport utolsó csatornájának u-gombjára.

6.3.5 Dimmer csatornák kiválasztása csoportokkal
Eszközöket kiválaszthatunk a pult által automatikusan generált
csoportok segítségével. Csoportokat mi is létrehozhatunk, hogy a
gyakran együtt használt gépeket gyorsabban tudjuk állítani.

6.3.5.1 Automatikusan generált csoportok
A rendszer 41-60-ig 20 csoportot tud automatikusan generálni.

Egy csoport kiválasztásához:
 Nyomjuk meg a Group nyomógombot, majd kattintsunk a megfelelő u-gombra.
Automatikusan generált csoportok:
(41.) Összes dimmer csatorna (Chn)
(42.) Összes mozgógép (MLs)
(43.) Páros dimmer csatornák (EvnC)
(44.) Páratlan dimmer csatornák (OddC)
(45.) Páros mozgógépek (EvnM)
(46.) Páratlan mozgógépek (OddM)
(47.) Összes 1. eszköz típus (__)
(48.) Összes 2. eszköz típus (__)
(49.) Összes 3. eszköz típus (__)
(50 - 60.) stb…
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•

A Shift + Group # kombinációval az adott csoportot ki
tudjuk venni a kijelölésekből.

•

Az automatikusan létrehozott csoportokat nem lehet
szerkeszteni.

6-2 ábra: Automatikusan generált csoportok

6.3.5.2 Új csoport létrehozása [1-40]
Új csoport létrehozásához:
 Kattintsunk az Edit -re, majd a Group nyomógombra.
 Válasszunk ki az u-gombok segítségével egy csoportot (1-40), majd válasszuk ki
azokat a csatornákat ill. mozgógépeket, melyeket a csoporthoz akarunk rendelni.
 Kattintsunk az F3 Store ra.

Megjegyzés:

•

Mikor egy csoportot kiválasztottunk, a hozzátartozó LED
villog.

•

A 40-60 csoportok automatikusan generálódnak, azokat
sem módosítani, sem törölni nem lehet, azonban másolni,
majd másolás után szerkeszteni már lehetséges
bármelyiket.

6.3.5.3 Utoljára kijelölt csatornák csoportba mentése
Az F4 Last Selection s-gomb segítségével az utoljára kijelölt
csatornákat menthetjük el egy csoportba.

6.3.5.4 Csatornák paraméterértékkel való mentése
Az F5 Select Editor megnyomása után a dimmer csatornáknak
intenzítási értéket is adhatunk.
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6.3.6 Dimmer csatornák fényerő értékének meg-adása
A dimmer csatornák jellemző paramétere a fényerő érték.
Megjegyzés:

Mikor egy dimmer csatornát kiválasztunk, mindig hozzárendelünk
egy fényerő értéket, így válik a dimmer csatornán lévő fényvető
számunkra láthatóvá a színpadon.

A következő módokon tudjuk a fényerő értéket beállítani:

 A paraméter kerék segítségével.
 Az

F8

Zr,

F9

On,

F10

FL

s-gombok

segítségével.

 A dimmer csatornához tartozó húzó segítségével.

6.3.6.1 Fényerő érték megadása paraméter kerékkel
Paraméter kerékkel való fényerő érték megadásához:
 A dimmer csatorna kijelölése után forgassuk az 1. kereket az intenzitási érték
megadásához.
Az alábbi ábrán az 1-3 csatornát 40% intenzitásra állítottuk be:

6-3 ábra: Fényerő értékek megadása

Megjegyzés:
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Compulite Systems

6-7

Eszközök programozása

R a ve g é p k ö n y v

6.3.6.2 Fényerő érték megadása az F8 ZR, F9 ON, F10 FL sgombokkal
3 fényerő értéket azonnal el tudunk érni egy gombnyomással, ezek a
következők: F8 Full = 100%; F9 On = 50% (alapesetben); F10 Zero =
0%.

A Full, On, Zero s-gombokkal való Fényerő érték megadásához:
 A dimmer csatorna kijelölését követően kattintsunk az F8 Full, F9 On vagy F10
Zero s-gombok valamelyikére.
Az alábbi ábrán az 1-3 csatornát 100% (full) intenzitásra állítottuk be:

6-4 ábra: Fényerő értékek megadása

6.3.6.3 Fényerő érték megadása húzóval
Fényerő értéket állíthatunk a dimmer csatornához tartozó húzó
mozgatásával is. A fényerő érték húzóval való módosítása nem
befolyásolja a kerékkel való működést.
A húzóval való szabályzáshoz a húzó szintjét illeszteni kell a csatorna
szintjéhez. Az LCD képernyőn az egyes csatorna értékek melletti
nyilak ↕ mutatják az illesztett érték eléréséhez szükséges mozgási
irányt. Az illesztés elérését követően a csatorna a húzóval
szabályozható.
Ez a funkció akkor lehet nagyon előnyös, ha például egy csatorna
csoportot szabályozunk kerékkel, de a csoportból az egyik csatornát
külön is be akarjuk állítani egy más értékre. Ekkor a csoport kijelölés
megmarad, és a kerékkel továbbra is együtt tudjuk szabályozni a
kijelölt csatornákat.
Ugyanaz a húzó több csatornát is szabályoz, hiszen lapozásnál a húzók
értéke húszasával léptetődik (Pl. 1. húzó = 1, 21, 41, stb.). Mikor
lapozunk, az új csatorna szintjéhez újra illeszteni kell a húzó szintjét.
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Húzóval való fényerő megadáshoz:
 Mozgassuk a húzót, míg annak szintje el nem éri a szabályozni kívánt csatorna
szintjét.
 A csatorna szintjének elérését követően állítsuk be a kívánt intenzitási értéket a
húzó segítségével.
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6-5 ábra: A Rave húzói

6.3.7 Utoljára használt intenzitási érték
Utoljára használt intenzitási érték megadásához:
 A dimmer csatorna képernyőben válasszunk ki egy új csatornát.
 Kattintsunk a Shift + F10 Last Int. nyomógombra. Ekkor a most kiválasztott
csatornához az utoljára használt intenzitási érték rendelődik.

6.3.8 Dimmer csatornák elengedése
Mikor egy dimmer csatorna intenzitását a kerékkel szabályozzuk, a
kerékkel beállított érték erősebb, mint a lejátszókon lévő beállított
érték. Hogy a lejátszón lévő érték érvényesüljön, kattintsunk az F1
Release s-gombra, így elengedjük az adott csatornát.
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Egy csatorna elengedéséhez:
 Válasszuk ki a dimmer csatornát.
 Kattintsunk az F1 Release s-gombra.

6.3.9 Csatornák villogtatása
Ez a funkció jól jöhet, mikor a színpadon a sok fényvető közül
azonosítani szeretnénk egyet-egyet.

Csatornák villogtatásához:
 Válasszuk ki a csatornát a megfelelő u-gomb segítségével.
 Kattintsunk az F7 Flash s-gombra. A fényvető el kezd villogni, míg rá nem
kattintunk egy bármilyen gombra.

6.4 Mozgógépek programozása
A mozgógépek jóval komplexebb eszközök, mint az egyszerű dimmer
csatornák, hiszen függően a gép típusától több paraméteresek.
Azonban beállításuk és programozásuk nem sokkal tér el a dimmer
csatornáétól, egyszerűen csak azt kell figyelembe venni, hogy
egyszerre több paramétert kell kezelnünk.
Számtalan cég gyárt mozgógépeket, és gyártónkét több típus létezik.
Ezeket mind különféle paraméterekkel tudjuk vezérelni. A Rave-ben
lévő, az adott típust meghatározó leírást eszköz fájlnak (device file)
hívjuk, melyet a Compulite által kifejlesztett “Device Builder”
szoftver segítségével készíthetünk el. Természetesen a pulthoz adott
CD-n a legismertebb márkák eszköz fájljai már rajta vannak, így azokat
nem kell elkészítenünk.

6.4.1 Mozgógép összerendelések megtekintése
Mozgógép összerendelések megtekintéséhez:
 Kattintsunk az ML nyomógombra, majd a 3. kerékkel ill. a Page nyomógombbal
lapozzunk.
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Az alábbi ábrán láthatjuk a mozgógép összerendelés képernyőt. Itt pl.
12 db Martin MAC500 és 6 db Martin MAC600 mozgógép van
beállítva.

6-6 ábra: Mozgógép összerendelések

6.4.2 Mozgógép kijelölése
Mozgógép kijelöléséhez:
 Kattintsunk az ML nyomógombra, majd az u-gombok segítségével válasszuk ki a
megfelelő mozgógépet.
Megjegyzés:

Mikor egy mozgógépet kiválasztottunk, a hozzá tartozó LED villogni
kezd.

6.4.3 Mozgógép kijelölés törlése
Mozgógép kijelölés törléséhez:
 Kattintsunk a kiválasztott mozgógép villogó u-gombjára.

6.4.4 Mozgógép tartomány kiválasztása
Egy mozgógép csoport kiválasztásához
 Kattintsunk az ML nyomógombra, majd válasszuk ki a csoport első mozgógépét
úgy, hogy a hozzá tartozó u-gombot nyomva tartjuk, majd rákattintunk a csoport
utolsó mozgógépének u-gombjára.
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6.5 Mozgógép paraméterek
A mozgógép paraméterei az eszköz fájlban vannak meghatározva. A
pultban három csoportba szerveződnek, melyeket F, C és B táraknak
nevezünk.
Megjegyzés:

Ha egy mozgógép valamely paraméterét módosítani kívánjuk,
érdemes a fényerőt a dimmer kerék segítségével ráadni, így a
módosítást a színpadon látjuk.

6.5.1 Egy mozgógép paraméterértékének módosítása
A mozgógép összes paramétere az F, C és B tárakban található az
eszköz fájlban definiáltak szerint.

Mozgógép paraméterértékének módosításához:
 Válasszunk ki egy mozgógépet.
 Válasszuk ki az F, C, B nyomógombok segítségével a megfelelő tárat, majd az
előbbi nyomógombok újbóli megnyomásával a megfelelő paramétert.
 Forgassuk a megfelelő paramétert a kívánt érték eléréséig.
Az alábbi ábrán 1-5 mozgógépünk (CityColor) cián szín paraméterét
állítottuk be 20%-ra.

6-7 ábra: Mozgógép paraméterérték módosítása
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6.5.2 Osztott paraméterek
Léteznek úgynevezett osztott paraméterek, melyek két vagy több
lépcsőre vannak osztva és a lépcsők között az UP/FL ill. DN/ZR sgombokkal tudunk lépkedni. Ilyen például a Martin mozgógépeknél az
1. csatorna, mely egyszerre vezérli a stroboszkóp effektet (azt is több
lépcsőre osztva), a lámpa ki/bekapcsolását, vagy a gép resetet. A
lépcsőkre való osztás azért fontos, hogy véletlenül se vezéreljünk olyan
funkciót, melyet nem akarunk.

Osztott paraméterértékek módosításához:
 Válasszunk ki egy mozgógépet.
 Válasszuk ki az F, C, B nyomógombok segítségével a megfelelő tárat, majd az
előbbi nyomógombok újbóli megnyomásával a megfelelő paramétert.
 Lépjünk be a megfelelő lépcső tartományba.
 Forgassuk a megfelelő paramétert a kívánt érték eléréséig.

Megjegyzés:

A Shift használatával az UP/FL s-gombbal a lépcsőn belül felülre
ütköztetünk, a DN/ZR s-gombbal pedig alulra.

6.6 Mozgógép paraméter könyvtárak
A könyvtárak a különböző tárakban lévő paraméterértékek
kombinációjának tárháza. Ezek a könyvtárak igen jól használhatók
jelek és chser-ek készítéséhez. Akkor nyújthatnak nagy segítséget, ha
például módosítanunk kell egy minden jelre kiterjedő paraméter
értékét. Nem mindegy, hogy azt csak egy helyen kell módosítani, vagy
az összes jelben külön-külön.

Mozgógép paraméterek megadása könyvtárak használatával:
 ML #/ F4 Library/ F, C, or B #
Parancs lépések

Megjegyzések

5. Válasszunk ki egy
mozgógépet.
6. Kattintsunk az F4 Library sgombra.
7. Kattintsunk az F, C, vagy B
nyomógombra.
8. Válasszunk ki egy könyvtárat
az u-gombok segítségével.
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Lásd 9. Könyvtárak szerkesztése c. fejezetet.

6.7 Beépített effektek alkalmazása
Az effekt szerkesztő 20 beépített effektet tartalmaz, továbbá 20 helyet
sajátkészítésű effektjeink számára.
A paraméter kerekekkel tudjuk az effektek tulajdonságait változtatni.
Lásd 10. Az effekt szerkesztő c. fejezetet.

Beépített effekt alkalmazásához:
 Válasszunk ki egy mozgógépet.
 Kattintsunk az F10 Effect Lib. S-gombra, majd válasszuk ki a megfelelő effektet.
Az effekt már fut is a mozgógépünkön.
A következő beépített effektekből lehet választani:
1. Circle
2. Scan (Pan)
3. Fly-Out (Tilt)
4. Can-Can (Tilt)
5. Spiral
6. Triangle
7. Square
8. Cyan/Magenta
9. Magenta/Yellow
10. Cyan/Yellow
11. Cyan/Magenta/Yellow
12. Dimmer On-Off
13. Dimmer Fade
14. Dimmer Off-On Shadow 3 Circuit
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15. Iris Fade
16. Iris Pulse
17. Focus Fade
18. Zoom Fade
19. Frost fade
20. Frost Pulse

6-8 ábra: Az effekt szerkesztő képernyő

6.8 Paraméterek alaphelyzetbe állítása (home)
Az F8 Home s-gomb segítségével tudjuk mozgógépeink paramétereit
alaphelyzetbe állítani. A paraméterek „home” értékei, melyek
géptípusként más és más, az eszköz fájlban vannak definiálva.
Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezet.

Paraméterek alaphelyzetbe állításához:
 Válasszunk ki egy mozgógépet.
 Kattintsunk az F8 Home s-gombra.
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6.9 F, C, B tárakban lévő paraméterek
alaphelyzetbe állítása
Az F, C, B tárakban lévő paramétereket táranként is alaphelyzetbe
tudjuk állítani.

Paraméterek tárankénti alaphelyzetbe állításához:
 Válasszunk ki egy mozgógépet.
 Kattintsunk a Shift + F8 Home F, C, B s-gombra, ezzel alaphelyzetbe állítva az
aktuálisan kiválasztott tár paramétereit.

6.10 Mozgógép paraméterek elengedése
Az F1 Release s-gombra kattintva az aktuális mozgógép kiválasztott
paraméterét elengedjük. Abban az esetben, ha nem volt paraméter
kiválasztva, magát a mozgógépet engedjük el. Tehát az első kattintás a
paramétert, a második a gépet engedi el.

Az utoljára szerkesztett paraméter elengedéséhez:
 Válasszunk ki egy mozgógépet
 Válasszuk ki valamely paraméterét
 Kattintsunk az F1 Release s-gombra
A mozgógép elengedéséhez:
 Válasszunk ki egy mozgógépet
 Kattintsunk az F1 Release s-gombra

6.11 Paraméterek mentés alóli kikapcsolása
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyes paramétereket, melyeket
szerkeszthetünk, ki tudjunk kapcsolni a mentés alól.

Mentés alóli kikapcsoláshoz:
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 Kattintsunk az F2 Exclude s-gombra.
 Visszakapcsoláshoz kattintsunk a Shift+F2 Include s-gombra.
A mentés alól kivont paraméterek mellett egy [~] jel látható az LCD
képernyőn.

Példa
Mikor egy jelben szeretnénk a mozgást állítani, és ezt természetesen
fényerő ráadásával tudjuk beállítani, de a mozgógép csukott dimmerrel
kell, hogy mozogjon, akkor ez a megoldás:
1. Válasszuk ki az ML 1 -et.
2. Forgassuk az 1. kereket (dimmer) 100%-ig.
3. Kattintsunk az F2 Exclude s-gombra.
4. Állítsuk a botkormány segítségével megfelelő pozícióba
mozgógépünket.
5. Mentsük el a jelet.

6.12 Mozgógépek tesztelése
Tesztelési célokra villogtathatjuk mozgógépeinket az F7 Flash funkció
segítségével.

Mozgógép villogtatásához:
 Válasszunk ki egy mozgógépet
 Kattintsunk az F7 Flash s-gombra. A mozgógép el kezd villogni. A villogás
befejezéséhez
nyomjunk
meg
bármilyen
gombot.

6.13 Mozgógépek vezérlő paraméterei
Egyes mozgógépek tudnak fogadni úgynevezett vezérlő parancsokat,
melyek a mozgógép egyéb viselkedésével állnak összefüggésben. Ezek
a következők lehetnek:
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 A mozgógép fényforrásának ki és bekapcsolása.
 A mozgógép resetelése.
 Ventilátor szabályzása
Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezet.
Ezeket a paramétereket a Control nyomógomb segítségével érhetjük
el, így nincs meg a veszélye, hogy ezeket a funkciókat véletlenül
működtessük.
A vezérlő funkciók működtetéséhez a következő parancssorozatot kell
kiadnunk:
 ML [# - #] [Ctrl] On/Off/Reset

Megjegyzés:

•

A vezérlő funkciók az eszköz fájlban vannak definiálva.

•

Ezen funkciók használatánál egyszerre csak egy típusú
mozgógép lehet kijelölve.

6.14 Mozgógépek és dimmer csatornák
egyszerre történő szerkesztése

Abban az esetben, ha csatornákat szerkesztünk és a szerkesztő törlése
nélkül elkezdünk mozgógépeket szerkeszteni, A Chn nyomógomb
LED-je villogni kezd emlékeztetve minket arra, hogy csatornák vannak
a szerkesztőben.
Ha ekkor visszatérünk a csatornák szerkesztéséhez, láthatjuk, hogy az
előbb szerkesztett csatornák az úgy hagyott értékeken maradtak. Ekkor
az ML nyomógomb LED-je villog, figyelmeztetve, hogy mozgógépek
vannak a szerkesztőben. Ha nem akarjuk a szerkesztőben hagyni
csatornáinkat ill. mozgógépeinket, a váltás előtt engedjük el azokat az
F1 Release s-gombbal.
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7
Jelek szerkesztése
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Jelek programozása a szerkesztőben
Jelek megtekintése
Jelek másolása
Jel törlése
Egyparaméteres jelek létrehozása
Paraméterek kizárása jelekből
Egy jelben lévő mozgógép összes paraméterének aktiválása - [All If Active]
Jelek úszási idejének programozása
Rámentés vagy hozzámentés
Szöveg hozzáadása jelekhez
A pult kimenetének jelbe mentése
Könyvtárak használata jelekben
Effektek használata jelekben
Jelek vakszerkesztése
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7.1 Bevezetés
A jel egy statikusan bevilágított állapot, mely tartalmazhat dimmer csatornák,
mozgógépek, és extrák paraméterértékeinek tetszőleges kombinációját,
könyvtárakat és effekteket. Összesen 200 jelet tudunk a Rave-ben tárolni.
A jelek a Rave-ben „scene” néven szerepelnek, mely más Compulite pultoknál
„memory”-nak, egyéb pultoknál „cue”-nak felel meg.
Jelek menthetők komplett világítási képként vagy annak részeként. Ha csak
egyetlen egy paramétert mentünk egy jelbe azt egyparaméteres jelnek
nevezzük. Ezt a speciális jelet hozzárendelhetjük egy lejátszóhoz, mellyel az
előadás közben közvetlen belenyúlhatunk az adott paraméterbe.
Lejátszáshoz a jeleket hozzá kell rendelnünk a lejátszó húzókhoz.
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7.2 Jelek programozása a szerkesztőben
Jeleket programozni és menteni a szerkesztő képernyőben tudunk.

