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1. Instalacja oprogramowania i sterownika 
 

Rozdział ten opisuje jak zainstalować program oraz sterowniki interfejsu na wybranych systemach 

Windows i Macintosh. 

Wymagania systemowe: 

Windows 

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista 32/64, Siedem 

CPU 1 Ghz 

512 MB RAM 

150 MB wolnej pamięci na dysku 

1 napęd CD Rom 

1 lub więcej portów USB 2.0 

Ekran o rozdzielczości 1024 x 768 lub większej 

Macintosh 

MacOSX 10.4 (Tiger) lub lepszy 

CPU 1 Ghz (Intel) 

512 MB RAM 

150 MB wolnej pamięci na dysku 

1 napęd CD Rom 

1 lub więcej portów USB 2.0 

Ekran o rozdzielczości 1024 x 768 lub większej 

 

1.1. Instalacja i aktualizacja programu w systemie Windows 
 

Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie działające aplikacje, wyłącz program 

antywirusowy i upewnij się, czy komputer posiada wystarczającą ilość pamięci i miejsca na dysku.

  

 Włóż płytę z programem do napędu CD Rom. Instalacja powinna rozpocząć się 

automatycznie. Jeśli tak nie jest, znajdź plik Setup na płycie CD. 

• Kliknij Install Software (zainstaluj program), aby kontynuować instalację. 

• Wybierz język instalacji. 

• Kliknij OK, a następnie NEXT (DALEJ), aby kontynuować instalację. 

• Po przeczytaniu umowy licencyjnej, wybierz I Accept The Agreement (zgadzam się z 

warunkami umowy) i kliknij Next (dalej). 

• Po przeczytaniu Informacji o programie, kliknij Next (dalej). 

• Po ukazaniu się okna z wyborem lokalizacji docelowej, zatwierdź domyślną lokalizację: 

c:\Program Files\... lub kliknij Browse (przeglądaj), aby dokonać innego wyboru. Po wybraniu 

lokalizacji folderu, kliknij Next (dalej). 

• Po pojawieniu się okna wyboru folderu Menu Start, zatwierdź domyślną lokalizację lub kliknij 

Browse (przeglądaj), aby dokonać innego wyboru. Po wybraniu nazwy folderu, kliknij Next 

(dalej). 

• Po pojawieniu się okna wyboru dodatkowych zadań, zatwierdź domyślne ustawienia lub 

odznacz zadanie, którego nie chcesz wykonywać, a następnie kliknij Next (dalej). 

• Przejrzyj podsumowanie instalacji, a następnie kliknij Install (instaluj). 

• Rozpocznie się instalacja. Instalację można anulować w dowolnym momencie. 

• Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran Ukończenia instalacji. Kliknij Done (gotowe) lub OK, 

aby wyjść z instalatora. 



 

6 
 

www.modus.pl 

• Jeśli zainstalowano już sterowniki interfejsu, można uruchomić program i rozpocząć 

tworzenie pokazów świetlnych. Jeśli nie, przejdź do Instalacji sterownika w systemie 

Windows. 

1.2. Aby zaktualizować Program: 
 

Można przejść do nowej instalacji. Spowoduje to automatyczną aktualizację starych plików. Radzimy 

jednak najpierw odinstalować poprzednią wersję programu. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do 

usunięcia programu utworzyć kopie zapasowe ważnych plików. Można to zrobić z menu start, w 

katalogu programu. 

1.3. Instalacja i aktualizacja sterownika urządzenia DMX w systemie 
Windows 

 

 Poniższe instrukcje przeprowadzą cię przez proces instalacji sterownika urządzenia DMX. 

Instalacja sterowników różni się w zależności od systemu, dlatego mogą występować drobne różnice 

przy instalacji. 

Wypełniaj instrukcje, aby zainstalować sterowniki dla swojego interfejsu. 

Uwaga: 

W żadnym momencie instalacji nie naciskaj Cancel (anuluj) lub Skip (pomiń). Uniemożliwiłoby to 

poprawną instalację sterownika na komputerze. 

Włóż płytę z programem do napędu CD Rom lub pobierz sterownik z Internetu. 

Jeśli zainstalowano już program (zalecane), można znaleźć folder Driver (sterownik) w katalogu 

instalacyjnym programu. Zdecydowanie zalecamy użycie tego folderu jako domyślnego pliku dla 

instalacji w Windowsie. 

Po dołączeniu interfejsu do komputera, Windows wykryje nowe urządzenie i uruchomi się Kreator 

dodawania nowego sprzętu. 

Wybierz zalecaną opcję, aby kreator wyszukał i zainstalował najlepszy sterownik dla twojego 

urządzenia, a następnie kliknij Next (dalej). 

Windows zacznie szukać sterownika. Kiedy zostaniesz o to poproszony, wybierz napęd CD lub folder 

zawierający sterownik (wybierz folder Driver z katalogu instalacyjnego), a następnie kliknij Next 

(dalej). 

Kiedy Windows zakończy instalację sterownika, kliknij Finish (zakończ). 

