Sposoby sterowania oraz tworzenie efektów za
pomocą urządzeń DMX512 typu "Moving Heads"
(Ruchome Głowy)
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Co jest potrzebne do sterowania?
Niektóre urządzenia DMX512 w tym
ruchome głowy posiadają wbudowany
mikrofon, z pozoru wydaje się że wystarczy
go włączyć a głowa zacznie pracować w
rytm muzyki, w praktyce tak nie jest bo
ruchome głowy święcą wszędzie a najmniej
w pożądane miejsca, dlatego trzeba czegoś
więcej.

Co jest potrzebne do sterowania?
Ciąg dalszy I
Także innym sposobem jest
korzystanie z gotowych programów
demo zawartych w urządzeniu,
jednak jak w poprzednim przypadku
efekty nie dostosowują się do
pomieszczenia, rytmu muzyki oraz
tego co się aktualnie dzieje na sali.

Co jest potrzebne do sterowania?
Ciąg dalszy II
Praktycznie jedynym sposobem jest sterowanie
centralne za pomocą konsoli lub interfejsu DMX512.
●

●

Konsola – w przypadku głów tanie konsole do 2000zł są
przestarzałe i tworzenie efektów jest czasochłonne a
ruch bywa mało płynny, pokazu dodatkowo wszelkie
poprawki i modyfikacje są cieżkie do przeprowadzenia
bez widoku edytora na ekranie monitora.
Interfejs DMX512 – zwany też konwerterem DMX512,
jest to urządząnie podłączane do komputera, na których
jest aplikacja do kontroli oświetlenia, a sam interfejs
dostarcza sygnału DMX512 do innych urządzeń
DMX512: PAR LED, Lasery , ruchome głowy itp.

Jak działa interfejs USB/DMX512?

Interfejs USB/DMX512 dołączony do komputera
poprzez złącze USB, na komputerze jest
zainstalowana i uruchomiona aplikacja DMX512 np:
QLC+, Freestyler , Vixen itp. Te programy są
dostępne za darmo i współpracują
z interfejsem KWMATIK. Sam Interfejs
dostarcza sygnał DMX512 do szyny
DMX512 z aplikacji DMX512 na PC.

Aplikacje DMX512
●

●

●

QLC+ : adres strony programu
http://www.qlcplus.org/index.html , pełny program o
bardzo dużych możliwościach. Oprócz systemu Windows
działa na Linux I Mac OSX. Polska strona→
http://qlcplus.pl/
Freestyler - adres strony programu
http://freestylerdmx.pl/ , program możliwościami
porównywalny do QLC+, także darmowy ale tylko działa
na Windows. Obecnie najbardziej popularny w Polsce.
Vixen 3 – popularny w Australii, ukierunkowy na
dekorację świetlną podczas wydarzeń i świąt.
http://www.vixenlights.com/category/vixen-3/

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.1
Wcześniej wspomniana aplikacja jest łatwiejsza
w przyswojeniu od innych. W dalszym ciągu dla
przedstawienia zagadnienia będzie użyty
zestaw:
●

Laptop z QLC+ wersja 4.10.5b

●

Interfejs USB/DMX512 KWMATiK model KW-d04c

●

Ruchome głowy ADJ Inno Color Beam 12 → 2 szt.
http://www.adj.com/inno-color-beam-12

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.2
Od czego zacząć ?
Filozofia obsługi sprowadza
się do dodania fixture
(gotowe biblioteki urządzeń
DMX512) ,dzięki temu
operuje się na urządzeniu a
nie pojedynczych kanałach
jak za dawnych czasów na
konsolach. Potem te fixture
służą do budowy scen I
efektów na podstawie
modułów I narzędzi QLC+.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.3
Zostały dodane 2
głowy ruchome,
zmieniono im adresy
na 97 i 113. W tym
przykładzie głowy
działają w trybie 16
kanałowym.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.4
W instrukcji tych
głów kanały
przedstawiają
się jak na
ilustracji obok.
Adres pierwszej
głowy jest
97,więc
następny to
97+16=113,
gdyby była 3-cia
taka sama to
adres byłby
113+16=129.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.5
W instrukcji tych
głów kanały
przedstawiają
się jak na
ilustracji obok.
Adres pierwszej
głowy jest
97,więc
następny to
97+16=113,
gdyby była 3-cia
taka sama to
adres byłby
113+16=129.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.6
Dodajemy
kolejne sceny, do
scen dodajemy
fixture,dla sceny
“white dla 2”
dodane są 2
głowy, dla scen
dotyczących
tylko kolorów
zaznaczamy tylko
te kanały,które
ich dotyczą,
inaczej zablokują
ruch dla modułu
EFX

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.7
Moduł EFX jest
wygodnym
narzędziem do
wprawiania w ruch
głów nawet po
bardzo
skomplikowanych
trajektorii, dodawać
kilka fixture do tego
narzędzia I ustalać
przesunięcie fazowe
czy zaznaczyć ruch
przeciwny.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.8

Można dodawać 2 głowy do jednego modułu EFX I ustawić jedną na kierunek
przeciwny “Reverse” ,numery (1), (2) pokazują która głowa jest na jakiej osi.
“Pattern” określa kształt ruchu: okrąg,kwadrat,linia, diament, liść , lissajous itp.
Zegarek obok przycisku “play” służy do ustalenia maksymalnego czasu ruchu, co
oznacza szybkość ruchu głowy.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.9