7-1 ábra: A szerkesztő képernyő

Megjegyzés:

A későbbi mentéshez szükséges, hogy mielőtt elkezdünk
programozni jeleket, chaser-eket, könyvtárakat, csoportokat,
vagy effekteket mindig nyomjuk be az Edit nyomógombot.

Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es jel elkészítéséhez, mely az 1-3
dimmer csatornákat tartalmazza:
 Edit/ Scene [1]/ Program Fixtures/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

9. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
10. Válasszuk ki az 1. jelet az [1]
u-gomb segítségével.
11. Állítsunk be egy jelenetet az
1-3 dimmer csatorna
segítségével.
12. Kattintsunk az F3 Store sgombra.

Megjegyzés:

•
•
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A soron következő jelbe való mentéshez használjuk
a Shift + F3 Store kombinációt.
A Shift + Edit paranccsal töröljük a parancssort,
azonban a szerkesztő tartalmát nem.
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Figyelmeztetés!

Ha szerkesztés közben megnyomjuk az Edit –et, az
összes eszköz, melyet eddig szerkesztettünk el lesz
engedve.

Példa:
Készítsük el az 5-ös jelet, melyben az 1-5 csatornák 45%-on, az 1, 3, 5
mozgógépek 100%-os intenzitáson, vörös színnel vannak beállítva.
13. Kattintsunk az Edit –re, majd a Scene nyomógombra.
14. Válasszuk ki az 5. jelet az [5] u-gomb, vagy az érintőképernyő
segítségével.
15. Kattintsunk a Chn -re.
16. Válasszuk ki az 1-5 csatornákat.
17. Forgassuk a dimmer kereket, míg a 45% -ot el nem érjük.
18. Kattintsunk az ML -re.
19. Válasszuk ki
segítségével.

az

1,3,5

mozgógépeket

az

u-gombok

20. Forgassuk a dimmer kereket, míg a 100% -ot el nem érjük.
21. Kattintsunk a C nyomógombra és lapozzunk a C tárban, míg a
színtárcsa paramétert el nem érjük.
22. Forgassuk a CWhl kereket, míg a vörös színt be nem állítottuk.
23. Kattintsunk az F3 Store –ra a jel mentéséhez. Ekkor a szöveg
képernyő megnyílik.
24. Írjuk be a jelhez tartózó szöveget, majd kattintsunk az F11
O.K. –ra.
25. Kattintsunk az Edit –re a szerkesztő elhagyásához.
Megjegyzés:

7-4

Már meglévő jeleket felül tudunk írni. Egyszerűen módosítsuk
a csatorna és mozgógép paramétereinket, majd mentsük el a
meglévő jelbe. A módosítások felülíródnak.
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7.3 Jelek megtekintése
Lehetőségünk van az F12 View Solo s-gomb megnyomásával
megtekintenünk egy már létező jelet. Ebben az esetben a kimenet
törlődik, és az adott jel tartalma jelenik meg a kimeneten.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es jel megtekintéséhez:
 Edit/ Scene [1]/ F12 View Solo
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1. jelet az [1]
u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F12 View Solo
s-gombra.

Megjegyzés:

Ha ennél a funkciónál a Shift + F12 View Solo kombinációt
használjuk, a már kint lévő jel tartalma nem törlődik, hanem
ahhoz adódik hozzá a megtekinteni kívánt jel.

7.4 Jelek másolása
Jeleket tudunk létrehozni úgy is, hogy már meglévő jeleket másolunk
át.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es jel létrehozásához a 2-es jel
átmásolása által:
 Edit/ Scene [4]/ F2 Copy/ [2]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
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2. Válasszuk ki a 4-es jelet a [4]
u-gomb segítségével.

A 4-es jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az F2 Copy -ra.

Az alábbi szöveg jelenik meg
a parancssorban: “Edit:
Scene 4 Copy from Scene
__” (A 4-es jel létrehozása a
__ jel másolásával).

4. Válasszuk ki a 2. jelet a [2] ugomb segítségével.

A 4-es jel tárolódik.
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7.5 Jelek törlése
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es jel törléséhez:
 Edit/ Scene [4]/ F1 Delete/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es jelet a [4]
u-gomb segítségével.

A 4-es jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az F1 Delete -re.

Az alábbi szöveg jelenik meg:
“Are you sure?” (Biztos
benne?)

4. Kattintsunk az F12 O.K. snyomógombra, vagy ha
meggondoltuk magunkat
bármely másra.

7.6 Egyparaméteres jelek létrehozása
Lehetőségünk van olyan jeleket létrehozni, melyek csak egyetlen egy
paramétert tartalmaznak. Ezt a speciális jelet hozzárendelhetjük egy
lejátszóhoz, mellyel az előadás közben közvetlen belenyúlhatunk az
adott paraméterbe.
Az egyparaméteres jelbe a paramétert értékkel együtt menthetjük, mely
érték a használat során a maximumot fogja meghatározni. Például ha
egy írisz paramétert 82%-on mentettünk el egy egyparaméteres jelbe,
akkor a lejátszásnál 100%-os húzó állásnál a kimenő érték 82%.
Kövessük az alábbi lépéseket egy mozgógép színtárcsa paraméterének
a 6-os jelbe való mentéséhez.
 Edit/ Scene [6]/ Program Fixtures/ Color Bank/ Wheel/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 6-os jelet a [6]
u-gomb segítségével.

A 6-os jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Válasszuk ki valamelyik
mozgógépünket.
4. Válasszuk ki a színtárcsa
paramétert.
5. Adjunk értéket a
paraméternek.
6. Kattintsunk az F3 Store -ra.
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7.7 Paraméterek kizárása jelekből
Ha ki szeretnénk zárni egyes paramétereket egy jelből, az F2 Exclude
s-gombot kell használnunk. A parancsot a Shift + F2 Include sgombbal érvényteleníthetjük.
Olyan esetekben, mikor egy lejátszóhoz rendelt jelben lévő
mozgógépeknél nem akarjuk, hogy egyes paraméterek változzanak, ez
a funkció segít.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es jelben lévő egyik paraméter
kizárásához:
 Edit/ Scene [1]/ Program Fixtures/ F2 Exclude or Shift +F2 Include / F3
Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es jelet a
[1] u-gomb segítségével.

A 6-os jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Válasszunk ki egy
mozgógépet, majd az egyik
paraméterét.
4. Kattintsunk az F2 Exclude sgombra.

A paraméter mellett a kizárást
jelentő [~] jel jelenik meg.

5. Kattintsunk az F3 Store -ra.

Példa:
Készítsünk olyan jelet, melyben az egyes mozgógép dimmer
paraméterét kizárjuk:
6. Lépjünk be a szerkesztőbe.
7. Válasszuk ki az 1-es mozgógépet.
8. Állítsuk be a dimmer paraméter kerékkel a fényerőt 100%-ra
9. Nyomjuk meg az F2 Exclude s-gombot a dimmer paraméter
kizárásához – a [~] jel megjelenik.
10. Válasszuk ki a szerkeszteni kívánt paramétereket.
11. Adjunk a paramétereknek értéket.
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12. Mentsük el az F3 Store megnyomásával a jelet.

7.8 Egy jelben lévő mozgógép összes
paraméterének aktiválása - [All If Active]
Egy jel mentésénél, ha az F6 All If Active be van kapcsolva, a
szerkesztett mozgógép minden paraméterének értéke bementődik a
jelbe.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es jel mentéséhez, melyben az 1-5
mozgógépek összes paraméterét aktiváltuk:
 Edit/ Scene [4]/ Program Fixtures/ F6 All If Active/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es jelet a [4]
u-gomb segítségével.

A 4-es jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Válasszuk ki az 1-5
mozgógépeket és állítsuk be
a megfelelő paramétereket.
4. Kattintsunk az F6 All If
Active s-gombra.
5. Kattintsunk az F3 Store -ra.

A jelben eltárolódott az 1-5
mozgógép minden
paraméterállása.

7.9 Jelek úszási idejének programozása
Az F4 Fade Time s-gomb segítségével be tudjuk állítani a jelhez
tartozó úszási időt. Abban az esetben, ha nem állítunk be külön úszási
időt a rendszer opciók menüben, a Scn/Chs alatt beállított alap átúszási
idő érvényesül.
Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezetet.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös jel úszási idejének beállításához:
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 Edit/ Scene [5]/ F4 Fade Time/ Wheel 1 (Min.) + 2 (Sec.) + 3 (Fine)/ F11
O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös jelet az
[5] u-gomb segítségével.

Az 5-ös jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az F4 Fade Time
s-gombra.

4. Állítsuk be a paraméter
kerekekkel a kívánt úszási
időt.

1. kerék (min) perc
2. kerék (sec) másodperc
3. kerék (fine) 0.1 másodperc

5. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
6. Kattintsunk az F3 Store -ra.

Megjegyzés:

Úszási időt akkor is meghatározhatunk, mikor jeleket lejátszókhoz
rendelünk egy snap-ben.

7.10 Rámentés vagy hozzámentés
Az F5 Replace s-gombbal tudjuk beállítani azt, hogy mikor rámentünk
egy már létező jelre, annak tartalma teljesen felülírja e a régit, vagy
hozzáadódjon.
Alapesetben, mikor az F5 Replace s-gomb nem aktív, rámentésnél az
új tartalom hozzámentődik a régihez. Mikor az s-gomb aktív, az új
tartalom teljesen felülírja a régit.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös jel teljes felülírásához:
 Edit/ Scene [5]/ F5 Replace/ Program Fixtures/ F12 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös jelet az
[5] u-gomb segítségével.

Az 5-ös jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az F5 Replace sgombra.

A Replace s-gomb ki van
jelölve (inverz), a további
mentéseknél a jelek teljes
tartalma felülíródik.

4. Módosítsuk a jelet.
5. Kattintsunk az F3 Store -ra.
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7.11 Szöveg hozzáadása jelekhez
A jelek könnyebb átláthatóságához nagy segítséget nyújt, hogy
szöveget tudunk rendelni jeleinkhez, melyek az LCD képernyőn
jelennek meg.
Minden esetben, mikor új jelet készítünk, a jel elkészítése végén a
pultban automatikusan előugrik a szöveg képernyő. A már létező jelek
mentését követően ez nem történik meg, ebben az esetben nekünk kell
gondoskodnunk a szöveg képernyő előhívásáról.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös jel megszövegezéséhez:
 Edit/ Scene [5]/ F7 Text/ Assign Text/ F11 O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös jelet az
[5] u-gomb segítségével.

Az 5-ös jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az F7 Text sgombra.
4. Az s-gombok ill. a klaviatúra
segítségével írjuk be a kívánt
szöveget.
5. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
6. Kattintsunk az F3 Store -ra.

7.12 A pult kimenetének jelbe mentése
A pult kimenetén lévő értékeket (tehát amit a színpadon látunk)
elmenthetjük egy jelbe az F8 Store Stage s-gomb segítségével.
Kövessük az alábbi lépéseket a színpadon lévő értékek 5-ös jelbe való
mentéséhez:
 Edit/ Scene [5]/ F8 Store Stage
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös jelet az
[5] u-gomb segítségével.

Az 5-ös jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az F8 Store
Stage s-gombra.
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7.13 Könyvtárak használata jelekben
Jelek szerkesztésekor
paraméterértékeket is.

használhatjuk

a

könyvtárakban

lévő

Természetesen a könyvtárakat először létre kell hoznunk, csak azután
tudjuk azok tartalmát belementeni a jelünkbe.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es C könyvtár 1-es mozgógépre
vonatkozó tartalmának 6-os jelbe való mentéséhez:
 Edit/ Scene [6]/ ML 1/ F4 Library/ C [1]/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 6-os jelet a [6]
u-gomb segítségével.

A 6-os jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Kattintsunk az ML
nyomógombra.
4. Válasszuk ki az 1-es
mozgógépet az [1] u-gomb
segítségével.
5. Kattintsunk az F4 Library sgombra.
6. Kattintsunk a C
nyomógombra.
7. Válasszuk ki az 1-es C
könyvtárat az [1] u-gomb
segítségével.
8. Kattintsunk az F3 Store -ra.

7.14 Effektek használata jelekben
Az effektek olyan eszközök, melyekkel könnyen tudunk komplex
mozgássorozatokat létrehozni és azokat jelekbe, chaser-ekbe, vagy
effekt könyvtárakba tudjuk menteni.
A Rave 20 előre beépített effektet tartalmaz, melyet készen kapunk és
azonnal felhasználhatunk. A 20 beépített effekten kívül további 20 saját
effektet is készíthetünk, így összesen 40 effektet tárolhatunk az effekt
könyvtárban, melyeket elmenthetünk jelekbe, vagy chaser lépésekbe.
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Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös effekt 6-os jelbe való
mentéséhez:
 Edit/ Scene [6]/ Program Fixtures/ F5 Effect [5]/ F11 Back/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Scene nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 6-os jelet a [6]
u-gomb segítségével.

A 6-os jel készen áll a
szerkesztésre.

3. Válasszuk ki a szerkeszteni
kívánt mozgógépeket.
4. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
5. Válasszuk ki az 5-ös effektet
az [5] u-gomb segítségével.

Az 5-ös effekt el kezd futni.

6. Kattintsunk az F11 Back sgombra.
7. Kattintsunk az F3 Store -ra.

7.15 Jelek vakszerkesztése
Vakszerkesztő üzemmódban úgy tudunk jeleket szerkeszteni és
elmenteni, hogy közben a pult kimenetet nem változik, tehát a
színpadon nincs változás.
Ez a funkció nagyon hasznos lehet, ha egy előadás közben akarunk
jeleket módosítani.
Ha lejátszó üzemmódban vagyunk az F7 Blind s-gomb segítségével
lépünk vakszerkesztő üzemmódba.
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7-2 ábra: Lejátszó üzemmód képernyő

 Playback/ F7 Blind/

Megjegyzés:
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Parancs lépések

Megjegyzések

•

Az F7 Blind s-gomb
megnyomása után az Edit –
re kattintva annak LED-je
villogni kezd jelezve, hogy
vakszerkesztő üzemmódban
vagyunk.

A lejátszó üzemmódban
kattintsunk az F7 Blind sgombra.

Igen könnyen elfelejthetjük, hogy vakszerkesztő üzemmódban
vagyunk. Jegyezzük meg, hogy az Edit nyomógomb villogása
figyelmeztet bennünket erre.
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8
ChaserChaser - ek szerkesztése
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Chaser lépések programozása
Chaser lépés beszúrása
Chaser lépések úszási idejének programozása
Chaser-ek megtekintése
Chaser-ek és chaser lépések másolása
Chaser törlése
Chaser lépés törlése
Paraméterek kizárása chaser lépésekből
Egy chaser-ben lévő mozgógép összes paraméterének aktiválása - [All If Active]
Rámentés vagy hozzá mentés
Szöveg hozzáadása chaser-ekhez
A pult kimenetének chaser lépésbe mentése
Chaser lépések felcserélése
Könyvtárak használata chaser lépésekben
Effektek használata jelekben
Chaserek úszási idejének, futási sebességének és futási módjának programozása
Futási minták beállítása
Chaser-ek kézi futtatása
Chaser automatikus visszaléptetése
Chaser futási irányának megfordítása
Futási szám beállítása
Chaser-ek vakszerkesztése
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8.1 Bevezetés
A chaser látványok sorozata, melyek egymást egy bizonyos minta, sebesség és
sorrend szerint beprogramozva váltogatják mozgalmas fényhatást hozva létre.
A sorozat egyes látvány elemeit lépéseknek nevezzük.
Egy chaser egy vagy több lépésből áll. Összesen 40 chaser-t menthetünk,
melyek egyenként 20 lépésből állhatnak. A chaser-ek tartalmazhatnak
könyvtárakat, effekteket, dimmer csatornákat és mozgógépeket.
A chaser-ek különféle beállítási tulajdonságokkal rendelkeznek, melyeket
használva nagyszerű látványokat készíthetünk. Ugyan azt a chaser-t
futtathatjuk különféle minta alapján, futtathatunk egy chaser-t meghatározott
ideig.
Lejátszáshoz a chaser-eket hozzá kell rendelnünk a lejátszó húzókhoz.
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8.2 Chaser lépések programozása
Chaser-eket a Chaser szerkesztőben tudunk létrehozni.
A szerkesztő képernyőben táthatjuk és szerkeszthetjük chaser –einket.
Mikor elkészültünk egy chaser-rel, hozzárendelhetjük azt egy
lejátszóhoz.
Lásd 11. Lejátszók és snap-ek c. fejezetet.

8-1 ábra: Chaser szerkesztő képernyő

Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es chaser 1-2 lépésének
létrehozásához az 1-3 és 4-6 csatornák felhasználásával:
 Edit/ Chase [1]/ F4 Step [1]/ Program Fixtures [1-3]/
Shift + F3 Store/ F1 Release/ Program Fixtures [4-6] / F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es chaser-t
az [1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.

A képernyőn láthatjuk az 1-es
chaser min a 20 lépését.

4. Válasszuk ki az 1-es lépést
az [1] u-gomb segítségével.
5. Állítsuk be az 1-3 csatornát.

1.0 SW verzió

6. Kattintsunk a Shift + F3
Store s-gombra.

Elmentettük az 1-es lépést és
rögtön a következő lépésre
ugrottunk.

7. Kattintsunk az F1 Release sgombra.

Elengettük az 1-3 csatornát.
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8. Állítsuk be a 4-6 csatornát.
9. Kattintsunk az F3 Store sgombra.

Megjegyzés:

Elmentettük a 2-es lépést és
egyben az 1-es chaser-t.

Már elmentett chaser lépést is tudunk szerkeszteni. Ilyenkor
csak ki kell választani a lépést, végre kell hajtani a
módosításokat, majd elmenteni az új beállításokat.

Figyelmeztetés!

Ha szerkesztő üzemmódban vagyunk, az Edit újbóli
kattintásával elengedjük az összes szerkesztett
eszközünket.

8.3 Chaser lépés beszúrása
Az F8 Insert Step s-gomb segítségével tudunk utólag beszúrni lépést
két már meglévő lépés közé.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es chaser 1-2 lépései közé való új
lépés beszúrásához:
 Edit/ Chase [1]/ F8 Insert Step [2/ Program Fixtures/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es chaser-t
az [1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F8 Insert Step
s-gombra.
4. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.

Kiválasztottuk a 2-es lépést,
mely elé kívánjuk beszúrni az
új lépésünket.

5. Állítsuk be a kívánt
eszközöket.
6. Kattintsunk az F3 Store sgombra.
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lett a 3-as, stb.
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8.4 Chaser lépések úszási idejének
programozása
Az F4 Fade Time s-gomb segítségével be tudjuk állítani a lépésekhez
tartozó úszási időket. Abban az esetben, ha nem állítunk be külön
úszási időt a rendszer opciók menüben, a Scn/Chs alatt beállított alap
átúszási idő érvényesül.
Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezetet.
Egy chaser-nek megadhatunk egy generál úszási időt is az F5 Timing
segítségével. Ezt bővebben a 8.17 fejezetben tárgyaljuk.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es chaser, 1-es lépésének 3
másodperces úszására való beállításához:
 Edit/ Chase [1]/ F4 Step [1]/ F4 Fade Time/ Wheel 1 (Min.) + 2 (Sec.) + 3
(Fine)/ F11 OK/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es chaser-t
az [1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki az 1-es lépést
az [1] u-gomb segítségével.
5. Kattintsunk az F4 Fade Time
s-gombra.
6. Állítsuk a 2-es kereket 3
másodpercre.