Uwaga: 

Windows XP poprosi o wybranie najlepszego sterownik z listy. Po wybraniu sterownika i kliknięciu 

next (dalej), pojawi się ostrzeżenie, mówiące że sterowniki nie są autoryzowane. Kliknij continue 

anyway (kontynuuj mimo to). 

Zobacz procedurę aktualizacji sterownika, aby zainstalować sterownik na Windows Siedem, ponieważ 

ten system automatycznie instaluje wyłącznie autoryzowane sterowniki. Możliwe, że Windows 

poprosi o instalację sterownika po raz drugi. Jeśli tak się stanie, Kreator dodawania nowego sprzętu 
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przeprowadzi cię przez instalację sterowników Interfejsu DMX, wykonując powyższe kroki.   

Należy zainstalować sterownik dla każdego nowego portu USB komputera, jeśli sprzęt jest 

podłączony do nowego złącza USB na komputerze. 

 

1.4. Aby zaktualizować Sterownik: 
 

Kiedy dostępna będzie nowa wersja sterownika, możliwa będzie aktualizacja sterownika Windows. 

• Otwórz Menadżer Urządzeń w systemie Windows i wybierz swoje urządzenie (na przykład 

urządzenie CQ DMX512). 

• Kliknij prawym przyciskiem na urządzenie i wybierz Aktualizuj sterownik. 

• Wybierz Przeglądaj Mój Komputer w poszukiwaniu sterownika. 

• Wybierz Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze. 

• Wybierz folder zawierający sterownik lub folder, w którym ma znaleźć się nowy sterownik, a 

następnie kliknij Next (dalej). 
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1.5. Instalacja i aktualizacja programu w systemie MAC 
 

 Rozdział ten ma na celu pokazanie prostej procedury instalacji Programu w systemie MAC 

OSX (10.4, 10.5, 10.6 i starsze). 

• Na płycie CD, dwukrotnie kliknij plik .PKG.ZIP, aby wypakować plik .PKG na pulpit. Plik .PKG 

pojawi się na pulpicie. 

• Kliknij dwukrotnie na plik .PKG, a następnie wypełniaj instrukcje zawarte w instalacji. Plik 

.PKG jednocześnie instaluje też sterownik. 

• Aby przejść do instalacji sterownika, użytkownik musi wprowadzić hasło Administratora, 

ponieważ wymaga to skopiowania niektórych plików do konkretnego folderu, którego nie 

mogą otwierać poszczególni użytkownicy. 

• Po zakończeniu instalacji, wystarczy stworzyć alias w Docku lub na pulpicie. Aby stworzyć 

alias, kliknij Control + Klik lub kliknij prawym przyciskiem plik .APP. 

• Przeciągnij i upuść alias do folderu lub do Docku. 

Uwaga: 

Zanim użytkownik będzie mógł uruchomić program, należy zainstalować sterowniki na Mac, podając 

hasło administratora. 

Aplikacja nie uruchomi się, jeśli sterowniki nie zostały poprawnie zainstalowane. 

1.6. Instalacja Sterownika urządzenia CQ DMX512 w systemie MAC OSX 
 

 Plik .PKG automatycznie instaluje sterownik w wersji 10.3, 10.4, 10.5 i 10.6. Aby ukończyć 

instalację, musisz znać hasło administratora. 

Aby sprawdzić, czy sterowniki zostały poprawnie zainstalowane, można sprawdzić katalog 

/USR/LOCAL/LIB/ w terminalu i zobaczyć, czy pliki libftd2xx.dylib i libftd2xx.0.1.7.dylib są poprawnie 

zainstalowane. 

Jeśli program nie uruchamia się, odwołaj się do instrukcji instalacji sterownika, podanych w katalogu 

driver (sterownik) aplikacji. 
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2. Rozpoczynanie nowego projektu 
 

2.1. Wprowadzenie 
 

 Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcji programu 

oraz jego komend. Znajdują się w niej instrukcje krok po kroku, opisujące jak używać programu na 

wybranych platformach Macintosh i Windows. Opisuje także jak łatwo i szybko stworzyć i rozpocząć 

pokaz.  

Niniejsza instrukcja zakłada, że posiadasz podstawową wiedzę o swoim systemie operacyjnym, 

umiesz posługiwać się myszą, wybierać poszczególne opcje w menu i oknach dialogowych oraz 

otwierać i zamykać pliki. Jeśli potrzebujesz informacji na ten temat lub innych podstawowych 

informacji, zajrzyj do instrukcji systemu operacyjnego. 

Program pozwala: 

W prosty sposób i w bardzo krótkim czasie tworzyć oryginalne pokazy świetlne dla wszystkich świateł 

DMX. 

Przeprowadzać symulacje testowe pokazów świetlnych: na ekranie i „na żywo” na urządzeniach 

scenicznych połączonych w sieci DMX. 

Pobierać pokazy świetlne do kontrolera (interfejs USB/DMX) i odtwarzać sceny bez komputera. 

Co to jest programowy pokaz świetlny (projekt)? 

• Pokaz świetlny jest zbiorem komend, które przekazują światłom co i kiedy mają robić. 

• Programowy pokaz świetlny może być bardzo prosty i składać się z jednego światła, 

wyświetlającego pojedynczy kolor lub może zawierać kilkanaście różnych świateł, każde z 

osobnym efektem lub sekwencją efektów. 