Można dodawać 2 głowy do jednego modułu EFX I ustawić jedną na kierunek przeciwny
“Reverse” ,numery (1), (2) pokazują która głowa jest na jakiej osi. “Pattern” określa kształt
ruchu: okrąg,kwadrat,linia, diament, liść , lissajous itp. Zegarek obok przycisku “play” służy do
ustalenia maksymalnego czasu ruchu, co oznacza szybkość ruchu głowy. Można klonować różne
ruchy a potem robić z nich odbicia lustrzane co potem da efekt dwóch świateł krzyżujących się,
lub zbiegających się w jednym punkcie.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.10

Kolekcja to funkcja ,która polega na tym że wszelkie dodane efekty są wykonywane
równocześnie, to właśnie tutaj łączy się kolor, intensywność ,gobo z ruchem głowy.
Wszelkie wcześniej stworzone sceny, EFX-y, skrypty można wykorzystać w
kolekcjach I je mix-ować ze sobą. Funkcja “chaser” to kolejkowanie dodanych
efektów, tu w przykładzie wykonywane są po sobie 2 kolekcje.

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.11

Stworzone efekty możemy zarządzać poprzez “Virtual Console”, ta konsola ma 2 tryby pracy :”design
mode” i “operate mode”. Na ilustracji po lewej stronie jest przykład dodania do przycisku “function”
dowolnej sceny, kolekcji, chasera , EFX-a itp. Po prawej stronie zdjęcie “operate mode”, przycisk zielonego
trójkąta zmienia się w czerwony kwadrat. Każdy przycisk lub potencjometr wykonuje wcześniej
zaprogramowaną funkcję. Efekt pracy można zobaczyć na filmie: https://youtu.be/tgURXoW44cU

Część praktyczna: Aplikacja QLC+ cz.12

Aby efekty były
widoczne potrzebne
jest zaznaczenie
wyjścia “Output” dla
zakładki
“input/Output”.
Należy zawsze dbać o
bezpieczeństwo i przy
załączaniu efektów być
w bezpiecznej
odległości.

FAQ, Najczęściej zadawane pytania
●

●

●

Czy interfejs może reagować na dźwięk? W aplikacji QLC+
jest moduł na “virtual console”,który sygnał dźwiękowy
(mic, line in) wpływa na zaprogramowany efekt, poprzez np :
zmianę sceny lub bezpośrednio kanału DMX512
Gdzie znajdę dokładniejsze instrukcje, tutoriale, brakujące
fixture do qlc+? Adresy: www.kwmatik.pl , http://qlcplus.pl/
,na bieżąco działa grupa na FB “QLC+ Polska”, gdzie można
wymieniać doświadczenie I zadawać pytania:
https://www.facebook.com/groups/qlcpolska/
Gdzie znajdę dokładniejsze instrukcje, tutoriale, brakujące
fixture do freestyler? Adresy: http://freestylerdmx.pl/ , na
bieżąco działa grupa na FB “Freestyler DMX Polska”
https://www.facebook.com/groups/252230795108379/

FAQ, Najczęściej zadawane pytania
●

●

●

●

Gdzie znajdę sterowniki do interfejsu KWMATIK USB/DMX512? Modele KW-MX0 i KW-D04c
są zgodne ze standardem OPEN ENTTEC i dla każdego z nich są na stronie
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm , w windows 10 sterowniki są wbudowane w
system. Dla Linux I MAC OSX wymagana jest konfiguracja bo także są wbudowane.
Czy interfejs zadziała z ruchomą głową lub laserem? Interfejs USB/DMX512 jest zgodny ze
standardem DMX512 , więc działa z każdym sprawnym urządzeniem ,które ma wbudowany
ten standard
Ile urządzeń dmx512 można podłączyć do jednego interfejsu I jaka jest maksymalna
długość linii? Zgodnie ze standardem DMX512 I warstwie fizycznej w postaci RS-485 to 32
urządzenia, ostatnie urządzenie dla stworzenia nowego segmentu na 32 urządz. Powinno
być wzmacniaczem. Jedno urządzenie to nie zawsze 1 kanał, głowa ADJ z tej prezentacji
posiada 16 kanałów, więc dla 32 głów x 16ch =512 kanałów, co oznacza że taki zestaw
wypełnił całą przestrzeń. Maksymalna długość linii to około 300 metrów a nie 1200 m.
Wynika to z prędkości pracy systemu DMX512 ->250 kbit/s a nie 9.6 kbit/s jak to błędnie
opisują w ofertach.
Co jest Opto-izolacja ? Opto-izolacja jest rodzajem separacji galwanicznej I błędnie jest
kojarzona z ekranowaniem, zerowaniem, uziemieniem czy obudową o grubszych ściankach.
Celem opto-izoloacji jest odseparowanie elektryczne dwóch obwodów I zapewnienie ich
komunikacji elementem optycznym, co powoduje że strona komputerowa USB I DMX512
nie mają połączenia elektrycznego I wszelkie zakłócenia na linii DMX512 nie przenoszą się
do wrażliwego złącza USB.

Interfejsy USB/DMX512 KWMATIK
dostępność:
●

Allegro :
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13557481&
order=m

●

OLX : https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/BDrj/

●

Strona firmowa www.kwmatik.pl