1. kerék (min) perc
2. kerék (sec) másodperc
3. kerék (fine) 0.1 másodperc

7. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
8. Kattintsunk az F3 Store -ra.

8.5 Chaser-ek megtekintése
Lehetőségünk van az F12 View Solo s-gomb megnyomásával
megtekintenünk egy már létező chaser-t. Ebben az esetben a kimenet
törlődik, és az adott chaser tartalma jelenik meg a kimeneten.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es chaser megtekintéséhez:
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 Edit/ Chase [1]/ F12 View Solo
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1. chaser-t az
[1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F12 View Solo
s-gombra.

Megjegyzés:

Ha egy chaser lépést
kívánunk megtekinteni,
először ki kell választani,
majd azután kell az F12 View
Solo –ra kattintani.

Ha ennél a funkciónál a Shift + F12 View Solo kombinációt
használjuk, a már kint lévő lépés tartalma nem törlődik, hanem
ahhoz adódik hozzá a megtekinteni kívánt lépés.

8.6 Chaser-ek és chaser lépések másolása
Chaser-eket vagy chaser lépéseket létre tudunk hozni úgyis, hogy már
meglévő chaser-eket vagy chaser lépéseket másolunk át.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es chaser 4-es chaser-be való
átmásolásához:
 Edit/ Chase [4]/ F2 Copy/ [2]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t
a [4] u-gomb segítségével.

8-6

3. Kattintsunk az F2 Copy sgombra.

Az alábbi szöveg jelenik meg
a parancssorban: “Edit:
Chase 4 Copy from Chase
__” (A 4-es chaser
létrehozása a __ chaser
másolásával).

4. Válasszuk ki a 2-es chaser-t
a [2] u-gomb segítségével.

A 4-es chaser tárolódik.
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Kövessük az alábbi lépéseket a 3-as chaser 2-es lépésének az 1-es
chaser 4-es lépésébe való átmásolásához:
 Edit/ Chase [1]/ F4 Step [4]/ F2 Copy
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es chaser-t
az [1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 4-es lépést a
[4] u-gomb segítségével.

Megjegyzés:

5. Kattintsunk az F2 Copy sgombra.

Az alábbi szöveg jelenik meg
a parancssorban: “Chase 1
Step 4 Copy from Chase __”
(Az 1-es chaser 4-es
lépésének létrehozása a __
chaser másolásával).

6. Válasszuk ki a 3-as chaser-t
a [3] u-gomb segítségével.

Az alábbi szöveg jelenik meg
a parancssorban: “Copy from
Chase 3, Step __” .

7. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.

Az 1-es chaser 4-es lépése
tárolódik.

Másolhatunk jelet is chaser lépésként. Ebben az esetben a 6.
lépésnél egy jelet kell kiválasztani.

8.7 Chaser-ek törlése
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es chaser törléséhez::
 Edit/ Chase [4]/ F1 Delete/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t
a [4] u-gomb segítségével.
3. kattintsunk az F1 Delete sgombra.
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4. Kattintsunk az F12 O.K. -ra.

8.8 Chaser lépések törlése
Kövessük az alábbi lépéseket a 3-as chaser 2-es lépésének törléséhez::
 Edit/ Chase [3]/ Step [2]/ F1 Delete/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 3-as chaser-t
a [3] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.
5. kattintsunk az F1 Delete sgombra.

A következő üzenet jelenik
meg: “Are you sure?” (Biztos
benne?)

6. Kattintsunk az F12 O.K. -ra.

8.9 Paraméterek kizárása chaser lépésekből
Ha ki szeretnénk zárni egyes paramétereket egy chaser lépésből, az F2
Exclude s-gombot kell használnunk. A parancsot a Shift + F2 Include
s-gombbal érvényteleníthetjük.
Olyan esetekben, mikor egy lejátszóhoz rendelt chaser-ben lévő
mozgógépeknél nem akarjuk, hogy egyes paraméterek változzanak, ez
a funkció segít.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es chaser 2-es lépésében lévő egyik
paraméter kizárásához:
 Edit/ Chase [1]/ F4 Step [2]/ Program Fixtures /F2 Exclude or Shift +F2
Include / F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es chaser-t
az [1] u-gomb segítségével.
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az [1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.
5. Állítsuk be a chaser-ben
szereplő mozgógépet.

6. Válasszuk ki azt a
paramétert, melyet ki akarunk
zárni.
7. Kattintsunk az F2 Exclude sgombra.

A paraméter mellett a kizárást
jelentő [~] jel jelenik meg.

8. Kattintsunk az F3 Store -ra.

8.10 Egy chaser-ben lévő mozgógép összes
paraméterének aktiválása - [All If Active]
Egy chaser mentésénél, ha az F6 All If Active be van kapcsolva, a
szerkesztett mozgógép minden paraméterének értéke bementődik a
chaser lépésbe.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es chaser 5-ös lépésének mentéséhez,
melyben az 1-5 mozgógépek összes paraméterét aktiváltuk:
 Edit/ Chase [4]/ F4 Step [5]/ Program Fixtures/ F6 All if Active/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t
a [4] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki az 5-ös lépést a
[5] u-gomb segítségével.
5. Állítsuk be a chaser-ben
szereplő mozgógépet.
6. Kattintsunk az F6 All If
Active s-gombra.
7. Kattintsunk az F3 Store -ra.
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8.11 Rámentés vagy hozzámentés
Az F5 Replace s-gombbal tudjuk beállítani azt, hogy mikor rámentünk
egy már létező chaser lépésre, annak tartalma teljesen felülírja e a régit,
vagy hozzáadódjon.
Alapesetben, mikor az F5 Replace s-gomb nem aktív, rámentésnél az
új tartalom hozzámentődik a régihez. Mikor az s-gomb aktív, az új
tartalom teljesen felülírja a régit.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös Chaser 2-es lépésének teljes
felülírásához:
 Edit/ Chase [5]/ F4 Steps [2]/ F5 Replace/ Program Fixtures/
F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.
5. Kattintsunk az F5 Replace sgombra.

A Replace s-gomb ki van
jelölve (inverz), a további
mentéseknél a jelek teljes
tartalma felülíródik.

6. Módosítsuk eszközeink
paraméterértékeit.
7. Kattintsunk az F3 Store -ra.

8.12 Szöveg hozzáadása chaser-ekhez
A chaser-ek könnyebb átláthatóságához nagy segítséget nyújt, hogy
szöveget tudunk rendelni hozzájuk, melyek az LCD képernyőn
jelennek meg.
Minden esetben, mikor új chaser-t készítünk, a chaser elkészítése végén
a pultban automatikusan előugrik a szöveg képernyő. A már létező
chaser-ek mentését követően ez nem történik meg, ebben az esetben
nekünk kell gondoskodnunk a szöveg képernyő előhívásáról.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös chaser megszövegezéséhez:

8-10

Compulite Systems

1.0 SW verzió

R a ve g é p k ö n y v

Chaser-ek szerkesztése

 Edit/ Chase [5]/ F7 Text / Assign Text/ F11 O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F7 Text sgombra.
4. Az s-gombok ill. a klaviatúra
segítségével írjuk be a kívánt
szöveget.
5. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
6. Kattintsunk az F3 Store -ra.

Megjegyzés:

Chaser lépésekhez ugyan úgy tudunk szöveget rendelni, mint
magához a chaser-hez.

8.13 A pult kimenetének chaser lépésbe
mentése
A pult kimenetén lévő értékeket (tehát amit a színpadon látunk)
elmenthetjük egy chaser lépésbe az F8 Store Stage s-gomb
segítségével.
Kövessük az alábbi lépéseket a színpadon lévő értékek 5-ös chaser 2-es
lépésébe történő mentéséhez:
 Edit/ Chase [5]/ F4 Steps[2]/ F8 Store Stage
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.
5. Kattintsunk az F8 Store
Stage s-gombra.

1.0 SW verzió

Compulite Systems

8-11

Chaser-ek szerkesztése

R a ve g é p k ö n y v

8.14 Chaser lépések felcserélése
Az F9 Exchng s-gomb segítségével meg tudjuk változtatni egy chaser
lépéseinek sorrendjét.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es chaser 1-es és 2-es lépéseinek
felcseréléséhez:
 Edit/ Chase [1]/ F4 Step [2]/ F9 Exchng/ Step [1]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es chaser-t
az [1] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 2-es lépést a
[2] u-gomb segítségével.
5. Kattintsunk az F9 Exchng sgombra.

A következő üzenetet kapjuk:
“Chase 1 Step 2 Exchng with
Chase 1 Step _”.

6. Válasszuk ki az 1-es lépést
az [1] u-gomb segítségével.

8.15 Könyvtárak használata chaser lépésekben
Chaser-ek szerkesztésekor használhatjuk a könyvtárakban lévő
paraméterértékeket is.
Természetesen a könyvtárakat először létre kell hoznunk, csak azután
tudjuk azok tartalmát belementeni a chaser lépésekbe.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es C könyvtár 1-6 mozgógépekre
vonatkozó tartalmának a 3-as chaser 4-es lépésébe való mentéséhez:
 Edit/ Chase [3]/ F4 Step [4]/ Program Fixtures [ML1-6]/ F4 Library/ C
[2]/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 3-as chaser-t
a [3] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
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4. Válasszuk ki a 4-es lépést a
[4] u-gomb segítségével.
5. Szerkesszük a kívánt módon
az 1-6 mozgógépet.
6. Kattintsunk az F4 Library sgombra.
7. Kattintsunk a C
nyomógombra.
8. Válasszuk ki a 2-es C
könyvtárat a [2] u-gomb
segítségével.
9. Kattintsunk az F3 Store -ra.

8.16 Effektek használata jelekben
Az effektek olyan eszközök, melyekkel könnyen tudunk komplex
mozgássorozatokat létrehozni és azokat jelekbe, chaser-ekbe, vagy
effekt könyvtárakba tudjuk menteni.
A Rave 20 előre beépített effektet tartalmaz, melyet készen kapunk és
azonnal felhasználhatunk. A 20 beépített effekten kívül további 20 saját
effektet is készíthetünk, így összesen 40 effektet tárolhatunk az effekt
könyvtárban, melyeket elmenthetünk jelekbe, vagy chaser lépésekbe.
Kövessük az alábbi lépéseket a 8-as effekt 3-as chaser 6-os lépésébe
való mentéséhez:
 Edit/ Chase [3]/ F4 Step [6]/ Program Fixtures/ F5 Effect [8]/
F11 Back/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 3-as chaser-t
a [3] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F4 Step sgombra.
4. Válasszuk ki a 6-os lépést a
[6] u-gomb segítségével.
5. Szerkesszük a kívánt módon
a mozgógépet.
6. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
7. Válasszuk ki a 8-as effektet a
[8] u-gomb segítségével.

Az 8-as effekt el kezd futni.

8. Kattintsunk az F11 Back sgombra.
9. Kattintsunk az F3 Store -ra.
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A lépésben lévő effekt a lépéshez rendelt idő szerint fog futni.

8.17 Chaser-ek úszási idejének, futási
sebességének és futási módjának
programozása
Az F5 Timing s-gomb segítségével tudjuk a chaser-ek időhöz
kapcsolódó tulajdonságait állítani.
Ezek a tulajdonságok a következők:


Time – úszási idő



Rate – futási sebesség



Soft-Hard – futási mód (lépések úsztatása vagy ugrása)
A rendszer beállítások menüben (System Options) van beállítva az
alapértelmezett úszási idő
Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezetet.

8-2 ábra: Chaser képernyő

Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös chaser idővel kapcsolatos
paramétereinek beállításához:
 Edit/ Chase [5]/ F5 Timing/ Wheel 1 (Fade Time)/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F5 Timing sgombra.
8-14
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gombra.
4. Állítsuk be a kerekeket a
megfelelő értékekre.
5. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
6. Kattintsunk az F3 Store -ra.

Megjegyzés:

A snap-ek készítésénél is módosítani tudjuk a chaser idő értékeket.

8.18 Futási minták beállítása
Az F6 Patterns s-gomb segítségével tudunk chaser-ünkhöz beépített
futási mintát rendelni. 4 féle futási minta közül választhatunk, melyek a
következők: Normal, Build, Random, és Bounce.
Normal: A lépések sorrendben követik egymást. Egy lépés beúszása
után az előző kiúszik.
Build:

A lépések sorrendben követik egymást. Egy lépés beúszása
után az előző nem úszik ki.

Random: A lépések nem sorrendben követik egymást.
Bounce: A lépéseket oda-vissza úsztatja (2, 3, 4, 5, 4, 3, 2).
Az alapértelmezett
meghatározva.

minta

a

rendszer

opciók

menüben

van

Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezetet.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es chaser futási módjának
beállításához:
 Edit/ Chase [4]/ F6 Advanced/ F6 Pattern/ F4 Normal or F5 Build or F6
Random or F7 Bounce/ F11 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t
a [4] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F6 Advanced
s-gombra.
4. Kattintsunk az F6 Pattern -re.
5. Válasszuk ki az F4 Normal
vagy F5 Build vagy F6
Random vagy F7 Bounce
6. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
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8.19 Chaser-ek kézi futtatása
Az F7 Manual toggle s-gomb segítségével tudjuk chaser-einket kézi
módban futtatni. Ebben az esetben az u-gombok megnyomásával
léptetjük a chaser-t lépésről lépésre.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es chaser kézi üzemmódba
állításához:
 Edit/ Chase [4]/ F6 Advanced/ F7 Manual/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t
a [4] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F6 Advanced
s-gombra.
4. Kattintsunk az F7 Manual -ra.

A Manual nyomógomb
kapcsolóként funkcionál.

5. Kattintsunk az F3 Store -ra.

Megjegyzés: Ezt úgy tudjuk tesztelni, ha a chaser-t hozzárendeljük egy
lejátszóhoz.
Lásd 11. Lejátszók és snap-ek c. fejezetet.

8.20 Chaser automatikus visszaléptetése
Az F8 Rewind s-gomb segítségével be tudjuk állítani a chaser-t úgy,
hogy a chaser megállításakor automatikusan előre ugorjon és a
legközelebbi indításkor az első lépéstől kezdje a futást. Abban az
esetben ha a Rewind nincs bekapcsolva, a chaser legközelebbi
bekapcsolásakor attól a lépéstől indúl, ahol megállítottuk.
Kövessük az alábbi lépéseket
visszaléptetésre való állításához:

az

5-ös

chaser

automatikus

 Edit/ Chase [5]/ F6 Advanced/ F8 Rewind/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F6 Advanced
s-gombra.
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4. Kattintsunk az F8 Rewind sgombra.

A Rewind nyomógomb
kapcsolóként funkcionál.

5. Kattintsunk az F3 Store -ra.

8.21 Chaser futási irányának megfordítása
Az F9 Reverse s-gomb segítségével egyszerűen megfordíthatjuk
chaser-eink futási irányát.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös chaser futási irányának
megfordításához:
 Edit/ Chase [5]/ F6 Advanced/ F9 [↔]/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F6 Advanced
s-gombra.
4. Kattintsunk az F9 [↔] -ra.

A [↔] nyomógomb
kapcsolóként funkcionál.

5. Kattintsunk az F3 Store -ra.

8.22 Futási szám beállítása
Az F10 # of Loops s-gomb segítségével be tudjuk állítani, hányszor
fusson körbe chaser-ünk.
Kövessük az alábbi
körbefuttatásához:

lépéseket

az

5-ös

chaser

148-szori

 Edit/ Chase [5]/ F6 Advanced/ F10 # of Loops/ Wheel 3 [X100]/ F11 O.K./
F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Chase nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t
az [5] u-gomb segítségével.
3. Kattintsunk az F6 Advanced
s-gombra.
4. Kattintsunk az F10 # of
Loops s-gombra.

5. Állítsuk be a paraméter
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kerekeken a következő
értékeket:

1. kerék (x1) 8
2. kerék (x10) 4
3. kerék (x100) 1

6. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
7. Kattintsunk az F3 Store -ra.
Megjegyzés:

Ha a loop értéke 0, a futás végtelenszer fut körbe.

8.23 Chaser-ek vakszerkesztése
Vakszerkesztő üzemmódban úgy tudunk chaser-eket szerkeszteni és
elmenteni, hogy közben a pult kimenetet nem változik, tehát a
színpadon nincs változás.
Ez a funkció nagyon hasznos lehet, ha egy előadás közben akarunk
chaser-eket módosítani.
Ha lejátszó üzemmódban vagyunk az F7 Blind s-gomb segítségével
lépünk vakszerkesztő üzemmódba.

8-3 ábra: Lejátszó üzemmód képernyő

 Playback/ F7 Blind/

Megjegyzés:

8-18

Parancs lépések

Megjegyzések

•

Az F7 Blind s-gomb
megnyomása után az Edit –
re kattintva annak LED-je
villogni kezd jelezve, hogy
vakszerkesztő üzemmódban
vagyunk.

A lejátszó üzemmódban
kattintsunk az F7 Blind sgombra.

Igen könnyen elfelejthetjük, hogy vakszerkesztő üzemmódban
vagyunk. Jegyezzük meg, hogy az Edit nyomógomb villogása
figyelmeztet bennünket erre.
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9
Könyvtárak szerkesztése
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Az F, C, B könyvtárak programozása
Könyvtárak megtekintése
Könyvtárak másolása
Könyvtárak törlése
Gép ill. géptípus specifikus könyvtárak
Egy tárcsában lévő összes paraméter könyvtárba mentése
Rámentés vagy hozzá mentés
Szöveg hozzáadása könyvtárakhoz

1.0 SW verzió

Compulite Systems

9-1

K ö n y vt á r a k s z e r k e s z t é s e

R a ve g é p k ö n y v

9.1 Bevezetés
A könyvtárak olyan objektumok, melyek segítségével jeleket és chaser-eket
tudunk szerkeszteni.
Mikor egy előadást szerkesztünk, gyakran előfordul, hogy mozgógépek
bizonyos paramétereit többször akarjuk ugyanazon az értéken használni. Ezeket
a paraméterértékeket be tudjuk menteni a könyvtárakba, melyekből a jelek
vagy chaser-ek szerkesztése során egyszerűen kiszedhetők.
Ha egy előadásban egy mozgógép egy paraméterét meg kell változtatnunk,
akkor abban az esetben, ha ennek a paraméternek az értékét nem könyvtárból
töltöttük be, az előadás összes jelében és chaser-ében egyenként kell
módosítanunk a paramétert. Abban az esetben viszont, ha könyvtárakat
használtunk, elég csak a könyvtárat módosítanunk, és máris az összes jelben és
chaser-ben, melyben a módosított könyvtár értéke szerepelt módosul a kívánt
paraméter.
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9.2 Az F, C, B könyvtárak programozása
A könyvtárak az F, C, B tárakban helyezkednek el.
Kövessük az alábbi lépéseket a C1 könyvtár feltöltéséhez:
 Edit/ C [1]/ ML [1-5]/ Wheel 1 + 2 + 3 / F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es
könyvtárat az [1] u-gomb
segítségével.
3. Válasszuk ki az 1-5
mozgógépet.
4. Állítsuk be a kívánt színt.
5. Kattintsunk az F3 Store sgombra.