• Każdy programowy pokaz świetlny składa się z dwóch komponentów: Świateł oraz Efektów. 

Za pomocą patcha i Edytora programu, można dodawać światła do pokazu oraz przypisywać 

efekty do każdego światła. 

DMX512 

• Pokazy świetlne zaprojektowane w programie są w pełni kompatybilne z protokołem 

DMX512, mogą współpracować ze wszystkimi profesjonalnymi światłami DMX. 

• Dawniej, aby zaprojektować pokaz świetlny DMX, potrzebna była konsoleta sterująca 

światłem oraz specjalistyczna wiedza na temat protokołu DMX512. Teraz jednak można 

korzystać z intuicyjnego, zoptymalizowanego interfejsu typu przeciągnij i upuść, aby 

projektować profesjonalne pokazy kompatybilne z DMX, bezpośrednio na komputerze. 

2.2. Uruchomienie programu 
 

 Przy pierwszym uruchomieniu programu, zostaniesz bezpośrednio przeniesiony do trybu 

Edytora. Jest to główny tryb programu i można dzięki niemu wykonać 85% funkcji programu. W tym 

trybie można tworzyć Profile, Patchować Profile, Zaznaczać profile i zarządzać nimi, tworzyć Kroki, 

tworzyć sceny i programy oraz ustawiać zaawansowane opcje. 
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Uczyniliśmy ten tryb tak przyjazny użytkownikowi jak tylko się da, tak aby wszyscy użytkownicy, od 

początkujących po profesjonalistów, mogli w kilka minut zapoznać się z działaniem programu. 

 

1 Tryb Edytora 

Przy pierwszym uruchomieniu Trybu edytora, nie będzie w nim żadnych urządzeń ani programów. 

Należy zapoznać się z kolejnymi rozdziałami, aby poprawnie stworzyć pokaz. 

Pierwszym krokiem w pokazie jest dodanie i spatchowanie profili w projekcie. Zaprogramujesz 

program, aby działał z poszczególnymi światłami i mógł sterować wszystkimi funkcjami świateł. Po 

pierwsze, należy upewnić się, czy profile są poprawnie utworzone i czy ich współrzędne pokrywają się 

z przypisanymi światłami. 

 

2.3. Tworzenie i aktualizacja profili 
 

 Rozdział ten opisuje jak za pomocą programu w prosty i szybki sposób utworzyć Profil 

urządzenia scenicznego. Program zawiera edytor profili, co sprawia, że tworzenie lub aktualizacja 

profili jest bardzo łatwo dostępna. Przed rozpoczęciem tworzenia profilu, należy uruchomić program. 
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2 Edytor profili 

Zobacz  rozdział 3 Jak tworzyć profile i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej zawarte.  

 

2.4. Patchowanie profili DMX 
 

 Ten rozdział opisuje jak łatwo i szybko patchować profile urządzeń scenicznych za pomocą 

dołączonego programu Patch Manager. 

Patchowanie urządzeń scenicznych oznacza przypisanie wartości kanału DMX do różnych profili 

programu. Można wybrać wartość od 1 do 512 spośród ogólnodostępnych kanałów. Wszystkie 

pokazy świetlne DMX, także pokazy projektowane w tym programie, wysyłają dane do świateł 

korzystając z maksymalnie 512 osobnych kanałów. Numer kanału DMX przypisany do światła w 

programie musi odpowiadać adresowi DMX tego światła. 

Patch Edytor jest zawarty w programie. Przed rozpoczęciem patchowania profili należy uruchomić 

program i upewnić się, że dostępne są jakieś profile. Po uruchomieniu programu, kliknij przycisk Add 

(dodaj), aby otworzyć Patch Manager. Przycisk Add (dodaj) jest pierwszym przyciskiem od lewej na 

dwuwymiarowej wstążce narzędzi. 
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3 Patch Manager 

Zobacz rozdział 4. Jak patchować profile i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej zawarte.  

 

2.5. Zatwierdzanie i sprawdzanie Patchów 
 

 Kiedy profile i adresy DMX pokrywają się ze światłami, oznacza to, że Patch jest zatwierdzony. 

Program korzysta z informacji Patcha, aby wygenerować przydatne funkcje, które ułatwią szybkie 

tworzenie pokazu. 

Wszystkie profile są widoczne w Oknie edytora, a kształt ich wiązek światła jest pokazany w obszarze 

edycji 2D, tak aby można było zobaczyć cały projekt z poziomu obszaru 2D programu. Po zaznaczeniu 

urządzenia scenicznego z obszaru 2D, poniżej pojawią się dedykowane kanały tego urządzenia. 

 Kiedy już poprawnie spatchujesz profile i zapoznasz się z komendami i sterownikami 

programu, możesz zacząć programować pokaz. Program jest bardzo przyjazny dla użytkownika i 

zawiera przydatne funkcje do tworzenia scen i programów pokazu. 
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4 Tryb edytora po Patchowaniu 

Dobry Patch z dobrymi profilami jest podstawą dobrego programowania. Kiedy profile będą 

dokładnie odpowiadać urządzeniom scenicznym, programowanie pokazu będzie szybsze, a rezultat 

końcowy będzie o wiele lepszy. 

Zobacz rozdział 4. Jak patchować profile i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej zawarte.  

 

2.6. Tworzenie Kroków, Scen i Programów 
 

 Rozdział ten opisuje jak łatwo i szybko tworzyć Kroki, Sceny i Programy za pomocą 

oprogramowania. 

Kroki, Sceny i Programy są podstawą programowania DMX. Przed zaprogramowaniem pokazu, musisz 

zrozumieć czym one są i co mogą zrobić. Sprawią one, że twój pokaz będzie wyjątkowy, przy 

wykorzystaniu indywidualnego programowania. 

 Zanim przejdziesz do dalszej części instrukcji, ważne jest, aby zrozumieć stosowane w niej 

pojęcia i ich znaczenie. Oprogramowanie wykorzystuje pojęcia Koki i Sceny, ale mogą one być 

nazywane także Scenami i Programami. Poniżej znajduje się kilka objaśnień. 
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5 Kroki i Sceny 

Krok 

 Krok jest pamięcią, która może zapisać ustalony poziom DMX dla kanału. Każdy Krok może 

zapisać 512 lub więcej kanałów na jednostkę czasu, w zależności od tego ilu urządzeń DMX używasz. 

Na przykład, jeśli połączysz 2 interfejsy, dostępnych będzie 2*512 kanałów (1024). Zatem każdy Krok 

będzie mógł zapisać 1024 (2*512) poziomy DMX. 

Kroki zawierają także Czas podtrzymania i Czas przechodzenia. 

Czas podtrzymania jest ilością czasu, podczas której kroki zachowują poziom DMX dla poszczególnych 

kanałów. 

Czas zanikania jest ilością czasu, jakiej potrzebują kroki, aby osiągnąć poziom DMX dla 

poszczególnych kanałów.  

Na przykład, krok z kanałami 1, 2 i 3 ustawionymi na poziom 255, czasem podtrzymania 2 sekundy i 

czasem zanikania 5 sekund, będzie wyglądał tak: Wartości początkowe DMX wynoszą 0, więc poziom 

DMX przejdzie od 0 i osiągnie 255 w ciągu 5 sekund, następnie krok podtrzyma poziom 255 na 3 

kanałach przez 2 sekundy. 

 

Można połączyć kilka kroków i utworzyć je jeden po drugim. Można także stworzyć listę kroków. 

Niektóre tradycyjne konsole DMX stosują pojęcie Scena zamiast Krok, jednak funkcje i rezultaty są 

dokładnie takie same. 
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Scena 

 Scena jest listą kroków, zawiera ona pakiet kolejno odtwarzanych kroków. Sceny mają inne 

funkcje niż kroki, nie mogą one zapisywać poziomów DMX, muszą więc korzystać w tym celu z 

kroków. Dlatego, aby Scena mogła działać, musi zawierać co najmniej jeden krok. W rzeczywistości, 

odtwarzając Sceny, odtwarzasz kroki zawarte w scenie. Niektóre tradycyjne konsole DMX stosują 

pojęcie Program zamiast Scena, jednak funkcje i rezultaty są dokładnie takie same. 

Program 

 Program to to samo co Scena. Można używać 2 pojęć do tych samych funkcji i takich samych 

rezultatów. Pokaz składa się z pakietu scen, a w rezultacie, z pakietu kroków, które zawierają poziom 

DMX wyznaczony przez Preset dla wybranych urządzeń scenicznych.  

Zobacz rozdział 5. Jak tworzyć Sceny i Programy i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej zawarte.  

 

2.7. Tworzenie Scen z Silnikiem Efektów 
 

Oprogramowanie zawiera generator silnika efektów, posiadający różne typy niesamowitych efektów. 

Każdy efekt da inny rezultat wizualny. 

Lista efektów pojawi się po zaznaczaniu urządzenia scenicznego z obszaru 2D Profilu. Program 

automatycznie pokaże dostępne efekty w zależności od kanałów i funkcji urządzenia scenicznego. Na 

przykład, więcej efektów będzie dostępnych dla Macierzy i światła z obrotem i przechyleniem lub 

kanałami RGB. 

 

6 Lista efektów 

Zobacz rozdział 6. Jak korzystać z Generatora Efektów i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej 

zawarte.  
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2.8. Tryb Live Board 
 

 Rozdział ten opisuje jak szybko wykorzystać Live Board do wyzwalania scen, programów i 

sekwencji oraz jak łatwo przyswoić sobie komendy Live Board. 

Kiedy już stworzysz wszystkie kroki i skonfigurujesz sceny w trybie edycji, możesz je odtworzyć i 

wyzwolić bezpośrednio w trybie Live Board. Tryb ten daje kilka dodatkowych podstawowych funkcji, 

takich jak Paleta wyboru koloru, Wygaszenie, Pełna biel, Pauza, Następna scena, Ogólny ściemniacz 

oraz kontrolery prędkości.  

 

7 Tryb Live Board 

W trybie Live Board, każda scena jest pokazana jako przycisk, który można włączyć lub wyłączyć. 

Program może odtworzyć tylko 1 scenę jednocześnie, jak w trybie Samodzielnej jednostki. 