Megjegyzés:

1.0 SW verzió

A későbbiek során bármikor módosíthatjuk könyvtáraink tartalmát,
csak végre kell hajtanunk a módosításokat és azt elmenteni az
eredeti helyére.
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9.3 Könyvtárak megtekintése
Az F11 View Solo s-gomb segítségével meg tudjuk tekinteni
könyvtáraink tartalmát.
Kövessük az alábbi
megtekintéséhez:

lépéseket

a

C1

könyvtár

tartalmának

 Edit/ Color Library [1]/ F12 View
Parancs lépések

Megjegyzések

4. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
1. Válasszuk ki az 1-es
könyvtárat az [1] u-gomb
segítségével.
5. Kattintsunk az F12 View sgombra.

Megjegyzés:

A mozgógépek dimmerei
100%-ra állítódnak.

Ha ennél a funkciónál a Shift + F12 View Solo kombinációt
használjuk, a már kint lévő könyvtár tartalma nem törlődik, hanem
ahhoz adódik hozzá a megtekinteni kívánt könyvtár.

Kövessük az alábbi lépéseket a C1 könyvtár 1-3 mozgógépre
vonatkozó tartalmának megtekintéséhez:
 Edit/ Color Library [1]/ ML 1-3/ F12 View Solo
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 1-es
könyvtárat az [1] u-gomb
segítségével.
2. Kattintsunk az ML [1-3] -ra
3. Kattintsunk az F12 View Solo
s- gombra.
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9.4 Könyvtárak másolása
Kövessük az alábbi lépéseket a C2 könyvtár átmásolásához a C4
könyvtárba:
 Edit/ C [4]/ F2 Copy/ [2]
Parancs lépések

Megjegyzések

3. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
4. Válasszuk ki a 4-es
könyvtárat a [4] u-gomb
segítségével.
5. Kattintsunk az F2 Copy -ra.

A parancssorban az alábbi
üzenet jelenik meg: “Lib Color
4 Copy from Lib Color __”.

6. Válasszuk ki a 2-es
könyvtárat a [2] u-gomb
segítségével.

9.5 Könyvtárak törlése
Kövessük az alábbi lépéseket a C4-es könyvtár törléséhez:
 Edit/ C [4]/ F1 Delete/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es
könyvtárat a [4] u-gomb
segítségével.

Megjegyzés:

1.0 SW verzió

3. Kattintsunk az F1 Delete sgombra.

A parancssorban az alábbi
üzenet jelenik meg: “Are you
sure?” (Biztos benne?)

4. Kattintsunk az F12 O.K. -ra.

A C4-es könyvtár törlődik.

Ha egy könyvtárat töröltünk, a benne lévő értékek nem
jelennek meg többé azokban a jelekben, chaser-ekben,
melyekben szerepeltek, ezeket később manuálisan kell
beállítanunk.
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9.6 Gép ill. géptípus specifikus könyvtárak
Egy könyvtár lehet géptípus specifikus, vagy gép specifikus.
Azt, hogy a könyvtárunk gép ill. géptípus specifikus, az F4 By Fixture
s-gomb segítségével állíthatjuk be. Ha a kapcsolóként működő s-gomb
be van kapcsolva (inverz), akkor a könyvtár gép specifikus, tehát az
abban szereplő értékek csak egy adott mozgógépre vonatkoznak. Ha a
kapcsolóként működő s-gomb nincs be kapcsolva, akkor a könyvtár
gép típus specifikus, tehát az abban szereplő értékek egy mozgógép
típus összes gépére vonatkoznak.
Alapesetben az F könyvtárak gép specifikusra, a C és B könyvtárak
géptípus specifikusra vannak állítva.
Állítsuk a C4-es könyvtárat gép specifikusra:
 Edit/ C [4]/ F4 By Fixt [ON]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es
könyvtárat a [4] u-gomb
segítségével.
3. Kattintsunk az F4 By Fixt sgombra.

Az s-gomb inverzre vált.

4. Állítsuk a mozgógépünket a
kívánt módon, majd mentsük
el a könyvtárat.

Megjegyzés:
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Ha egy könyvtárat géptípus specifikusnak mentünk úgy, hogy
egyszerre több mozgógéppel dolgozunk, a könyvtárba mindig az
első gépben lévő értékek mentődnek.
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9.7 Egy tárcsában lévő összes paraméter
könyvtárba mentése
Az F5 Include All s-gomb segítségével a szerkesztett mozgógép egy
tárcsában lévő minden paraméterértékét be tudjuk menteni egy
könyvtárba.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-5 mozgógépek C paraméter
tárcsában lévő paraméterértékeinek C5-ös könyvtárba mentéséhez:
 Edit/ C [5]/ ML [1-5]/ Dimmer/ F5 Include All / F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a C nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös
könyvtárat az [5] u-gomb
segítségével.
3. Válasszuk ki az 1-5
mozgógépet.
4. Állítsuk be a C tárcsában lévő
paraméterértékeket (szín
paraméterek).
5. Kattintsunk az F5 Include All
s-gombra.

Az F5 Include All ablak
inverzre változik.

6. Kattintsunk az F3 Store sgombra.

Megjegyzés:
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Alapesetben az F és C könyvtárakban az Include All be van
kapcsolva, a B könyvtárban pedig ki.
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9.8 Rámentés vagy hozzámentés
Az F6 Replace s-gombbal tudjuk beállítani azt, hogy mikor rámentünk
egy már létező könyvtárra, annak tartalma teljesen felülírja e a régit,
vagy hozzáadódjon.
Alapesetben, mikor az F6 Replace s-gomb nem aktív, rámentésnél az
új tartalom hozzámentődik a régihez. Mikor az s-gomb aktív, az új
tartalom teljesen felülírja a régit.
Kövessük az alábbi lépéseket a B4-es könyvtár teljes felülírásához:
 Edit/ B [4]/ F6 Replace/Program Fixtures/F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a B nyomógombra.
2. Válasszuk ki a 4-es
könyvtárat a [4] u-gomb
segítségével.
3. Kattintsunk az F6 Replace sgombra.
4. Állítsuk a mozgógépeinket a
kívánt módon.
5. Kattintsunk az F3 Store sgombra.

9.9 Szöveg hozzáadása könyvtárakhoz
Kövessük az alábbi lépéseket az F5-ös könyvtár megszövegezéséhez:
 Edit/ F [5]/ F7 Text/ F11 O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a F nyomógombra.
2. Válasszuk ki az 5-ös
könyvtárat az [5] u-gomb
segítségével.
3. Kattintsunk az F7 Text sgombra.
4. Az s-gombok ill. a klaviatúra
segítségével írjuk be a kívánt
szöveget.
5. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
6. Kattintsunk az F3 Store sgombra.
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10
Az effekt szerkesztő
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Effektek beállítása
Effektek programozása

1.0 SW verzió
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10.1 Bevezetés
Ebben a fejezetben megtanulhatjuk, hogyan tudunk a beépített effektekkel
dolgozni, és hogyan tudunk új effekteket létrehozni. Az első részben az
effektek felhasználási lehetőséget tárgyaljuk, a másodikban pedig új effektek
programozását tanulhatjuk meg.
Az effekt egy paraméternek adott dinamikusan változó értékmegadása, melyet
chaser lépésként, vagy jelként elmenthetünk.
A Rave 20 előre programozott effektet tartalmaz. A beépített effekteken kívül
20 további effektet lehetőségünk van nekünk is készíteni.
Az effekt szerkesztő olyan egy gombnyomással elérhető funkciókat tartalmaz,
melyekkel könnyedén tudjuk effektjeink tulajdonságait megváltoztatni.
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10.2 Effektek beállítása
10.2.1 Futási minta beállítása egy effektben
Az F4 Wave/One-On 3 állású kapcsolóként funkcionáló s-gomb
segítségével tudjuk az effekt terjedési formáját beállítani.
A következő 3 futási mintát állíthatjuk be:


Wave A kiválasztott
hullámmozgásban terjed.

eszköztartományban

az

effekt

egyenletes



One-On A kiválasztott eszköztartományban az effekt egyenletesen úgy terjed,
hogy egyszerre csak egy eszközre érvényes.



All A kiválasztott eszköztartomány összes elemén egyszerre fut az effekt.

Kövessük az alábbi lépéseket az 1-5 mozgógép 2-es effektben való
szerkesztéséhez.
 ML [1-5]/ Dimmer/ F5 Effect [2]/ F4 Wave-One
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1-5] –t.
2. Állítsuk be a kívánt
paramétereket.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki a 2-es effektet a
[2] u-gomb segítségével.
5. Kattintsunk az F4 Wave/Oneon s-gombra.

1.0 SW verzió
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10.2.2 Mozgási minta beállítása egy effektben
4 előre programozott mozgási minta közül választhatunk.
Kövessük az alábbi lépéseket a 3-as mozgási minta kiválasztásához a
6-10 mozgógép mozgására vonatkozóan:
 ML [6-10]/ Dimmer/ F5 Effect/ F5 Movement Type [3]/ F11 Back
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [6-10] –t.
2. Állítsuk be a kívánt
paramétereket.

Állítsuk be a dimmer
paramétert 10%-ra.

3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Kattintsunk az F5 Movement
Type s-gombra.
5. Válasszuk ki a 3-as mozgási
mintát a [3] u-gomb
segítségével.

A 6-10 mozgógépek dimmere
elkezd oda-vissza dimmelni.

6. Kattintsunk az F11 Back -re.
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10.2.3 Effekt invertálása
Ezzel a funkcióval az effektben szereplő paraméterértékeket tudjuk
invertálni.
Kövessük az alábbi lépéseket a 12-es effekt invertálásához:
 ML [1-5]/ Dimmer/ F5 Effect [12]/ F6 Inert Size/ F4 One-On
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1-5] –t.
2. Toljuk fel a dimmert.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki a 12-es effektet
a [12] u-gomb segítségével.

A be-ki dimmer effekt el kezd
futni.

5. Kattintsunk az F7 Advanced
s-gombra.

1.0 SW verzió

6. Kattintsunk az F6 Invert Size
s-gombra.

Az effekt invertálódik. Minden
mozgógép alaphelyzetben
teljes fényerőn van és 0%-ba
villog.

7. Kattintsunk az F4 One-On sgombra.

Opcionális lehetőség. Jobban
látjuk a végeredményt.

Compulite Systems

10-5

Az e f f e k t s z e r k e s z t ő

R a ve g é p k ö n y v

10.2.4 Effekt irányának beállítása
Az F7 Advanced, F7 <-> s-gomb segítségével tudjuk effektjeink
irányát meghatározni.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-5 mozgógépre vonatkoztatott 1-es
effekt futási irányának beállításához:
 ML [1-5]/ Dimmer/ F5 Effect [1]/ F4 Wave/ F7 Advanced/ F7 < - >
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1-5] –t.
2. Toljuk fel a dimmert.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki az 1-es effektet
az [1] u-gomb segítségével.

A kör effekt el kezd futni.

5. Kattintsunk az F4 Wave/Oneon s-gombra.
6. Kattintsunk az F7 Advanced
s-gombra.
7. Kattintsunk az F7 < - > sgombra.

→, vagy, ←.

10.2.5 Futási sorrend beállítása egy effektben
Az Advanced menüben lévő F8 Normal, F9 Center, F10 Random sgombok segítségével állíthatjuk be az effektben lévő eszközök futási
sorrendjét.
A következő 3 futási sorrend típus közül választhatunk:
•

Normal Az alapbeállított sorrend érvényesül, tehát az
eszközök sorrendben követik egymást.

•

Center A középpontból kifelé, párosával fut végig az effekt
Pl.: öt mozgógép esetén: 3, 2&4, 1&5.

•

Random Az effekt véletlenszerűen fut végig az eszközökön.

Kövessük az alábbi lépéseket az 1-es effekt futási sorrendjének centerbe állításához:
 ML [1-5]/ Dimmer/ F5 Effect [12]/ F4 Wave/ F7 Advanced/ F8 Normal, F9
Center or F10 Random
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Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1-5] –t.
2. Toljuk fel a dimmert.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki a 12-es effektet
a [12] u-gomb segítségével.

A be-ki dimmer effekt el kezd
futni.

5. Kattintsunk az F7 Advanced
s-gombra.
6. Kattintsunk az F9 Center sgombra.

Megjegyzés:

Ha az effekt irányát megfordítjuk, az effekt a szélektől fog befelé
terjedni.

10.2.6 Effektben lévő paraméterek mozgási irányának
beállítása
Az Advanced menüben lévő F3 Swing 3 állású kapcsolóként
funkcionáló s-gomb segítségével meg tudjuk határozni egy effektben
lévő paraméter mozgási irányát. A mozgási irányt mindig a bázishoz
képest határozzuk meg: up=bázistól felfelé, down=bázistól lefelé,
center=bázistól kifelé mindkét irányba.
Megjegyzés:

A bázis mindig az a paraméterállás, amit a paraméter kerekek
segítségével beállítunk.

Kövessük az alábbi lépéseket a 3-as effektben lévő paraméter mozgási
irányának beállításához:
 ML [1]/ Dimmer/ F5 Effect [3]/ F7 Advanced/ F3 Swing
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1] –t.
2. Toljuk fel a dimmert.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki a 3-as effektet a
[3] u-gomb segítségével.

A Fly-Out effekt el kezd futni.

5. Kattintsunk az F7 Advanced
s-gombra.
6. Kattintsunk az F3 Swing sgombra.

1.0 SW verzió
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10.2.7 Effekt szinkronizálása effekthez
Az F2 Sync s-gomb segítségével szinkronizálni tudunk két effektet.

 Edit/ ML [1-6]/ Dimmer/ F5 Effect [2]/ F11 Back/ C/ Cyan Wheel/ F5
Effect/ F5 Movement Type [3]/ F11 Back/F7 Advanced/ F2 Sync [2]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit -re.
2. Válasszuk ki az ML [1] –t.
3. Toljuk fel a dimmert.
4. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
5. Válasszuk ki a 2-es effektet a
[2] u-gomb segítségével.

A 2-es effekt el kezd futni.

6. Kattintsunk az F11 Back -re.
7. Kattintsunk a C -re.
8. Érintsük meg a Cyan
paramétert a kerékkel.

A paraméter kerék
megmozdításával aktiváljuk a
paramétert.

9. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
10. Kattintsunk az F5 Movement
Type s-gombra.
11. Válasszuk ki a 3-as mozgási
mintát a [3] u-gomb
segítségével.
12. Kattintsunk az F11 Back -re.
13. Kattintsunk az F7 Advanced
s-gombra.
14. Kattintsunk az F2 Sync sgombra.
15. Kattintsunk az F -re.
16. Válasszuk ki az X paramétert
a [2] u-gomb segítségével.
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10.2.8 Bázisérték elmentése egy effektben
Az F6 +Base kapcsolóként funkcionáló s-gomb segítségével az effekt
mentésekor megválaszthatjuk, hogy kívánjuk e elmenteni a bázisértéket
vagy nem. [A bázisérték nem automatikusan tárolódik az effekt
mentésekor.]
Fontos a bázisértéket elmenteni akkor, mikor azt akarjuk, hogy az
effekt pontosan onnan induljon, mint amikor azt szerkesztettük. Például
nem mindegy, hogy egy színátmenet honnan indul.
Kövessük az alábbi lépéseket a 25-ös effektbe való bázisérték
mentéséhez:
 Edit/F1 Effect Lib. [25]/ F6 +Base/ Program Effect on Fixtures / F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

6. Kattintsunk az Edit -re, majd
az F1 Effect -re.
7. Kattintsunk egyet a Page -re.
8. Válasszuk ki a 25-ös effektet
az [5] u-gomb segítségével.
9. Kattintsunk az F6 +Base sgombra.

A +Base inverzre vált.

10. Szerkesszük az effektet a
megfelelő mozgógépekkel.
11. Kattintsunk az F12 Store -ra.

1.0 SW verzió
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10.2.9 Effekt beállítások
Egy effektet az alábbi paramétereken keresztül lehet beállítani:
Kerék

Funkció

Leírás

1

Time

Effekt futási idejét határozza meg.

2

Size

Mozgási tartományt határozza meg

3

Base

Bázisérték (kiindulási pont)
meghatározása.

F12

Wheels
…

Új paraméterértéket ad a
kerekeknek (lapozás).

1

Offset

A kiindulási pont eltolása.

2

#Fixt.

Kövessük az alábbi lépéseket a 10-es effekt paramétereinek
beállításához:
 ML [1]/ Dimmer/ F5 Effect [10]/ F4 Wave/One-On + F5 Movement Type
(optional)/ Wheels
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1] –t.
2. Toljuk fel a dimmert.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki a 10-es effektet
a [10] u-gomb segítségével.
5. Válasszuk ki az F4
Wave/One-On és
F5 Movement Type –ból a
nekünk megfelelőt.

Opcionális

6. Tekerjük a paraméter
kerekeket a megfelelő
értékekre.

10-10
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10.2.10 Eszközök kivonása effektek alól
Ha kivonunk egy eszközt egy effekt alól, az eszköz paraméterei nem
játszanak többé az effekt futásában.
Az F1 Release s-gomb segítségével tudunk effektek alól kivonni
eszközöket.
Kövessük az alábbi példát az 1-3 mozgógép kivonásához az 1-es
effektben:
 ML [1-6]/ Dimmer/ F5 Effect [1]/ F11 Back/ ML [1-3]/ F1 Release
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszuk ki az ML [1-6] –t.
2. Toljuk fel a dimmert.
3. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
4. Válasszuk ki az 1-es effektet
az [1] u-gomb segítségével.
5. Kattintsunk az F11 Back -re.
6. Válasszuk ki az 1-3
mozgógépeket.
7. Kattintsunk az F1 Release sgombra.

1.0 SW verzió
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10.3 Effektek programozása
A Rave 20 előre programozott effektet tartalmaz. A beépített
effekteken kívül 20 további effektet lehetőségünk van nekünk is
készíteni, így összesen 40 effekttel rendelkezhetünk.

10-1 ábra: Effekt szerkesztő képernyő

Az alábbi lépéseket követve hozzunk létre egy új effektet [21]:
 Edit/ F1 Effect [21]/ ML [1-6]/ Dimmer/ F5 Effect/
F5 Movement Type/ Manipulate Parameters/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit -re.
2. Kattintsunk az F1 Effect sgombra.
3. Kattintsunk egyet a Page –re,
vagy a 3-as kerékkel
lapozzunk.
4. Válasszuk ki a 21-es effektet
az [1] u-gomb segítségével.
5. Válasszuk ki az ML [1-6] –t.
6. Toljuk fel a dimmert.

Természetesen a dimmeren
kívül bármely más paramétert
is állíthatjuk. A
paraméterértékek
megjelennek az LCD-n.

7. Kattintsunk az F5 Effect sgombra.
8. Kattintsunk az F5 Movement
Type s-gombra.

10-12
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9. Szerkesszük a
paramétereket.
10. Kattintsunk az F12 Store -ra.