Zobacz rozdział 7. Jak korzystać z Live Board i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej zawarte.  

 

2.9. Opcje zaawansowane 
 

 Ten rozdział opisuje jak łatwo i szybko korzystać z Zaawansowanych opcji programu. 

Posiadają one szereg zalet i pozwolą dowolnie skonfigurować program. Okno opcji jest dostępne z 

menu Tools (narzędzia) trybu Edytora. Wybierz Options (opcje), aby otworzyć okno. 
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8 Otwórz okno Opcji zaawansowanych 

Klikając na jeden z obrazków okna opcji, można konfigurować Live Board, tryb Edytora oraz 

urządzenia sprzętowe. Okno opcji jest ważne, ponieważ oferuje bardziej profesjonalne i 

zaawansowane możliwości programu. 

 

9 Opcje zaawansowane programu 
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Zobacz rozdział 8. Jak korzystać z Opcji zaawansowanych i wypełniaj szczegółowe polecenia w niej 

zawarte.  

3. Jak tworzyć Profile (Biblioteki) 
 

Rozdział ten opisuje jak w prosty i szybki sposób utworzyć Profil urządzenia scenicznego w programie. 

Program zawiera edytor profili, co sprawia, że tworzenie lub aktualizacja profili jest bardzo łatwo 

dostępna. Przed rozpoczęciem tworzenia profilu, należy uruchomić program.  

W tej części wymagane jest posiadanie technicznej instrukcji do używanych urządzeń, zawierającej 

opisy kanałów, aby można było stworzyć Profile świateł. Edytor profili pozwala na tworzenie 

wszystkich typów profili, takich jak pojedyncze lub mnogie wiązki (Ściemniacz lub RGBWA) lub 

pojedyncze lub mnogie ruchy PAN i TILT oraz zarządzanie kanałami Nadrzędnymi. Można stworzyć 

zarówno proste jak i złożone profile. 

 

3.1. Otwieranie Edytora profili       
   

 Po uruchomieniu programu, kliknij przycisk Add (dodaj), aby otworzyć Edytor profili. Przycisk 

Add (dodaj) jest pierwszym przyciskiem od lewej na dwuwymiarowej wstążce narzędzi. 

 

10 Przyciski Add (dodaj) 

Pojawi się Patch Edytor i będzie można wybrać pomiędzy kartami Patch lub Profile (Profil). Wybierz 

kartę Profile (Profil), aby móc korzystać z Edytora profili. 

 

11 Karta Edytora profili 
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3.2. Tworzenie Profilu 
Wprowadź nazwę Profilu w polu Name (nazwa). 

Po prawej stronie widoczny jest pasek zawierający kwadrat, kółko, sześciokąt i trójkąt. Wybierz 

kształt wiązki, jaka ma być wyświetlana w widoku 2D w trybie Edytora (tryb domyślny po 

uruchomieniu programu). 

Wartości pól Nb Channels (liczba kanałów) i Light Beam Count (licznik wiązek) zostaną automatycznie 

zaktualizowane. Możesz też zmienić wartość pola Light Beams Count, jeśli wiesz ile wiązek 

wykorzystuje używane przez ciebie oświetlenie. 

Wybierz obrazek urządzenia scenicznego (w zależności od rodzaju urządzenia scenicznego, jakie 

chcesz utworzyć): LED, Trad (tradycyjne), Scan (skaner), M.H (metalohalogenkowe), Laser, Other 

(inne). Obrazek ten będzie wyświetlany w trybie Edytora. Wybór odpowiedniego obrazka jest bardzo 

ważny, ponieważ ułatwi to graficzne rozróżnienie poszczególnych urządzeń scenicznych, z którymi 

pracujesz, oraz ułatwi proces zaznaczania. 

 

 

  

 

 

 

12 Rodzaje urządzeń scenicznych 
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3.3. Tworzenie i dodawanie Kanałów      
    

 Wybierz kanały, które chcesz dodać do Profilu. Przeciągnij i upuść kanały z listy typowych 

kanałów do obszaru pod listą. Kanały te pojawią się w obszarze, a wartość pola Nb Channels (liczba 

kanałów) wzrośnie. Można zmienić kolejność kanałów, przeciągając je i upuszczając. 

Po lewej stronie obszaru kanałów, można wybrać opcje kanału. Można Dodać, Usunąć, Aktualizować, 

Skopiować lub Wkleić kanał. Należy zaznaczyć jeden lub kilka kanałów przed wybraniem tych opcji. 

Przykład pokazuje 1 kanał Ściemniacza, 1 RGB (Czerwony, Zielony i Niebieski) oraz 1 kanał Migawki: 

 

14 Przykładowe kanały 

Lista możliwych Kanałów 

 Lista kanałów zawiera wszystkie typowe możliwości dostępne dla urządzeń scenicznych: 

DIMMER (ściemniacz), SHUTTER (migawka), RGB (czerwony, zielony, niebieski), CMY (cyjan, 

mageneta, żółty), WHITE/AMBER (biały/bursztynowy), DIMMER COLOR (ściemniacz koloru), SPEED 

(prędkość), PAN TILT (ruch -przechylenie i obrót), IRIS (wielkość promienia), FOCUS (ostrość), ZOOM 

(powiększednie), GOBO WHEEL (tarcza wzorów), GOBO WHEEL ROTATION (obrót tarczy wzorów), 

GOBO ROTATION (obrótowy wzór), GOBO INDEX (indeks wzorów), GOBO SHAKE (wstrząs wzorem), 

13 Lista typowych kanałów 
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COLOR WHEEL (tarcza kolorów), COLOR WHEEL ROTATION (obrót tarczy kolorów), PRISM (pryzmat), 

PRISM ROTATION (obrót pryzmatu), PRISM INDEX (indeks pryzmatu), UNDEFINE (niezdefiniowany). 

Kanał Migawki /Shutter 

 Kanał ten jest głównie stosowany z funkcją stroboskopu i presetem, ale może także dołączyć i 

zarządzać funkcją ściemniacza i presetem. 

16 Bitów na Kanałach 

 Wszystkie kanały można wykorzystywać w trybie 16 bitowym. Funkcja 16 bitowa to 

dodatkowy kanał, używany do zwiększenia precyzyjności ściemniania. Zamiast 255 dostępnych 

wartości na kanał, otrzymuje się 65 535 dostępnych wartości na 2 kanały.  

Wybierz opcję 16 bitową dla kanału, a pojawi się dodatkowy kanał. Można przeciągnąć i upuścić 

kanał, aby zmienić jego położenie na liście. 

Przykład pokazuje kanał przechylenia i obrotu na 16 bitach: 

 

15 Przechylenie i obrót przy 16 bitowych kanałach 

Można także dodać więcej kanałów i aktualizować kanały, korzystając z narzędzi umieszczonych po 

lewej stronie Listy kanałów.   

 

16 Dodatkowe narzędzia dla kanałów 
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Po wybraniu typu kanału lub wybraniu istniejącego kanału z listy, można wykonać następujące 

czynności: 

Wybierz liczbę kanałów do utworzenia na liście. 

Dodaj do listy wybrany typ kanału tyle razy ile wskazuje powyższa liczba. 

Usuń zaznaczone kanały z listy. 

Skopiuj zaznaczone kanały z listy. 

Wklej Kanał z listy za aktualnym kanałem. 

3.4. Tworzenie Presetów na Kanałach  
        

 Do kanału można dodać i stworzyć kilka presetów. Preset to zasięg wartości DMX lub część z 

255 wartości dostępnych dla kanałów. Na przykład, preset może przypisać wartości kanałów od 20 do 

51 dla konkretnej funkcji. Presety są ważne i użyteczne, ponieważ pozwalają szybko dotrzeć do 

wartości DMX. Przypisanie odpowiednich presetów, umożliwi dużo szybsze programowanie. 

Niektóre kanały, takie jak PAN (obrót), TILT (przechylenie), RGB, CMY, White/Amber 

(biały/bursztynowy) nie mogą mieć ustawionych presetów. Funkcje te za każdym razem wymagają 

wartości 255, a program przydziela dedykowaną funkcję (Paleta kolorów, okna sterowania 

obrotem/przechyleniem itd...). Wystarczy po prostu przeciągnąć i upuścić wybrany kanał do obszaru. 

Kliknij przycisk ADD (dodaj) (niebieski klucz i śrubokręt umieszczony pod opcją 16 bitów) na kanale, 

aby stworzyć presety. Po kilku sekundach pojawi się okno presetów. 

 

17 Przycisk Dodaj preset 

 

18 Okno Presetów dla kanałów Gobo 
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 Okno presetów jest podzielone na 2 obszary: lewy i prawy. Lewa część wyświetla wszystkie 

dostępne presety zawarte w programie. Prawa część pokazuje, które presety zostały wybrane dla 

danego kanału.  Po lewej stronie wybierz grupę presetów, której potrzebujesz, a następnie 

przeciągnij i upuść wybrane presety po prawej stronie. Pojawi się nowy preset. 

 

19 Nowy preset dla kanału migawki 

Pierwszy preset umieszczony jest na dole prawej części okna (może zajść potrzeba przewinięcia 

ekranu, żeby go zobaczyć). Uważnie przyglądając się każdemu presetowi, możesz zmienić jego nazwę, 

wybrać wartości końcowe, domyślne i początkowe DMX oraz przypisać wartość DMX jako domyślną 

(zaznacz Default preset). 

Pierwsza wartość to wartość DMX, która rozpoczyna preset. 

Druga wartość to wartość DMX, która kończy preset. 

Wartość domyślna to wartości DMX, które program wykorzystuje, aby osiągnąć preset. 

Domyślny preset 

 Zaznacz okienko DEFAULT (domyślny), aby przypisać wartość domyślną presetu jako 

domyślną wartość DMX kanału. Każdy z kanałów może posiadać tylko jedną wartość domyślną. Są 

one wykorzystywane przez opcję Set Default DMX Levels (ustaw domyślne poziomy DMX) oraz z 

generatorem efektów programu. Na przykład, jeśli chcesz włączyć światło, musisz otworzyć 

przesłonę, potencjalnie również tęczówkę oraz musisz zwiększyć wartość ściemniacza. Wartość 

domyślna pomoże to wykonać jednym kliknięciem, poprzez bezpośredni dostęp do domyślnych 

wartości kanału. Ważne, aby ustawić odpowiednie wartości domyślne dla każdego kanału. 