10.3.1 Könyvtárak használata effektekben
Az
effektek
bázisértékének
megadásához
felhasználhatunk
könyvtárakat is. Ez a funkció nagyon hasznos lehet, mikor ugyanazt a
bázisértéket akarjuk felhasználni több effektben is.
Kövessük az alábbi lépéseket a 21-es effekt létrehozásához könyvtár
segítségével:
 Edit/ F1 Effect [21]/ ML [1-6]/ Library B [1] / F5 Effect/ F5 Movement
Type/ Manipulate Parameters/ Back/ Back/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit -re.
2. Kattintsunk az F1 Effect sgombra.
3. Kattintsunk egyet a Page –re,
vagy a 3-as kerékkel
lapozzunk.
4. Válasszuk ki a 21-es effektet
az [1] u-gomb segítségével.
5. Válasszuk ki az ML [1-6] –t.
6. Kattintsunk a Library-ra és
válasszunk ki egy könyvtárat.
7. Kattintsunk az F1 Effect sgombra.
8. Állítsuk be az effekt
paramétereit.
9. Kattintsunk az F5 Movement
Type s-gombra.

Állítsuk be a kívánt mozgási
mintát.

10. Kattintsunk kétszer az F11
Back –re.
11. Kattintsunk az F12 Store -ra.

1.0 SW verzió
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10.3.2 Effektek másolása
Lehetőségünk van egy már létező effektből egy új effektet létrehozni
annak másolásával.
Az alábbi lépéseket követve másoljuk be a 2-es effektet a 4-es effektbe:
 Edit/ F1 Effect [4]/ F2 Copy/ [2]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit -re.
2. Kattintsunk az F1 Effect sgombra.
3. Válasszuk ki a 4-es effektet a
[4] u-gomb segítségével.
4. Kattintsunk az F2 Copy sgombra.

A parancssorban a következő
üzenet jelenik meg: “Edit:
Effect 4 Copy from Effect __”.

5. Válasszuk ki a 2-es effektet a
[2] u-gomb segítségével.

10.3.3 Effektek törlése
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es effekt törléséhez:
 Edit/ F1 Effect [4]/ F1 Delete/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit -re.
2. Kattintsunk az F1 Effect sgombra.
3. Válasszuk ki a 4-es effektet a
[4] u-gomb segítségével.
4. Kattintsunk az F1 Delete sgombra.

A parancssorban a következő
üzenet jelenik meg: “Are you
sure?” (Biztos benne?).

5. Kattintsunk az F12 O.K. -ra.

10-14
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10.3.4 Szöveg hozzáadása effektekhez
Az effektek könnyebb átláthatóságához nagy segítséget nyújt, hogy
szöveget tudunk rendelni hozzájuk, melyek az LCD képernyőn
jelennek meg.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es effekt megszövegezéséhez:
 Edit/ F1 Effect [4]/ F7 Text/ Assign Text/ F11 O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit -re.
2. Kattintsunk az F1 Effect sgombra.
3. Válasszuk ki a 4-es effektet a
[4] u-gomb segítségével.
4. Kattintsunk az F7 Text sgombra.
5. Az s-gombok ill. a klaviatúra
segítségével írjuk be a kívánt
szöveget.
6. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
7. Kattintsunk az F3 Store -ra.

1.0 SW verzió
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11
Lejátszók és snapsnap - ek
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Lejátszók
Snap-ek

1.0 SW verzió
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11.1 Lejátszók
A Rave 20 lejátszóval rendelkezik, melyekhez a 200 jel, vagy a 40 chaser
egyikét rendelhetjük. 40 lejátszó állást [Snap-et], tudunk menteni, így összesen
800 különböző lejátszó összerendeléssel rendelkezhetünk.
A jeleket ill. chaser-eket hozzárendelhetjük lejátszókhoz az összes, a
programozás alatt meghatározott beállításaikkal. Ezeket a beállításokat lejátszás
közben is módosíthatjuk úgy, hogy a módosítások az eredeti jelet ill. chaser-t
ne érintsék.
A lejátszók alapesetben (LTP) módban működnek a mozgógépekre
vonatkozóan és (HTP) módban a dimmer csatornákra vonatkozóan. Ezt
módosíthatjuk a Device Builder eszközprogramozó szoftver segítségével.
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11.1.1 Jelek és chaser-ek hozzárendelése
lejátszókhoz
20 jelet vagy chaser-t tudunk egy snap-en belül a lejátszókhoz rendelni.
Jelek és chaser-ek lejátszókhoz való hozzárendelésénél elég, ha a jelek
ill. chaser-ek megadása után csak a kezdő lejátszót adjuk meg, a többi
kiválasztott jel ill. chaser a következő lejátszókhoz automatikusan
hozzárendelődik.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es jel és a 3-as chaser 1, 2
lejátszókhoz való hozzárendeléséhez:
 Edit/ Snap [1]/ Playback [1]/ Scene [2]/ Chase [3]
Parancs lépések

Megjegyzések

10. Kattintsunk az Edit -re, majd
a Snap -re.
11. Kattintsunk az [1] u-gombra.

Kiválasztottuk az 1-es snapet.

12. Kattintsunk a Playback -re.

Betöltődnek a kiválasztott
snap-ben lévő lejátszók.

13. Kattintsunk az [1] u-gombra.

Kiválasztottuk az 1-es
lejátszót, mint kezdő lejátszót,
ahonnan a hozzárendelést
kezdeni szeretnénk.

14. Kattintsunk a Scene -re.
15. Kattintsunk a [2] u-gombra.

A 2-es jelet kiválasztottuk az
1-es lejátszóhoz.

16. Kattintsunk a Chase -re.
17. Kattintsunk a [3] u-gombra.

A 3-as chaser-t kiválasztottuk
a 2-es lejátszóhoz.

18. Lejátszáshoz kattintsunk a
Playback -re

Látjuk, hogy az 1, 2 lejátszón
ott van a 2-es jel és a 3-as
chaser.

Megjegyzés: •

1.0 SW verzió

Jelek és chaser-ek lejátszásra történő gyors kijelöléséhez
anélkül, hogy belépnénk a szerkesztésbe = Scene/Chase # / #
Miután rákattintottunk a Scene –re vagy a Chase -re és
megadtuk a sorszámot, a pult automatikusan visszakapcsol
lejátszó üzemmódba. A második számmal a lejátszó sorszámát
adjuk meg.

•

A jeleket és chaser-eket
lejátszókhoz rendelni.

•

Amennyiben további jeleket vagy chaser-eket is a lejátszókhoz
kívánunk rendelni, úgy nem kell még egyszer a Scene ill
Chase nyomógombot megnyomni, elég csak a következő
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sorrenben
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sorszámot megadni.

11.1.2 Lejátszón lévő jel ill. chaser szerkesztése
Lehetőségünk van egy lejátszón lévő jel ill. chaser közvetlen
eléréséhez. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ezeket a jeleket ill.
chaser-eket módosítsuk és a módosításokat el is menthessük.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es lejátszón lévő jel/chaser
módosításához:
 Edit/ PB [2] (Scene or Chase)/ F12 Edit Scene or Chase/
F12 O.K./ Program Fixtures/ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk a [2] u-gombra.

Kiválasztottuk a 2-es
lejátszón lévő jelet/chaser-t

3. Kattintsunk az F12 Edit
Scene/Chase s-gombra.

Kapunk egy figyelmeztetést,
hogy a lejátszón lévő
jel/chaser módosításra kerül.

4. Kattintsunk az F12 O.K. –ra.
5. Módosítsuk a jelet ill. a
chaser-t.
6. Kattintsunk az F3 Store -ra.
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11.1.3 Lejátszók működtetése az u-gombok
segítségével
Egy lejátszót az u-gombok segítségével tudunk elindítani, majd
megállítani.
Kétféle módon tudunk egy lejátszót futtatni: úsztatás és villantás
módban.

11.1.3.1 Futtatás úsztatás módban
Úsztatás módban a Playback nyomógomb LED-je folyamatosan
világít, amennyiben villog, úgy nyomjuk meg Playback -et. A lejátszás
indításához kattintsunk a lejátszó u-gombjára. Ekkor az u-gomb LEDje villog mutatván, hogy a lejátszás folyamatban van. Az u-gomb újbóli
rákattintásával a lejátszást megállítjuk, a LED villogása megszűnik.
Úsztassuk fel, majd le az 1-es lejátszón lévő jelet:
Parancs lépések

Megjegyzések

3. Kattintsunk az [1] u-gombra a
felúsztatáshoz, majd
ismételten a leúszáshoz.

A Playback LED-je világít az
Edit nem.

4. Ha úsztatás módban
ideiglenesen mégis
bevillantani szeretnénk egy
jelet, úgy a shift-el együtt
nyomjuk meg az u-gombot.

11.1.3.2 Futtatás villantás módban
Villantás módba
nyomógombra.

való

átváltáshoz

kattintsunk

a

Playback

Villantsuk be az 1-es lejátszón lévő jelet:
Parancs lépések

Megjegyzések

3. Nyomjuk le a kívánt ideig az
[1] u-gombot.

A Playback LED-je villog. A
bevillanás addig tart, ameddig
az u-gombot benyomva
tartjuk.

4. Ha villantás módban
ideiglenesen mégis úsztatni
szeretnénk egy jelet, úgy a
shift-el együtt nyomjuk meg
az u-gombot.
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11.1.4 Lejátszási típusok
Az alábbi táblázatban adjuk meg a lejátszások fajtáit (beállítás:
System/Option/Behavior menü Fader Go [F5]):

Beállítás

Jelek
viselkedése

Fader B.O – ON. A Minden paraméter,
húzó értéke 0%-on kivéve a dimmert
kívül.
beugrik a kívánt
értékre. A dimmer
paramétert a
húzóval
szabályozzuk.
Fader B.O – ON. A Minden paramétert
húzó értéke 0%-on a húzóval
kívül. A Shift –et
szabályozunk.
nyomva kell
tartani.
Fader B.O – OFF
Minden paraméter
beugrik a kívánt
értékre.
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Chaser-ek
viselkedése

Minden paraméter,
kivéve a dimmert
beugrik a kívánt
értékre. A dimmer
paramétert a
húzóval
szabályozzuk.
Minden paramétert
a húzóval
szabályozunk.

A húzó csak a
dimmer paramétert
vezérli.
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11.1.5 Lejátszások kimerevítése
Anyomógomb egy lejátszás aktuális helyzetében történő
kimerevítésére szolgál anélkül, hogy azt leállítaná.
Először be kell nyomni anyomógombot (a LED világít), majd ki
kell jelölni a kimerevíteni kívánt lejátszókat.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es lejátszón lévő chaser
kimerevítésére:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a [2] u-gombra.

Elindítottuk a 2-es lejátszón
lévő chaser-t.

2. Kattintsunk a
nyomógombra.
3. Kattintsunk a [2] u-gombra.

A 2-es lejátszó futását
kimerevítettük. Az LCD-n
látható a kimerevítés jel.

4. Kattintsunk a [2] u-gombra.

A 2-es lejátszó kimerevítését
megszüntettük, a chaser fut
tovább.

5. Kattintsunk a

Kiléptünk a kimerevítés
üzemmódból.

nyomógombra.

11.1.6 Valamennyi lejátszás egyidejű kimerevítése
Az F4 Freeze All s-gomb segítségével valamennyi lejátszást egyszerre
tudjuk kimerevíteni.
Az F5 Go All s-gomb segítségével valamennyi lejátszás kimerevítését
egyszerre tudjuk feloldani.

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a
nyomógombra.
2. Kattintsunk az F4 Freeze All
s-gombra.
3. Kattintsunk az F5 Go All sgombra.
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11.1.7 Lejátszási irány váltása
A lejátszás irányát a ↔ nyomógomb segítségével tudjuk megfordítani.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es lejátszón futó chaser futási
irányának mefordításához:

Megjegyzés:

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a ↔
nyomógombra.

Belépünk irányváltás
üzemmódba.

2. Kattintsunk a [2] u-gombra.

Az LCD-n a futó chaser
melletti nyíl megfordul.

3. Kattintsunk a ↔
nyomógombra.

Kilépünk az irányváltás
üzemmódból.

Az F4 All s-gomb segítségével egyszerre tudjuk minden futó
lejátszónk futási irányát megfordítani.

11.1.8 A lejátszókon történt módosítások elmentése
az aktuális snap-be
Lejátszó módban az F4 Store-Snap s-gomb segítségével tudjuk az
aktuális snap-et felülírni, így el tudjuk menteni az összes arra a snapben lévő lejátszókra vonatkozó módosításokat.
 F4 Store Snap
Megjegyzés:

11-8

Amennyiben a módosításokat az F4 Store-Snap s-gomb
segítségével nem mentjük el. Úgy a snap újrahívásával az
eredetileg beállított jelek és chaser-ek az eredeti beállításokkal
töltődnek vissza a lejátszóba.
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11.1.9 Összes lejátszó megállítása
Lejátszó módban az F5 All Off s-gomb segítségével tudjuk az összes
futó lejátszót egyszerre megállítani.
 Playback/ F5 AllOff

11.1.10 Lejátszási sebesség beállítása
Lejátszó módban az F12 Rate s-gomb segítségével tudjuk a lejátszó
futási idő paramétereit (jel, chaser futási sebesség, effekt futási
sebesség, chaser lépések közti úszás/léptetés váltása) állítani.
Kövessük az alábbi lépéseket az 1-5 lejátszók futási idő értékeinek
beállításához:
 Playback/ F12 Rate/ [1-5]/ Wheel 1 + 2 + 3/ F11 Back/ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az F12 Rate sgombra.

Lejátszó módban vagyunk, az
Edit LED nem világít.

2. Kattintsunk az [1-5] ugombokra.

Az 1-5 lejátszó kiválasztva

3. Állítsuk be a kerekekkel a
megfelelő értékeket.

1-es kerék (Rate):
jel, chaser futási sebesség
2-es kerék (Effect):
effekt futási sebesség
3-as kerék (Soft-Hard):
chaser lépések közti
úszás/léptetés váltása

4. Kattintsunk az F11 Back -re.
5. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

Megjegyzés:

1.0 SW verzió

A beállításokat elmentettük.

Amennyiben a snap-ben lévő összes lejátszó időértékeit egyszerre
kívánjuk szerkeszteni, a 2-es lépés helyett kattintsunk az F5 All sgombra.
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11.1.11 Fény vezérlése hanggal (Sound-to-Light)
A Shift + F5 Sound-to-Light segítségével tudjuk a Sound-to-Light
funkciót engedélyezni.
Lásd 13. Rendszer beállítások c. fejezetet..
Lehetőségünk van az első hat lejátszóhoz rendelt jel ill. chaser bejövő
audio jelhez való szinkronjához. Az audio jel 3 frekvenciatartományra
osztódik.
A frekvencia tartományok a következőképpen osztódnak ki az 1-6
lejátszókhoz:
1-2 - mély
3-4 - közép
5-6 - magas

Ha a Sound-to-Light funkció engedélyezve van, az első 6 lejátszó
automatikusan fut.
 Playback/ Shift + F5 Sound-to-Light
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Lejátszó módban kattintsunk
a Shift + F5 Sound-to-light ra.

Megjegyzés:

11-10

Lehetőségünk van szerkesztő üzemmódban az F2 Sound s-gomb
segítségével egyenként is engedélyezni ill. tiltani a Sound-to-Light
funkciót.
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11.1.12 Lejátszókon lévő chaser-ek beállításainak
módosítása
Lehetőségünk van a lejátszókon lévő chaser beállításokat módosítani
úgy, mintha a szerkesztőben módosítanánk azokat, de a változások csak
a snap-ben tárolódnak, magában a chaser-ben nem.

11.1.12.1 Idő paraméterek módosítása lejátszókon lévő
chaser-ekben
Az F5 Timing s-gomb segítségével tudjuk az időzítésekkel kapcsolatos
paramétereket beállítani.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser
paramétereinek módosításához:

idő

 Edit/ [5]/ F4 Timing/ F11 O.K./ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F5 Timing sgombra.
4. Állítsuk be a kerekekkel a
kívánt értékeket.

1. kerék (Time)
2. kerék (Rate)
3. kerék {hard-soft}

5. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
6. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

11.1.12.2 Futási minta módosítása lejátszókon lévő chaserekben
Az F6 Patterns s-gomb segítségével tudjuk a lejátszókon lévő chaser-ek
futási mintáit módosítani.
Normal módban a lépések sorrendben követik egymást. Egy lépés
beúszása után az előző kiúszik. Build módban a lépések úgyszintén
sorrendben követik egymást, de egy lépés beúszása után az előző nem
úszik ki. Random módban a lépések nem sorrendben követik egymást.
Bounce módban a lépéseket oda-vissza úsztatja.
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Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser futási
mintájának módosításához:
 Edit/ [5]/ F6 Pattern/ F11 O.K./ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F6 Pattern sgombra.

Válasszuk ki a megfelelő
mintát.

4. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
5. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

11.1.12.3 Chaser-ek átállítása manuális módba
Egy lejátszóhoz rendelt chaser-t futtathatunk automatikusan vagy
manuális módban.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es lejátszón lévő chaser manuál
módba való átállításához:
 Edit/ Playback [4]/ F7 Manual
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk a [4] u-gombra.

Kiválasztottuk a 4-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F7 Manual -ra.

Az u-gomb LED-je sárgára
vált.

4. Kattintsunk az Edit –re.
5. Az u-gomb segítségével
léptessük a chaser-t.
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Auto üzemmódba váltáshoz
nyomjuk le és tartsuk
lenyomva a  nyomógombot
és kattintsunk az u-gombra.

Megjegyzés: •

Bármely lépésnél a chaser-t le tudjuk úsztatni a Shift + u-gomb
megnyomásával.

•

Manuál módban nem lehet villantani (flashelni), ha mégis
akarjuk ezt a funkciót használni, állítsuk be a lépéshez tartozó
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akarjuk ezt a funkciót használni, állítsuk be a lépéshez tartozó
időt 0-ra.

11.1.12.4 Lejátszási irány módosítása lejátszókon lévő
chaser-ekben
Az F9 [↔] s-key segítségével tudjuk a lejátszón lévő chaser-ek
lejátszási irányát megfordítani..
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser lejátszási
irányának megfordításához:

 Edit/ [5]/ F9 [↔]/ F11 O.K./ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F9 [↔] -ra.
4. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
5. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

11.1.12.5 Lejátszások számának módosítása lejátszókon lévő
chaser-ekben
Az F10 Loops s-gomb segítségével módosítani tudjuk a lejátszókon
lévő chaser-ek lejátszási számát (hurkok számát). A kerekek
segítségével tudjuk beállítani a megfelelő hurokszámot.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser hurok
számának módosításához:
 Edit/ [5]/ F10 Loops/ F11 O.K./ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F10 Loops sgombra.
4. Állítsuk be a kerekek
segítségével a kívánt értéket.
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5. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
6. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

Megjegyzés:

Az F4 Restart segítségével tudjuk a chaser futását újraindítani.

11.1.12.6 Első lépésre való automatikus visszaállítás
lejátszókon lévő chaser-ekben
Az F8 Rewind s-gomb segítségével tudjuk beállítani, hogy egy
lejátszón lévő chaser megállítása esetén az automatikusan az első
lépésre ugorjon.
Ha ez a funkció nincs beállítva, a chaser újraindításánál az annál a
lépésnél folytatja a futást, amelynél megállt..
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser automatikus
visszaléptetéséhez:
 Edit/ [5]/ F8 Rewind/ F11 O.K./ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F8 Rewind sgombra.
4. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
5. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

11.1.12.7 Lejátszókon lévő chaser-ek újraindítása
Az F4 Restart s-gomb segítségével újra tudjuk indítani futó chaserünket.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser
újraindításához:
 Edit/ [5]/ F4 Restart
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
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2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F4 Restart -ra.