 Można przypisać nowy obrazek do presetu. Kliknij w obrazek presetu po prawej stronie, a 

następnie kliknij w nowy obrazek z bazy danych programu, znajdującej się po lewej stronie. Kliknij 
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przycisk Update (aktualizuj) (niebieska strzałka nad prawą częścią ekranu), aby przypisać nowy 

obrazek do istniejącego presetu danego kanału. 

Kontynuuj dodawanie pożądanych presetów, przeciągając je i upuszczając po prawej stronie ekranu 

oraz wybierając końcowe i początkowe wartości DMX dla każdego z nich. Utworzona lista będzie 

wykorzystywana przez kanały i widoczna na nich w trybie Edytora. Niektóre funkcje trybu Live Board 

również wykorzystują wartości presetów. 

Gobo i inne presety 

 Grupa GOBO jest wykorzystywana do tworzenia presetów gobo dla kanału. Przy ustawieniu 

kanału Gobo Wheel, grupa ta pojawi się automatycznie. Program oferuje kilka grup, zależnie od typu 

kanału użytego na liście kanałów. Grupy działają tak samo jak presety gobo. 

Wybierz grupę presetów, jakiej potrzebujesz.  

Wybierz obrazek gobo lub inny obraz z listy, tak jak poprzednio. 

Przeciągnij i upuść obrazek z lewej na prawą stronę obszaru presetów. 

Wybierz początkowe i domyślne wartości DMX presetu. 

Preset koloru 

 Ta grupa ustawień jest używana do tworzenia presetów koloru dla kanału. Przy ustawieniu 

kanału Color Wheel, ta grupa pojawi się automatycznie. 

 

20 Preset koloru 

Na górze okna znajduje się paleta, która służy do zmiany wartości RGB koloru. 

Pod paletą znajduje się lista 42 dostępnych kolorów. Wszystkie je można modyfikować przy użyciu 

palety. 

Zaznacz jeden z kolorów z listy. 

Wybierz go lub modyfikuj, klikając na inne kolory w palecie. 
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Przeciągnij i upuść dany kolor z listy do obszaru po prawej. 

Pojawi się nowy preset koloru. 

Następnie można zmienić jego nazwę oraz wartości DMX. 

Preset podwójnego koloru 

 Funkcja podwójnego koloru jest dostępna w grupie presetu koloru. Są dwie możliwe opcje: 

Half Color (półkolor) i Half Color Auto (auto półkolor). 

Z opcją Half Color (półkolor) można wybrać 2 różne kolory. 

Wybierz pierwszy kolor i zmień go przy pomocy palety, a następnie zrób to samo z drugim kolorem. 

Przeciągnij i upuść półkolor do obszaru presetów po prawej stronie. 

Kiedy upuścisz go do obszaru po prawej, opcja Half Color Auto (auto półkolor) automatycznie 

wybierze kolor za ciebie. Opcja ta pozwoli zaoszczędzić czas. Wystarczy najpierw utworzyć kolory i 

skorzystać z opcji Half Color Auto (auto półkolor) dla kolorów pośrednich. 

 

3.5. Zapisywanie, odczytywanie i modyfikacja Profili 
       

 Na górze okna Edytora Profili, dostępne są 3 opcje. Skorzystaj z pożądanej opcji, według 

potrzeby: Stwórz nowy Profil, Otwórz istniejący profil, Zapisz Profil jako. 

Wszystkie Profile są zapisane w folderze Profile (profil) w katalogu instalacyjnym programu. Zalecamy 

zapisanie wszystkich nowych Profili w tym samym katalogu i utworzenie osobistego folderu, w 

którym zostaną zapisane. Zalecamy również przechowywanie kopii zapasowych wszystkich Profili, na 

wypadek ponownej instalacji systemu lub zajścia awarii dysku twardego. 

Zachęcamy również do wymieniania się Profilami. Prześlij je do sprzedawcy lub dystrybutora, abyśmy 

mogli regularnie aktualizować naszą bazę danych. 

Dołączanie Profili i wykorzystywanie ich w projekcie 

 Świeżo utworzony Profil może być wykorzystany bezpośrednio w aktualnym projekcie. 

Wystarczy otworzyć Okno Patcha, a następnie postępować zgodnie z instrukcją Jak Spatchować Profil 

DMX. 

 Wiesz już jak utworzyć swój własny Profil. Przeczytaj instrukcję sprzętu oświetleniowego, aby 

dowiedzieć się o dostępnych presetach. Następnie można skorzystać z Edytora profili i dodawać 

kanały i presety oraz spersonalizować swój Profil. 

 

4. Jak Patchować Profile (Biblioteki) 
 

Ten rozdział opisuje jak łatwo i szybko patchować profile urządzeń scenicznych za pomocą 

dołączonego programu Patch Manager.  