11.1.12.8 Sound-to-Light funkció engedélyezése lejátszókon
lévő chaser-ekben
Az F2 Sound-to-Light s-gomb segítségével tudjuk engedélyezni ill.
tiltani a Sound-toLight funkciót a lejátszókon futó chaser-ekben.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös lejátszón lévő chaser-ben a
Sound-to-Light funkció engedélyezéséhez:
 Edit/ [5]/ F2 Sound/ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kiválasztottuk az 5-ös
lejátszón lévő chaser-t (piros
LED).

3. Kattintsunk az F2 Sound sgombra.
4. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

11.1.13 Lejátszókon lévő jelek beállításainak
módosítása
Lehetőségünk van a lejátszókon lévő jelek beállításokat módosítani
úgy, mintha a szerkesztőben módosítanánk azokat, de a változások csak
a snap-ben tárolódnak, magában a jelekben nem.

11.1.13.1 Úszási idő módosítása lejátszókon lévő jelekben
Az F5 Fade Time s-gomb segítségével tudjuk a lejátszókon lévő jelek
úszási idejét módosítani.
Kövessük az alábbi lépéseket a 6-os lejátszón lévő jel úszási idejének
módosításához:
 Edit/ [6]/ F5 Fade Time/ F11 O.K./ F4 Store Snap
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Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk a [6] u-gombra.

Kiválasztottuk a 6-os
lejátszón lévő jelet (zöld
LED).

3. Kattintsunk az F5 Fade Time
s-gombra.
4. A kerekek segítségével
állítsuk be a kívánt úszási
időt.

1. kerék (Min) perc
2. kerék (Sec) másodperc
3. kerék (Fine) tized m.perc

5. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
6. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

11.1.13.2 Sound-to-Light funkció engedélyezése lejátszókon
lévő jelekben
Kövessük az alábbi lépéseket a 6-os lejátszón lévő jelben a Sound-toLight funkció engedélyezéséhez:
 Edit/ [6]/ F2 Sound/ F4 Store Snap
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re.
2. Kattintsunk a [6] u-gombra.

Kiválasztottuk a 6-os
lejátszón lévő jelet (zöld
LED).

3. Kattintsunk az F2 Sound sgombra.
4. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.
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11.2 Snap-ek
A snap az éppen funkcionáló 20 lejátszó, valamint azok minden
beállításának tárhelye.
A Rave-ben 40 snap tárolható, melyekben egyenként 20 lejátszó van. A
lejátszók tulajdonságait úgy tudjuk a snap-ekben tárolni, hogy azok az
eredeti jeleket, chaser-eket nem módosítják.

Megjegyzés:

Egyszerre csak egy snap-et tudunk „futtatni”.

11.2.1 Snap létrehozása
20 jelet ill. chaser-t tudunk egy snap-hez rendelni.
Kövessük az alábbi lépéseket a 2-es snap létrehozásához úgy, hogy az
1-es és 2-es lejátszóhoz rendeljük hozzá a 2-es jelet és a 3-as chaser-t:
 Edit/ Snap [2]/ Playback [1]/ Scene [2]/ Chase [3]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Snap -re.
2. Kattintsunk a [2] u-gombra.

A 2-es snap kiválasztásra
került.

3. Kattintsunk a Playback -re.
4. Kattintsunk a Scene -re.
5. Kattintsunk a [2] u-gombra.
6. Kattintsunk a Chase -re.
7. Kattintsunk a [3] u-gombra.

Megjegyzés:

Az új hozzárendelések automatikusan tárolódnak a snap-ben, nem
ke-*ll külön menteni.

11.2.2 Snap beállítások módosítása
Ha bármilyen módosítást végrehajtottunk a snap-ben az F4 Store Snap
s-gomb segítségével tudjuk azt elmenteni.
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 Playback/ F4 Store Snap

Megjegyzés:

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az F4 Store Snap
s-gombra.

A következő üzenetet kapjuk:
“Snap Stored”

Természetesen, ha csak ideiglenesen módosítottuk a snap
beállításait, nem kell a snap-et mentenünk. Ekkor a snap későbbi
újrahívásánál az eredeti beállítások lesznek érvényben.

11.2.3 Átváltás egy másik snap-re
Kövessük az alábbi lépéseket az aktuális snap-ből a 3-as snap-be való
átváltáshoz:
 Snap / [3]/ PB#
Parancs lépések

Megjegyzések

13. Kattintsunk a Snap -re.
14. Kattintsunk a [3] u-gombra.

A 3-as snap kiválasztásra
került.

15. Kattintsunk a Playback -re.

11.2.4 Snap-ek összemosása
Lehetőségünk van két snap összemosására, úgy hogy az új snap
behívásánál annak üres lejátszóin az eredeti snap lejátszói
megmaradjanak.

Eredeti
snap

Új snap
Az új snap
behívását
követő
összemosott
állapot
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11-1 ábra: snap-ek összemosása

Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es és 5-ös snap összemosásához:
 Snap [4]/ Shift + Snap [5]
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Snap -re.
2. Kattintsunk a [4] u-gombra.

A 4-es snap kiválasztásra
került.

3. Kattintsunk a Shift + [5] ugombra.

11.2.5 Snap váltása úgy, hogy a futó lejátszók tovább
futnak
Amennyiben a Snap-re duplán kattintunk a régi snap-ben futó effektek
addig futnak –függetlenűl az új snap tartalmától – míg azokat le nem
állítjuk.
A Playback LED-je villog mutatván, hogy az előző snap-ből maradtak
futó lejátszók

11.2.6 Szöveg hozzáadása snap-ekhez
A snap-ek könnyebb átláthatóságához nagy segítséget nyújt, hogy
szöveget tudunk rendelni azokhoz, melyek az LCD képernyőn jelennek
meg.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös snap megszövegezéséhez:
 Edit/ Snap [5]/ F5 Text/ F11 O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

7. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Snap -re.
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8. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Kattintsunk az [5] u-gombra.

9. Kattintsunk az F7 Text sgombra.
10. Az s-gombok ill. a klaviatúra
segítségével írjuk be a kívánt
szöveget.
11. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
12. Kattintsunk az F3 Store -ra.

11.2.7 Snap-ek másolása
Snap-eket tudunk létrehozni úgy is, hogy már meglévő snap-eket
másolunk át.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es snap létrehozásához a 2-es snap
átmásolása által:
 Edit/ Snap [4]/ F2 Copy/ [2]
Parancs lépések

Megjegyzések

5. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Snap -re.
6. Kattintsunk a [4] u-gombra.

A 4-es snap kiválasztásra
került.

7. Kattintsunk az F2 Copy -ra.

Az alábbi szöveg jelenik meg
a parancssorban: “Edit: Sap 4
Copy from Snap __” (A 4-es
snap létrehozása a __ snap
másolásával).

8. Kattintsunk a [2] u-gombra.

A 4-es snap tárolódik.

11.2.8 Snap törlése
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es snap törléséhez:
 Edit/ Snap [4]/ F1 Delete/ F12 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

5. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Snap -re.
6. Kattintsunk a [4] u-gombra.

A 4-es snap kiválasztásra
került.

7. Kattintsunk az F1 Delete -re.

Az alábbi szöveg jelenik meg:
“Are you sure?” (Biztos
benne?)

8. Kattintsunk az F12 O.K. snyomógombra, vagy ha
meggondoltuk magunkat
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bármely másra.

11.2.9 A pult kimenetének snap-be mentése
A pult kimenetén lévő értékeket (tehát amit a színpadon látunk)
elmenthetjük egy snap-be az F4 Store Stage s-gomb segítségével.
Kövessük az alábbi lépéseket a színpadon lévő értékek 5-ös snap-be
való mentéséhez:
 Edit/ Snap [5]/ F4 Store As Stage
Parancs lépések

Megjegyzések

4. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Snap -re.
5. Kattintsunk az [5] u-gombra.

Az 5-ös snap kiválasztásra
került.

6. Kattintsunk az F4 Store
Stage s-gombra.

11.2.10 Snap úszási idő beállítása
Az F5 Fade Time s-gomb segítségével tudjuk a snap-ek úszási idejét
beállítani.
Kövessük az alábbi lépéseket az 5-ös snap úszási idejének
módosításához:
 Edit/ Snap [5]/ F5 Fade Time/ Wheels/ F11 O.K./ F3 Store
Parancs lépések

Megjegyzések

7. Kattintsunk az Edit –re, majd
a Snap -re.
8. Select u-key [5].
9. Kattintsunk az F5 Fade Time
s-gombra.
10. A kerekek segítségével
állítsuk be a kívánt úszási
időt.

1. kerék (Min) perc
2. kerék (Sec) másodperc
3. kerék (Fine) tized m.perc

11. Kattintsunk az F11 O.K. –ra.
12. Kattintsunk az F3 Store -ra.
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3

Előadások elmentése és
betöltése
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Előadások betöltése
Konfigurációk betöltése
Előadások mentése
Szöveg hozzáadása az előadásokhoz
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12.1 Bevezetés
A rendszer beállítások képernyőben tudjuk az F4 Load és az F5 Save
segítségével előadásainkat betölteni és elmenteni.
A Rave lehetővé teszi, hogy az előadásokat (snap-ek, jelek, chaser-ek stb.
összessége) eltároljuk, valamint visszatöltsük. Ezek a tároló helyek a
következők lehetnek: a pult saját flash memóriája, floppy lemez, PC
háttértároló.
Az F4 Config vagy F12 Load megnyomásával válasszuk ki, hogy csak az
előadás konfigurációját akarjuk e betölteni, vagy a teljes előadást..

12-1 ábra: A rendszer beállítások képernyő
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12.2 Előadások betöltése
Amennyiben a pult flash memóriájából kívánjuk betölteni az előadást,
az előadások betöltése képernyőben elég csak a megfelelő előadáshoz
tartozó u-gombot megnyomni. Ha lemezről kívánjuk betölteni az
előadást, kattintsunk az F6 Floppy Drive -ra.
Kövessük az alábbi lépéseket a 10-es előadás betöltéséhez:
 Setup/F4 Load [10]/F12 Load
Parancs lépések

Megjegyzések

5. Kattintsunk a Setup -ra.
6. Kattintsunk az F4 Load sgombra.
7. Kattintsunk a [10] u-gombra.
8. Kattintsunk az F12 Load sgombra.

A következő üzenetet kapjuk:
“Load Successful” (A betöltés
sikeres).

12.3 Konfigurációk betöltése
Egy előadást úgy is betölthetünk, hogy csak a konfigurációját töltjük
be, tehát a benne szereplő objektumokat (jelek, chaser-ek, stb…) nem.
Kövessük az alábbi lépéseket a 10-es előadás konfigurációjának
betöltéséhez:
 Setup/F4 Load [10]/F4 Config
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F4 Load sgombra.
3. Kattintsunk a [10] u-gombra.
4. Kattintsunk az F4 Config sgombra.
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“Load Successful” (A betöltés
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12.4 Előadások mentése
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es előadás mentéséhez:
 Setup/F5 Save [4]/F12 Save
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F5 Save sgombra.
3. Kattintsunk a [4] u-gombra.
4. Kattintsunk az F5 Save sgombra.

A következő üzenetet kapjuk:
“Are you sure?” (Biztos?).

5. Kattintsunk az F12 O.K. –ra a
mentéshez, vagy ha
meggondoljuk magunkat,
kattintsunk az F11 Cancel re.

Megjegyzés:

Az F6 Floppy Drive s-gomb segítségével a floppy meghajtóra
menthetünk.

12.5 Szöveg hozzáadása az előadásokhoz
Az előadások könnyebb átláthatóságához nagy segítséget nyújt, hogy
szöveget tudunk rendelni hozzájuk, melyek az LCD képernyőn
jelennek meg.
Kövessük az alábbi lépéseket a 4-es előadás megszövegezéséhez:
 Setup/F5 Save [4]/F7 Text/F11 O.K.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a Setup -ra.
2. Kattintsunk az F5 Save sgombra.
3. Kattintsunk a [4] u-gombra.
4. Kattintsunk az F7 Text sgombra.

Az s-gombok ill. a klaviatúra
segítségével írjuk be a kívánt
szöveget.

5. Kattintsunk az F11 O.K. -ra.
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13
Rendszer beállítások
Ebben a fejezetben az alábbi témákat tárgyaljuk:

Bevezetés
Beállítási funkciók
A Rave PC-re csatlakoztatása

1.0 SW verzió
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13.1 Bevezetés
Ebben a fejezetben megtudhatjuk melyen rendszer paramétereket tudunk a
pultban beállítani. Ezeket a rendszer működésével kapcsolatos beállításokat a
Rendszer beállítás képernyőben tudjuk elvégezni.
A rendszer beállítás képernyőbe a Setup -ra való rákattintást követően az F7
System Options -ra való rákattintással tudunk bejutni.

13-1 ábra: A rendszer beállítás képernyő

Megjegyzés:

13-2

A rendszer beállítás képernyőben végzett
működnek, nem kell azokat külön elmenteni.
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FUNKCIÓ
F4 BEHAVIOR

BEÁLLÍTÁS
ON

F3 Tracking

LEÍRÁS
A paraméter az elengedését
követően visszatér az utolsó
pozíciójába.

OFF

A paraméter az elengedését
követően az alap pozíciójába tér
vissza.

ON

F4 Playback
Stomp

OFF

F5 Fader Go Off

ON

A lejátszás indításának és
megállításának engedélyezése a

Zero

húzó számára.
OFF

A lejátszás indításának és
megállításának tiltása a húzó
számára.

F6 Auto Sequence ON
OFF

1.0 SW verzió
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FUNKCIÓ

BEÁLLÍTÁS
ON

F7 GM Rate

LEÍRÁS
A mesterhúzó sebesség
üzemmódba való váltása.

Console
OFF

A mesterhúzó normál
üzemmódba való váltása
(fényerő generál szabályzása).

F5 DEFAULTS

F3 System Time

A rendszerben lévő alap úszási
időt állíthatjuk itt be. Például
lejátszók úszási ideje, szerkesztő
törlésnél a leúszási idő.

F4 Scn/Chs Time

Az itt beállított alapidővel
mentődnek el az újonnan
létrehozott jelek, chaser-ek,
chaser lépések és snap-ek.

F5 Dimmer

Itt tudjuk beállítani a

Curve

rendszerben lévő alap kimeneti
jelleggörbét.
Lásd: 5.4.2 fejezetet.

F6 Chase Pattern

Itt tudjuk beállítani a
rendszerben lévő alap chaser
futási mintát.
Lásd: 8.18 fejezetet.

13-4
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FUNKCIÓ

LEÍRÁS

BEÁLLÍTÁS

F7 ML Home

Az F8 Home, és F9 Home FCB

Values

használatakor történő
alaphelyzetbe való állítás
alapértéket határozhatjuk meg.
Lásd 6.8 és 6.9 fejezeteket.

F6 PROTECT

F7 Clear system

A pultban lévő összes adatot
törölhetjük. Választhatunk, hogy
csak az objektumokat (jelek,
chaser-ek, stb…) akarjuk e
törölni az F4 Objects Only -val,
vagy mindent az F5 All Data –
val.

F7 I/O

F3 DMX IN

Egyenlőre még fejlesztés alatt.

F4 Sound to

Az F4 Enable inverzre

Light

váltásával engedélyezhetjük az
audio bemenetet. A 3 frekvencia
sávhoz tartozó kitartási értéket a
kerekekkel állítsuk be.
Ethernet hálózat engedélyezése.

F5 Ethernet

A VC értéket állítsuk 1-225 -re.
CompuCAD és Wysiwyg
használatánál a VC legyen 1-4.

1.0 SW verzió
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FUNKCIÓ

BEÁLLÍTÁS

LEÍRÁS

F6 Connect to PC

Lásd 13.2 fejezet.

F7 MIDI

Egyenlőre még fejlesztés alatt.

F8 SMPTE

Egyenlőre még fejlesztés alatt.

Szoftver frissítés.

F8 SW Upgrd

Operációs rendszer frissítés.

F9 OS Upgrd

Szoftver frissítés.

F10 Panel Upgrd

További két funkció érhető még el a Setup képernyőn:



F8 Shutdown – A pult biztonságos kikapcsolását szolgálja. Ha csak tehetjük,
e gomb megnyomását követően kapcsoljuk ki pultunkat!



F9 Diagnostics – A LED-ek és nyomógombok tesztelésére szolgál.
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13.2 A Rave PC-re csatlakoztatása
A Setup/System Options/I/O/Connect to PC menüben tudjuk
engedélyezni egy PC rácsatlakozását a Rave-re. Igy tudjuk használni a
PC merevlemezét a Rave háttértárolójaként.
A kapcsolathoz szükség lesz a Microsof ActiveSync szoftverre.

1) Kössük össze a pultot és a PC-t egy soros kábellel.
2) Indítsuk el az ActiveSync –et és állítsuk be a megfelelő PC
portot [COM 1, COM2].
3) Kattintsunk az F7 System Options, F7 I/O, és futtassuk az
Active Sync et.
4) Miközben az ActiveSync fut, kattintsunk az F6 Connect to
PC -re. Aktív állapotban inverzre vált.
5) A PC-n megjelenik virtuális meghajtóként a Rave, mely
tartalmazza az eszköz és előadás fájlokat.

1.0 SW verzió
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Paraméter típusok
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Rave paraméter ID-k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Megnevezés
PAN
PAN_FINE
TILT
TILT_FINE
DIMMER
DIMMER_SPEED
CYAN
YELLOW
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
COLOR WHEEL
COLOR SPIN
COLOR WHEEL FUNCTION
CLEAR SPEED
SATURATION
CORRECT
GOBO WHEEL
GOBO SPIN
GOBO FUNCTION
ROTATING GOBO

23
24
25

ROTATING GOBO ROTATING
ROTATING GOBO INDICATOR
ROTATING GOBO SPIN

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ROTATING GOBO FUNCTION
GOBO SPEED
EFFECT WHEEL
EFFECT WHEEL ROTATING
EFFECT WHEEL INDICATOR
EFFECT WHEEL SPIN
EFFECT WHEEL FUNCTION
PRISM
PRISM ROTATING
PRISM INDICATOR
PRISM SPIN

Compulite Systems
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Rave paraméter ID-k
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

A-2

Megnevezés
FOCUS
ZOOM
FROST
IRIS
SHUTTER
STROBE
BLADE
BLADE ROTATING
BEAM SHAPER
BEAM SHAPER ROTATING
BEAM SHAPER INDICATOR
SPEED
MOVING SPEED
BEAM SPEED
CONTROL
USER DEFINED
BLADE2
BLADE3
BLADE4
MOVEMENT TYPE
PARAMETER TYPE
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B
Szoftver frissítések
1.4 SW verzió (2002. július)
1.5 SW verzió (2002. augusztus)
2.0 SW verzió (2003. január)
2.1 R1 SW verzió (2003. augusztus)
2.1 R3 SW verzió (2003. november)
2.2 R1 SW verzió (2004. május)
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1.4 SW verzió
Az alábbi új funkciók váltal elérhetővé:

1. LCD kontraszt állítás
A következő parancssorral tudjuk az érintőképernyő háttérvilágítását
állítani:
 Setup/ F7 System Options/ F4 Behavior/ Bright

2. Hidegindítás
Hidegindításkor a pult alaphelyzetbe áll, törlődik minden benne lévő
adat.
Parancs lépések

Megjegyzések

8. Kapcsioljuk be a pultot úgy,
hogy a Setup nyomógombot
nyomva tartjuk kb. 3
másodpercig.

A LED kijelzőn megjelenik a
COLD felirat.

3. Mesterhúzó
A mesterhúzó LED-je villog, ha a húzó 1-99% között van. 100%-nál a
LED nem világít. 0%-nál, vagy mikor a BO nyomógomb be van nyomva
a LED világít.

4. GO (  ) nyomógomb
Evvel a nyomógombbal manuálisan tudjuk a chaser-einket léptetni.
Nyomjuk le, majd tartsuk lenyomva a GO gombot, miközben kattintsunk
a manuálisan vezérelni kívánt chaser-ek u-gombjára. A chaser-ek LED-je
ekkor sárgára vált mutatva, hogy manuális vezérlési módba került.

B-2

Compulite Systems

1.0 SW verzió

R a ve g é p k ö n y v

S z o f t ve r f r i s s í t é s e k

1.5 SW verzió
1. MIDI
A MIDI menü a következő helyen található: Setup/ System Options/
I/O/ MIDI
3 paraméter található a menüben:
ENABLE MIDI – A MIDI bemenet engedélyezése, tiltása.
CHANNEL – A MIDI csatornák állítása 1-16 között.
OFFSET – A vezérlő kód számát állíthatjuk. Az alapértelmezett
szám a 36.
Funkció
Snap csere

Lejátszók vezérlése
Flash

Kimerevítés
Irányváltás
Solo
BO
All Off

Leírás
1-40 vezérlő kódok
A 40 db snap –et tudjuk
kiválasztani.
0-19 vezérlő kódok
Az 1-20 lejátszók kiválasztása.
20-39 vezérlő kódok
Az 1-20 lejátszók u-gombjának
megnyomása
58 vezérlő kód
Kimerevítés módba való váltás.
57 vezérlő kód
Irányváltás módba való váltás.
56 vezérlő kód
Solo módba való váltás.
60 vezérlő kód
A BO nyomógomb kapcsolása.
55 vezérlő kód
Az összes futó lejátszás megállítása.

2. Solo
A solo funkció lehetővé teszi, hogy a kijelölt lejátszáson kívül minden
lejátszás megáljon. Ezt a funkciót használhatjuk úszási és villantási
módban.
Villantás mód:
1. A Solo és Playback nyomógombok LED-jei villognak.
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2. A kívánt lejátszó u-gombjának megnyomásával az összes többi
lejátszás elsötétül.
3. Elengedésnél a többi lejátszó futása ott folytatódik, ahol abbamaradt.

Úszási mód:
1. A Solo és Playback nyomógombok LED-jei világítanak.
2. A kiválasztott lejátszó u-gombjának megnyomásával a lejátszó
tartalma felúszik, az összes többié pedik leúszik.
3. Elengedésnél a többi lejátszó futása ott folytatódik, ahol abbamaradt.
• Villantás módban a húzó 0%-ból való elmozdításakor a
mozgógépek paraméterei a jelben ill. Chaser-ben lévő
értékükre ugranak.
• Úszás módban a mozgógépek paraméterei a húzóval együtt
úsznak.

3. Sound-to-Light
A hangvezérlés a következő helyről érhető el: Edit/ Snap #/ Sound-toLight, vagy a lejátszó módban a Shift + F5 Sound to Light.
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2.0 SW verzió
1. Chaser sebességének ütemre való beállítása

Ezzel a funkcióval egy a lejátszók valamelyikén lévő chaser-nek be tudjuk manuálisan
állítani a futási sebességét úgy, hogy azt ütemként adjuk meg.

Lejátszó módban a következő módon tehetjük ezt meg:

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Rendeljünk egy chaser-t
[CHASE#] egy lejátszóhoz
[PB#].
2. Kattintsunk a következő
parancsokra: [RATE] [TEACH]
[PB#]
3. Kattintsunk a kívánt ütemben
minimum 4-szer a lejátszó ugombjára.

A chaser kis ablakában látható, hogy a
kattintás ütemére a pult hogyan változtatja a
chaser futási sebességét (%).

4. Kattintsunk a [TEACH] -re

A chaser fut tovább az új beállításnak
megfelelően.

2. Élő lejátszási mód az LCD képernyőn
Ez az új funkció lehetővé teszi azt, hogy lejátszáskor figyelemmel kísérhessük a
lejátszásban szereplő csatornákat és mozgógépeket. Lejátszás módban az F11 Live
Display s-gomb segítségével tudjuk az LCD érintő képernyőt élő lejátszási módba
kapcsolni.
A csatornák és a mozgógépek között a Channel és ML gombokkal tudunk váltani,
attól függően, mit akarunk nézni.

A dimmer csatornákat mutató élő lejátszási képernyő egyszerre 20 csatorna értékét
képes mutatni.
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csatorna élő lejátszási képernyő

Mozgógépek esetében az élő lejátszási módban egyszerre 5 mozgógépet tudunk
figyelemmel kísérni. A vízszintes sorokban az 5 mozgógép, a függőleges oszlopokban
pedig a mozgógépek megnevezését követően 3 paraméterük látható. A paramétereket
természetesen az F/C/B nyomógombokkal tudjuk lapozni.

mozgógép élő lejátszási képernyő

Megjegyzés:

B-6

Élő lejátszási módban nem tudjuk a csatornákat és mozgógépeket
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3. 2-es DMX kimenet
A 2.0 sw verzió képes 2. DMX kimenet kezelésére is. Amennyiben az ön pultja csak
egy DMX kimenettel rendelkezik, úgy a bővítés érdekében vegye fel a kapcsolatot a
LISYS Fényrendszer Rt.-vel.
Vezérelhető eszközök száma:
•
•
•

128 mozgógép (40 helyett)
400 dimmer csatorna (100 helyett)
20 extra

Kijelzés:
A két DMX vonal megkülönböztetésére a képernyőn az alábbi két kis ikon szolgál:
Port 1 (1-512):

Port 2 (513-1024):

A [SETUP] [DMX ADDRS] menüben láthatjuk, hogy mely mozgógépek, milyen DMX
címen találhatóak. [SELECT ADDRESS], F4, [DMX PORT 2] parancsokkal pedig
megnézhetjük a DMX 2-es porton lévő összerendeléseket.
Összerendelés:
Bármely dimmer csatornánkat ill. mozgógépünket hozzárendelhetjük a 2-es DMX
porthoz is.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a [SETUP] [DMX
ADDRS] -re.
2. Kattintsunk a [SELECT
ADDRESS] -re.
3. Kattintsunk a [DMX PORT 2] -re.
4. Válasszuk ki a megfelelő címet
és kattintsunk a [SET] -re.

Ethernet:
Amennyiben ethernetet használunk, a 2-es portot hozzá kell rendelnünk a VC-hez.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk a [SETUP]
[SYSTEM] [I/O] [ETHERNET]
-re.
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2. Kattintsunk a [NEXT] -re.

A kerékkel állítsuk be a VC számot.

3. Kattintsunk az [OK] -ra.

4. FCB időzítések
Ezzel az új funkcióval a jelekben, memóriákban, vagy chaser lépésekben lévő F/C/B
paraméter csoportoknak külön adhatunk úszási és várakozási időket.

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT]
[SCENE#] vagy
[QLIST#][CUE#] vagy
[CHASE#] [STEP#] [TIME] -ra.

Az időzítéseket mutató képernyő megjelenik.

2. Kattintsunk az [F] vagy [C]
vagy [B] vagy [OVERALL] -ra.

Az [OVERALL] s-gomb segítségével
egységes időzítést adhatunk meg.

3. Kattintsunk a [Fade] vagy
[DELAY] -re.

A kerekek segítségével állítsuk be a kívánt
időket. A [CLEAR] segítségével törölhetjük a
beállított időket.

4. Kattintsunk az [OK] -ra.

FCB Időzítések képernyő

Alapértelmezett idők:
Az előbbi beállítások híján a pult az úgynevezett alapértelmezett időkkel dolgozik:
•
•
•
•
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Egységes beúszási idő: A következő menüpontban lehet beállítani: [SETUP]
[SYSTEM OPTIONS] [DEFAULTS] [OBJECT TIME].
Egységes várakozási idő: 0 másodperc (cut).
F/C/B beúszási idő: Alapértelmezettként az egységes beúszási időt veszi.
F/C/B várakozási idő: Alapértelmezettként az egységes várakozási időt veszi.
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5. Mozgógép paraméterek
Az új szoftver mozgógépenként max. 48 paramétert támogat az eddigi 32 helyett. Az
új Device Builder 2.0 úgyszíntén 48 paraméter beállítására ad lehetőséget.

6. Visszalapozás
Visszalapozáshoz nyomjuk le a [SHIFT] nyomógombot, tartsuk lenyomva, majd
kattintsunk a [PAGE] -re.

7. Qlisták
A Qlisták független objektumok. A 40 Qlista egyenként 60 memóriát tartalmazhat.
Qlistát általában egy nem homogén előadás összerendezéséhez használunk. Például
egy tánccsoportnak 3 különböző produkciója van. Mentsük el az első produkciójukat
a Qlista 1-be, a másodikat a Qlista 2-be, a harmadikat a Qlista 3-ba. Vagy például, ha
egy bandának van 20 száma, mind a 20 számhoz tartozó jeleket, chaser-eket
elmenthetjük különböző Qlistákba, így a számok előadási sorrendjétől függetlenül
gond nélkül le tudjuk vezényelni a világítást.
Egy Qlista két dologból áll:
1. Memóriákból (max. 60), melyek az 1-10 lejátszókon vannak.
2. Különböző állandó összerendelések (jelek, chaser-ek), melyek a 11-20
lejátszókon vannak. Ezek az összerendelések a Qlista betöltését követően,
függetlenül a kiválasztott memóriától állandóan a lejátszókon vannak, addig,
míg a Qlista be van töltve.
Egy memória két dologból áll:
1. 1-es lejátszó: Egy általunk tetszés szerint felvett csatorna ill. mozgógép
csoport.
2. 2-10 lejátszók: Különböző összerendelések (jelek, chaser-ek). Ezek, mihelyst a
memóriát behívjuk, aktiválódnak.

Új Qlista létrehozása:
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Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT]
[QLIST#] -re.
2. Rendeljünk a 11-20
lejátszóhoz jeleket,
chaser-eket.

Lásd lentebb.

3. Kattintsunk a [STORE] -ra.
Megjegyzés:

A 0-s memória automatikusan létrejön mihelyst a Qlistát
létrehoztuk. Ameddig nem töltünk be memóriát, addig a 0-s
memória marad érvényben.

Qlista képernyő

Új memória létrehozása:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT]
[QLIST#][CUE#] -ra.
2. Szerkesszünk csatornákat
vagy mozgógépeket.
3. Kattintsunk a [STORE] -ra.

Ekkor a megadott memória 1-es lejátszójához
rendelődik a szerkesztett kép.
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Memória képernyő

Új memória beszúrása létező memóriák közé:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT] QLIST#]
[INSERT CUE#] -ra.

Válasszuk ki azt a memória helyet, ahová az új
memóriát kívánjuk szúrni.

2. Szerkesszünk csatornákat
vagy mozgógépeket.
3. Kattintsunk a [STORE] -ra.

Az új memória a kívánt helyre bekerült, a
mögötte lévő memóriák egy hellyel arrébb
tolódtak.

Új memória beszúrása létező memóriák közé:
Egy Qlista törléséhez a következő parancssort adjuk: [EDIT] [QLIST#] [CUE#]
[DELETE]. A törölt Qlista helyén üres hely marad.

Jelek, chaser-ek hozzárendelése Qlistához:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT] [QLIST#]
[PB 11-20] -ra.
2. Válasszunk ki a 11-20
lejátszóból egyet.
3. [SCENE#] vagy [CHASE#]

Válasszunk ki egy jelet, vagy egy chaser-t.

4. Kattintsunk a [STORE] -ra.

Jelek, chaser-ek hozzárendelése memóriához:
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Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT]
[QLIST#] [CUE#] [PB 2-10] re.
2. Válasszunk ki a 2-10
lejátszóból egyet.
3. [SCENE#] vagy [CHASE#]

Válasszunk ki egy jelet, vagy egy chaser-t.

4. Kattintsunk a [STORE] -ra.

Memóriák időzítése:
A memóriákhoz 6 féle időzítési értéket lehet rendelni:
Fade In – A memória beúszási idejét határozza meg.
Delay In – A memória beúszás előtti várakozási idejét határozza meg (miután a
memóriát elindítottuk). Alapértelmezett várakozási idő 0 másodperc (cut).
Fade Out – A memória kiúszási idejét határozza meg.
Delay Out – A memória kiúszás előtti várakozási idejét határozza meg (miután a
memóriát elindítottuk). Alapértelmezett várakozási idő 0 másodperc (cut).
Follow – Amennyiben ennek a paraméternek értéket adunk, úgy a memória
automatikusan beúszik az itt megadott várakozási idő leteltével. Természetesen, ha
ennek a pereméternek nincs értéke, a következő memória csak kézi indítással úszik
fel.
SMPTE time code – SMPTE kódokra is lehetőség van memóriákat indítani. Lásd
később.
Természetesen itt is be tudunk állítani saját időket az F/C/B paraméter csoportokhoz.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT]
[QLIST#] [CUE#] [TIME] -ra.
2. Válasszuk ki a megfelelő
paramétereket és adjunk a
kerekek segítségével értéket.
3. Kattintsunk az [OK] -ra.
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Memória időzítések képernyője

Memóriák időzítése:
Qlisták összefűzése:
Egy Qlistát hozzáfűzhetünk egy másik Qlistához vagy snap -hez. Mikor a [GO] –t
megnyomtuk és az adott Qlistában nincs több memória, automatikusan a Qlistához
fűzött Qlista ill. snap töltődik be. Így tulajdonképpen egy olyan Qlista csoportot
tudunk felépíteni, ami több mint 60 memóriából állhat.
Egy Qlista hozzáfűzése egy másik Qlistához vagy snap-hez: [EDIT] [QLIST#] [LINK
QLIST#] vagy [LINK SNAP#]

Megjegyzés:

•

A fűzött Qlista automatikusan az 1-es memóriától indúl,
tehát a 0-as memóriát kihadja.

•

Egy snap betöltődése automatikusan kiveszi a Qlistát.

Memóriák hurkolása:
Lehetőségünk van több memóriát összehurkolni egy Qlistán belül.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Kattintsunk az [EDIT]
[QLIST#] [CUE#] -ra.

Válasszuk ki az első memóriát.

2. Kattintsunk a [LOOP][#] -ra.

Válasszuk ki az utolsó memóriát.

3. A kerekekkel adjuk meg a
hurkok számát (max. 1000).

Amennyiben végtelen hurkolást szeretnénk, úgy
ne adjuk ide értéket.

4. Kattintsunk az [OK] -ra.

Ha egy memória egy hurok része, természetesen nem szükséges a „follow”
paraméterét megadni, anélkül is automatikusan beúszik.
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A ‘►’ rákattintásával ki tudunk ugrani a hurokból és a hurok utolsó memóriája utáni
memóriára ugrunk.

Qlisták működése:
A Qlisták használatához lépjünk ki a szerkesztés módból.

Parancs lépések

Megjegyzések

1. Egy Qlista betöltéséhez
kattintsunk a [QLIST#]
[LOAD] -ra.

A 0-s memória, valamint a Qlistához tartózó
összerendelések (11-20 lejátszó)
betöltődnek. A paranccssorban megjelenik a
betöltött Qlista sorszáma, valamint az
aktuális memória (cue).

2. Kattintsunk a [GO] 4 -ra.

Beúszik a memória. A next után kiíródik a
következő memória.

Qlista lejátszás kijelző

Visszalépéshez shift-el együtt nyomjuk meg a [GO] –t.
Ha direktbe akarunk beúsztatni egy memóriát akkor kövessük a következő
parancsokat:
[QLIST#] [CUE#] [GO TO CUE] A megadott memória a hozzárendelt időkkel beúszik.
Az 1-es lejátszó u-gombja segítségével az aktuális memóriát manuálisan is be- ill.
kiúsztathatjuk. A jobbra mutató tömör nyíl azt mutatja, hogy a memória bent van, a
lefelé mutató tömör nyíl a kiúszást jelenti, a tömör négyzet pedig azt mutatja, hogy a
memória nincs beadva.
A Qlistából a következő képpen tudunk kilépni:
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[QLIST] [UNLOAD] – ekkor a rendszer kilép a Qlistából és automatikusan az utoljára

használt snap-et tölti be.
Megjegyzés:

Ha egy Qlista be van töltve, a Qlist LED-je villog.

8. SMPTE
SMPTE kódokat tudunk fogadni az SMPTE bemeneten keresztül ill. a pult tud saját
SMPTE kódot generálni. Mindkét esetben a kódokat hozzá tudjuk rendelni a
lejátszani kívánt memóriákhoz.
Megjegyzés:

A külső SMPTE generátor mindig felülírja a belsőt.

SMPTE beállítások:
Két módon tudunk az SMPTE menübe menni: [SETUP] [SYSTEM OPTIONS] [I/O]
[SMPTE], vagy direkt módon a [SHIFT]+[SMPTE SETTINGS] paranccsal.
A következőket tehetjük ebben a menüben:
• Engedélyezhetjük ill. tilthatjuk az SMPTE funkciót.
•

Beállíthatjuk a másodpercenkénti kép számot (max. 50).

•

Elindíthatjuk, megállíthatjuk ill. újraindíthatjuk a belső SMPTE generátort.

SMPTE képernyő
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SMPTE idő hozzárendelése memóriához:
SMPTE időt kétféle módon rendelhetünk memóriához:
1. Közvetlenül beírhatjuk az SMPTE időt a következő módon: [EDIT] [QLIST#]
[CUE#] [TIME] [SMPTE] – az idő megadásához használjuk a kerekeket. Óra
megadásához nyomjuk le a Shift –et, és állítsuk be az órát az 1-es kerékkel.
2. ‘Teach SMPTE’ funkció használatával: Rákattintása után minden Go (4) –ra
kattintással generálunk egy új SMPTE hozzárendelést az aktuális memóriához.

9. Külső mozgatás
Lehetőség van a PS/2 bemeneten keresztül egy külső eszközzel (egér, joystick) a
mozgógépek mozgását (mozgófej, tükör) vezérelni.
Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a rendszer fel tudja ismerni a rácsatlakozott külső
eszközt, a csatlakozást kikapcsolt állapotban végezzük, majd
ezután kapcsoljuk be a pultot.

10. Kerekek felbontása
A pult észleli a kerekek mozgatási sebességét és ahhoz mérten választja ki a
felbontást. Ha lassan tekerjük a kereket, a felbontás finomabb, ha gyorsítunk, a
felbontás is durvább lesz.
A még finomabb felbontáshoz nyomjuk le a kereket és lenyomva tekerjük.

11. Új chaser szerkesztése
Új chaser szerkesztésekor az 1. lépés automatikusan létrejön.

12. Információ kijelzés
Amennyiben egy objektum ki van választva, az összes lehetséges parancs kiíródik a
képernyőre.
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Az 1-es jelre vonatkozó információk a képernyőn

Aktiválni ill. tiltani a következő menüben lehet: [SETUP] [SYSTEM OPTIONS]
[BEHAVIOR] [OBJECT INFO].

13. Eszközök száma
A pultban összesen max. 200 eszköz tárolható.

14. Help képernyő
Rákattintásával a lejátszási szimbólumok magyarázatukkal kilistázódnak.

15. Információ kijelzés
Amennyiben egy objektum ki van választva, az összes lehetséges parancs kiíródik a
képernyőre.

16. A nap tippje
A pult bekapcsolását követően kappunk egy tippet a pult működésével kapcsolatban.
Ezt a ’Don’t show Tips’ bekapcsolásával letilthatjuk.
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2.1 R1 SW verzió
1. Fan funkció
Ezzel a funkcióval egy mozgógép vagy dimmer csatorna csoportban lévő gépek egyes
paraméterének eloszlását tudjuk beállítani 4 különböző módon.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszunk ki egy dimmer
csatorna vagy egy mozgógép
csoportot.
2. Nyomjuk le a [SHIFT] –et.

Ekkor az [EFFECT] gomb [FAN] –ra vált.

3. Kattintsunk a [FAN] –ra.
4. Válasszuk ki a megfelelő
eloszlási mintát.

A chaser fut tovább az új beállításnak
megfelelően.

5. Válasszuk ki a megfelelő
paramétert, majd forgassuk a
paraméter kereket.

Látni fogjuk, hogy az egyes gépek
paraméterei, hogyan fognak egymáshoz
képest változni.

2. Flip funkció
Ezzel a funkcióval egy mozgógépet átforgatunk a jelenlegi tilt és pan pozíciójába a
másik irányból.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Válasszunk ki egy
mozgógépet.
2. Nyomjuk le a [SHIFT] –et.

Ekkor az [ALL IN ACTIVE] gomb [FLIP] –re
vált (F6).

3. Kattintsunk a [FLIP] –re.

3. Szabad memória kapacitás
A SETUP/SYSTEM OPTIONS menüben megnézhetjük a pult szabad memória
kapacitását.
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4. Automatikus szín könyvtárak
A szín ( C ) könyvtár 41-60 bankjába 20 automatikus szín került. Ezek automatikusan
életbe lépnek, mihelyst egy gépnél azonos színt keverünk ki (RGB-nél és CMY-nál
is), vagy a színtárcsán megegyező színt használunk. (Pl.: Ha RGB-nél R=full, G=full,
B=zero, akkor automatikusan a „yellow” (sárga) ugrik be, de ugyan ez a helyzet, ha a
CMY-nál C=zero, M=zero, Y=full. Természetesen ha a fix színtárcsán a „yell” vagy
„Ylw” vagy „Yelo” –t állítjuk be, ugyan ez történik).

5. Park funkció
Ezzel a funkcióval egy mozgógép dimmer paraméterét, egy dimmer csatornát, vagy
egy jelben lévő összes dimmer paramétert „parkoltatni” tudunk. Ez azt jelenti, hogy a
park állásban lévő paraméter fix állásban van, azt nem lehet változtatni. A park
állásban lévő paraméterre a B.O. nincs hatással!
A 15-ös dimmer csatorna park állásba való állításához:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk meg a [PARK] –ot.
2. Válasszuk ki a 15 csatornát.
3. Nyomjuk meg az F3 Park –ot.

Ekkor az intenzitás érték előtt egy „P” betű
jelenik meg.

4. A park állásból való kilépéshez
nyomjuk meg az F2 UnPark –
ot.

6. Jelszó
Ezzel az új funkcióval lehetőségünk van a pultot az avatatlan kezek elől jelszóval
védeni. A védelemnek két foka lehetséges:
• Programozó: minden funkciót használhat
• Pultos: csak a lejátszási funkciókat használhatja (semmit nem
szerkeszthet ill. törölhet)
A jelszó beállításához ill. be/ki kapcsolásához kövessük az alábbi utasításokat:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk meg a [SETUP] – F7
System Option – F6 Protect –
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F6 Config User –t.
2. Válasszuk ki az F5 Define
PassWord -öt.
3. Válasszuk ki az F4 Next User
–el, hogy a programozói
(Programmer) vagy a pultos
(User) jelszót kívánjuk e
beállítani.

Ekkor az intenzitás érték előtt egy „P” betű
jelenik meg.

4. Az u-gombok segítségével írjuk
be a négyjegyű jelszót.
5. Kattintsunk az F12 OK –ra.
6. Kapcsoljuk be a jelszóvédelmet
az F6 Enable PassWord
gombbal.

7. DMX bemenet
Az új szoftver alkalmassá teszi a pultot külső DMX forrás fogadására. A bejövő DMX
értékeket a Store Stage funkcióval be tudjuk menteni egy jelbe, vagy egy Qlistában
lévő memóriába.
Figyelem! A bejövő DMX csatorna értékeket csak akkor tudjuk elmenteni, ha
azok konfigurálva vannak a pultban!
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2.1 R3 SW verzió
1. Könyvtárak közvetlen elérése lejátszás közben
Ezzel az új funkcióval lehetővé válik számunkra, hogy lejátszás közben a könyvtárak
tartalmát hozzárendelhessük az eszközökhöz.
Ezt megtehetjük a lejátszásban szereplő aktív eszközök esetében vagy az összes
eszközre vonatkozóan.
Ez az új funkció az élő lejátszás közbeni munkát nagymértékben felgyorsítja.
A hagyományos könyvtár hozzárendelési mód is érvényben marad.
Fontos tudni, hogy a beválasztott könyvtár a szerkesztőbe íródik. Törléséhez meg kell
nyomni az EDIT-et.
Az auto szín könyvtárak, a felhasználói könyvtárak valamint a könyvtárak közvetlen
elérés funkció használatával igen sok munkát takaríthatunk meg az élő lejátszások
során.
Könyvtárak közvetlen hozzárendelése az aktív mozgógépekhez
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Miközben egy jel vagy egy
chaser fut válasszuk ki
valamelyik könyvtár tárat [F],
[C], vagy [B].
2. Válasszuk ki a megfelelő
könyvtárat.

Minden olyan mozgógép, melynek van dimmer
értéke felveszi a könyvtárban lévő értékeket.

3. Nyomjuk meg az [EDIT] –et
amennyiben inaktiválni
kívánjuk a
könyvtárhozzárendelést.

Könyvtárak közvetlen hozzárendelése az összes mozgógépekhez
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Miközben egy jel vagy egy
chaser fut válasszuk ki
valamelyik könyvtár tárat [F],
[C], vagy [B].
2. Válasszuk ki a megfelelő
könyvtárat úgy, hogy közben
megnyomjuk és nyomva tartjuk
a [SHIFT] –et .

Minden mozgógép felveszi a könyvtárban lévő
értékeket.

3. Nyomjuk meg az [EDIT] –et
amennyiben inaktiválni
kívánjuk a
könyvtárhozzárendelést.
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2. Monitor képernyő választás (csak M verzió)
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk meg a [SHIFT] +
[LIVE DISPLAY] –t. A live
Display gomb [SELECT VIEW]
–ra vált.

A monitoron megjelenik az összes képernyő
típus.

2. Az egérrel válasszuk ki a
megfelelő típust és kattintsunk
az OK-ra vagy az F6 Next és
F7 Prev gombokkal válasszunk
és utána kattintsunk az OK-ra.

3. Monitor képernyő típusok (csak M verzió)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minden eszköz (mozgógépek, dimmer csatornák, extrák)
Dimmer csatornák
Mozgógépek
Extrák
Mozgógépek és dimmer csatornák
Mozgógépek és extrák
Mozgógépek és a lejátszók
Dimmer csatornák és a lejátszók
Mozgógépek, dimmer csatornák és a lejátszók ***Ez a

leggyakrabban

használt típus***

Q-listák és a lejátszók
Mozgógépek, dimmer csatornák és Q-listák

4. Aktív eszközre való ugrás /Jump Display/ (csak M verzió)
Amennyiben ez a funkció aktiválva van (alapesetben aktiválva van), a képernyő
mindig a kiválasztott eszközre ugrik, ha az éppen nincs a képernyőn.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk meg a [SHIFT] +
[LIVE DISPLAY] –t. A live
Display gomb [SELECT VIEW]
–ra vált.

A monitoron megjelenik az összes képernyő
típus, alattuk pedig a Jump Display ablak a
három eszköz típussal.

2. Az egérrel válasszuk jelöljük ki
a megfelelő típust és
kattintsunk az OK-ra vagy az
F6 Next és F7 Prev gombokkal
jelöljünk és utána kattintsunk
az OK-ra.
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5. Külső egér használata (csak M verzió)
A pult hátsó oldalán található PS/2 csatlakozón keresztül lehetőségünk van egy külső
egér csatlakoztatására.

6. A botkormány használata egérként (csak M verzió)
Ha nem áll rendelkezésünkre külső egér, lehetőségünk van a botkormányt egérként
használni.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk meg a [SHIFT] + [X
vagy Y] gombokat a
botkormánynál.

A botkormány egérként funkcionál, az X és Y
LED-jei világítanak.

2. Mozgassuk a botkormányt,
választáshoz az [X vagy Y]
gombokat nyomjuk.

7. Eszközök választása a képernyőn (csak M verzió)
Lehetőségünk van eszközöket közvetlen a képernyőn kijelölni az egér segítségével. A
különböző eszközöket kijelölhetjük egyenként, vagy csoportosan úgy, hogy
ráklikkelünk az elsőre, majd az utolsóra ráhúzzuk.
Dimmer csatornák kiválasztása
Kattintsunk közvetlen a dimmer csatorna mezőjére.
Mozgógépek kiválasztása
Kattintsunk a mozgógép baloldali szürke mezőjére (ahol a mozgógép neve szerepel).
Rákattintás után a név után megjelenik egy + jel.

8. Képernyő görgetése (csak M verzió)
Amennyiben a túl sok eszköz vagy mozgógép paraméter nem fér ki, lehetőségünk van
a képernyőt a kívánt helyre görgetni.
A dimmer csatorna és Q-lista ablakot csak fel/le lehet görgetni.
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a [CHANNEL] vagy
[ML] vagy [QLIST] gombokat.
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2. A fel/le görgetéshez használjuk
az 1. kereket a jobbra/balra
görgetéshez a 2. kereket.

9. Az érintő képernyő megjelenése a monitoron (csak M verzió)
Amennyiben a pult SETUP módban van, az érintő képernyő tartalma megjelenik a
monitoron is. Ez igaz a dimmer csatorna és mozgógép összerendelési képernyőkre is.

10. A monitoron lévő színkódok (csak M verzió)
A monitoron lévő színek információkkal rendelkeznek. Az alábbi táblázatban látható
az egyes színek jelentése:
Objektum

Szín

Kiválasztva

Jel

Sötét zöld
Világos zöld, ha aktív

Szürke

Chaser

Sötét vörös
Világos vörös, ha aktív

Szürke

Snap
Könyvtárak
Csoport
Effekt
Q-lista
Memória
Chaser lépés
Előadás és eszköz fájlok
Vezérlő lépések

Sárga
Világos lila
Narancssárga
Narancssárga
Kék
Ciánkék
Vörös
Türkiz
Szürke

Szürke
Szürke
Szürke
Szürke
Szürke
Szürke
Szürke
Szürke

A dimmer csatornákra és mozgógépekre vonatkozó színkódok:
Szín
Vörös háttér
Fehér háttér
Zöld
Vörös
Ciánkék
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11. View/View Solo
Amikor egy jelet, chaser-t vagy memóriát a szerkesztőbe töltünk, kétféle módon
tehetjük meg. Ha a View Solo aktív, a betöltéskor a szerkesztő tartalma törlődik (tehát
a nem a jelben szereplő eszközök leúsznak. Ha a View Merged aktív, a szerkesztőben
lévő, de nem a betöltött jelben/chaser-ben/memóriában lévő eszközök bennt
maradnak.

Eddig az elsődleges a View Solo volt, a View Merged funkciót a [SHIFT] segítségével
tudtuk aktiválni. Innentől fogva a View Merged funkció elnevezése View és ez lesz
az elsődleges funkció. A View Solo funkciót a [SHIFT] segítségével tudtuk aktiválni.

12. Új görbe a dimmer csatornákhoz - PULSE
Az új – PULSE – görbe 10% szintnél 100%-ra ugrik, majd 90% szintnél visszaugrik
0%-ra.

Intenzitás
100%

10%

90%

szint %

13. Új MIDI parancsok
[Note ON 61→
→80]] PB ON parancs (1-20 lejátszók), [Note OFF 61→
→80]] PB OFF
parancs (1-20 lejátszók).
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14. Új szín könyvtár - #55
Új szín könyvtár adódott az automatikusan generált könyvtárakhoz. Ez a könyvtár az
#55-ös számú (open white – fehér).
Az automatikus színkönyvtárak a 3. lapon a 41-60 számokon találhatók.
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2.2 R1 SW verzió
1. Lejátszók közvetlen programozása
Ezzel az új funkcióval lehetővé válik számunkra, hogy a lejátszókat közvetlen tudjuk
programozni, azokra közvetlen módon tudjunk jeleket, cheser-eket, memóriákat
menteni, ill. lejátszás közben azokat módosítani. Tehát ennek a funkciónak a
használatával meggyorsul a programozás, hiszen az eddigiekhez képest egy lépés
kimarad ill. automatikussá válik.
Jel közvetlen programozása
Egy új jel létrehozása egy üres lejátszóra:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t
és nyomjuk le a kívánt lejátszó
u-gombját.
Megjegyzés:

Ha a Store megnyomása után nem adjuk meg, hogy minek
szeretnénk tárolni a szerkesztett állapotot, a pult automatikusan
jelnek menti el. Később látjuk, hogy ha chaser-ként, vagy Qlistaként
kívánjuk elmenteni, akkor azt meg kell adni.
Mikor a fennti módon készítünk új jelet vagy chaser-t, az mindig a
következő üresen állón helyre mentődik és a későbbiekben
forrásként innen vehető elő.

Egy lejátszón lévő jel módosítása
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Módosítsuk az értéket.
3. Nyomjuk meg az F3 Store –t
és nyomjuk le a kívánt lejátszó
u-gombját.

Megjegyzés:

1.0 SW verzió
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Egy új jel létrehozása egy foglalt lejátszóra
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Nyomjuk meg a [SCENE] –t és
nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

Chaser közvetlen programozása
Egy új chaser létrehozása egy üres lejátszóra:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Nyomjuk meg a [CHASE] –t és
nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

Egy új lépés hozzáadása a chaser-hez:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.
2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t
és nyomjuk le a kívánt lejátszó
u-gombját.

Egy lejátszón lévő chaser lépés módosítása:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Menjünk a kiválasztott
lépéshez.

Nyomjuk meg egyszerre a kívánt lejátszó ugombját és a [PLAY ៑] –t. Ekkor manuál
módba kerültün. Az u-gomb segítségével
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lépegessünk el a megfelelő lépésig.
2. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.
3. Módosítsuk az értékeket.
4. Nyomjuk meg az F3 Store –t
és nyomjuk le a kívánt lejátszó
u-gombját.

Qlista és memória közvetlen programozása
Egy új Qlista és memória létrehozása egy üres lejátszóra:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Nyomjuk meg a [QLIST] –et és
nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

Egy üres lejátszót válasszunk!

Egy új memória létrehozása egy meglévő Qlistába:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Nyomjuk meg a [QLIST] –et és
nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

Egy olyan lejátszót válasszunk, ahol már van
Qlista.

Egy Qlista memória módosítása:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Menjünk a kiválasztott
memóriához.

Nyomjuk meg a következő gombokat: [QLIST]
#, [LOAD] és a [PLAY ៑] –t, míg el nem érjük
a kívánt memóriát.

2. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.
3. Módosítsuk az értékeket.
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4. Nyomjuk meg az F3 Store –t
és nyomjuk le a kívánt lejátszó
u-gombját.

2. Jelek és chaser-ek előnézete
Eddig [SCENE] vagy [CHASE] módban az u-gombokkal tudtuk kiválasztani az adott
jelet vagy chaser-t és a potmétereknek nem volt funkciójuk. Mostantól ez az új
funkció lehetővé teszi, hogy a jel ill. a chaser kiválasztása előtt a potméter feltolásával
megnézhetjük azok tartalmát, mely a monitoros verzión a képernyőn is látható.
3. Egy lépéses chaser
Ha egy olyan chaser-t készítünk, mely csak egy lépésből áll, akkor a pult
automatikusan hozzáad egy „üres” lépést.
Egy lépéses chaser csatornákkal:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t
és válassuk ki a szerkeszteni
kívánt csatornákat.

Pl.: [CHANNEL] 1→5

2. Adjunk értéket.

A dimmerkerékkel, vagy F8 Full.

3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Nyomjuk meg a [CHASE] –t és
nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

Egy lépéses chaser mozgógépekkel:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [ML] –t és
válassuk ki a szerkeszteni
kívánt mozgógépet.

Pl.: [ML] 1→5

2. Válasszuk ki a megfelelő
paramétert.
3. Adjunk értéket.
4. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
5. Nyomjuk meg a [CHASE] –t és
nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.
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4. Chaser lépések száma
Ettől a szoftver verziótól kezdve egy chaser 100 lépésből állhat az eddigi 20 helyett. A
lépések szerkesztésénél a [PAGE] gombot használhatjuk lapozáshoz.
5. Mozgógép paraméterei a húzókon
Ezzel az új funkcóval rátehetjük a szerkeszteni kívánt mozgógép paramétereit a
húzókra. A paraméterek sorrendeje a paraméter bankok és az azokban lévő
paraméterek sorrendjéhez igazodik.
Egy mozgógép paramétereinek hozzárendelése a húzókhoz:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [ML] –t és
válassuk ki a szerkeszteni
kívánt mozgógépet.
2. Nyomjuk meg a [SHIFT] + F7
Diplay Param gombokat.

6. Csatornák bevillantása (flash mód)
Ezzel az új funkcóval beállíthatjuk, hogy a csatornák kiválaszásánal az u-gombok ne
választó funkcióval, hanem villantó (flash) funkcióval rendelkezzenek.
Flash mód bekapcsolása:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t.
2. Nyomjuk meg az F7 Flash
gombot.

Az F7 s-gomb funkció kiválasztott lesz (fekete
háttér), az u-gombokhoz tartozó LED-ek
narancs és zöld színben villognak.

3. Nyomjuk meg valamelyik ugombot.
Megjegyzés:

Flash módban a csatornák mindig a potméter állásától függően
villanthatók fel 100%-ig. Tehát ha például a potméter 50%-nál áll,
akkor a flash gomb megnyomásával 50-100% között tudjuk a
csatornát bevillantani.

Flash mód kikapcsolása, átkapcsolás kiválasztó módba:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t.
2. Nyomjuk meg az F7 Flash
gombot.
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vagy narancs színűek.
3. Nyomjuk meg valamelyik ugombot.

Az adott csatornák szerkesztésre
kiválasztódnak.

Egy új jel/chaser/memória létrehozása flash módban a húzókkal:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t.
2. A programozni kívánt
csatornákhoz tartozó
potmétereket toljuk a kívánt
értékig.
3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

Egy új jel létrehozása flash módban a u-gombokkal:
Parancs lépések

Megjegyzések

1. Nyomjuk le a [CHANNEL] –t.
2. A programozni kívánt
csatornákhoz tartozó ugombokat nyomjuk le és
tartsuk lenyomva.
3. Nyomjuk meg az F3 Store –t.
4. Engedjük el az u-gombokat.
5. Nyomjuk le a kívánt lejátszó ugombját.

7. Csatornák a szerkesztőben
Egy szerkesztőben lévő csatornát ki tudunk venni úgy, hogy a hozzá tartozó húzót fel,
majd le toljuk. Ekkor a csatorna teljesen eltünik a szerkesztőből és nem jelenik meg
értékként a ZR, mint eddig.

8. Az U-gombok LED kijelzője
A 7-szegmenses LED kijelző ettől a verziótól kezdve Playback módban megjeleníti a
snap-ek sorszámát is.
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