Patchowanie urządzeń scenicznych oznacza przypisanie wartości kanału DMX do różnych profili 

programu. Można wybrać wartość od 1 do 512 spośród ogólnodostępnych kanałów. Wszystkie 

pokazy świetlne DMX, także pokazy projektowane w tym programie, wysyłają dane do świateł 
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korzystając z maksymalnie 512 osobnych kanałów. Numer kanału DMX przypisany do światła w 

programie musi odpowiadać adresowi DMX tego światła. 

Zanim zaczniesz patchować profile, musisz uruchomić program i upewnić się, że dostępne są jakieś 

profile. 

4.1. Otwieranie programu Patch Manager     
   

 Po uruchomieniu programu, kliknij przycisk Add (dodaj), aby otworzyć Patch Manager. 

Przycisk Add (dodaj) jest pierwszym przyciskiem od lewej na dwuwymiarowej wstążce narzędzi. 

 

21 Dodaj przyciski 

Pojawi się Patch Manager i będzie można aktualizować Patch w tym oknie. 

 

22 Zakładka Patch Edytor 

Okno Patch jest podzielone na 2 części Po lewej znajduje się konfiguracja Profilu oraz informacje o 

profilu. Po prawej znajduje się efektywny adres profili. Numer kanału DMX przypisany do profilu 

(światła) w programie musi odpowiadać adresowi DMX tego światła. 
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4.2. Dodawanie Profili do Patcha 
 

 Istnieją 2 sposoby na dodanie profili do 512-kanałowego Patcha i organizacja patcha, tak aby 

odpowiadał faktycznym, fizycznym kanałom urządzeń scenicznych. 

Patchowanie Profili z Listy 

Można dodawać istniejące pliki profili zapisane na dysku. 

W lewej części okna: 

• Wybierz opcję Patch From The List (patchuj z listy) (wybrana domyślnie) 

• Wybierz producenta z pola Manufacturer lub wybierz spośród standardowych urządzeń 

scenicznych RGB. Pojawi się lista dostępnych Profili 

• Wybierz Profil z listy (na przykład Led Dimmer RGB) 

• Poniżej listy, wybierz DMX Universe (Urządzenie DMX), z którego chcesz korzystać dla tego 

patcha (profil zostanie dodany do 512 kanałów wybranego urządzenia DMX) 

• Wybierz First DMX channel (Pierwszy Kanał DMX) 

• Wybierz Number of fixtures (Liczbę urządzeń scenicznych), jaka ma być dodana do patcha 

 

23 Profile Patcha 

Następnie możesz użyć przycisku Patch (patch) lub Matrix (macierz), aby dodać profile w projekcie. W 

powyższym przykładzie wybraliśmy 20 urządzeń scenicznych RGBA. Pierwsze światło rozpoczyna się z 

adresem 1, a pozostałe 19 profili korzysta z kolejnych dostępnych adresów DMX. Nie można 

patchować kilku urządzeń scenicznych na tym samym kanale. Jeśli kanały są zajęte, nie można 
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spatchować nowego profilu na używanych kanałach. Do zaawansowanego zaznaczania można 

korzystać z klawiszy CTRL i SHIFT. Aby zatwierdzić patch, kliknij przycisk OK. 

Patchowanie Profili z Edytora profili 

Można dodawać nowo stworzone profile, korzystając z Edytora profili. Jeśli chcesz utworzyć profil, 

zobacz rozdział 3. Jak tworzyć Profile. Następnie wybierz Patch The Current Profile (spatchuj 

aktualne profile) i wybierz różne opcje umieszczone pod listą. (Urządzenie DMX, Pierwszy kanał DMX, 

Liczba urządzeń scenicznych). 

4.3. Dostępne opcje Patcha         
 Na górze prawego okna (512 adresów) znajdują się wszystkie dostępne opcje. Są aktywne 

tylko po zaznaczeniu jednego lub kilku urządzeń scenicznych upuszczonych po prawej stronie tabeli 

DMX. 

 

24 Opcje Patcha 

Możliwe akcje: 

• Kopiuj profil z 512-kanałowej siatki 

• Wklej Profil do 512-kanałowej siatki 

• Zmień nazwę profilu w siatce DMX 

• Usuń profil z 512 kanałów 

• Importuj profil z Edytora profili 

• Aktualizuj profil z listy profili lub z aktualnego profilu. (Aby aktualizować: wybierz profil z pola 

siatki oraz jego odpowiednik lub zaktualizowany profil z listy. Szczegóły profilu pojawią się 

zakładce Profil) 

• Aktualizuj Profil nowym profilem z zakładki Profil. Profil można edytować, poprawić lub 

aktualizować. Nowy profil musi posiadać taką samą liczbę kanałów, aby mógł zastąpić stary 

• Edytuj i aktualizuj konfigurację Świetlną Macierzy. Wybierz 1 światło z macierzy 

• Wyświetl Przełącznik DIP rozpoczynający wartości adresów DMX (10 lub 9 bitów) 

zaznaczonego urządzenia scenicznego 

• Zamień kanały obrotu i przechylenia klikając prawym przyciskiem na Profilu 

Niezbędne są tylko te akcje, które spełniają wymagania opcji patchowania. 

4.4. Aktualizacja Profili w patchu 
 

 Można uaktualnić profil upuszczony w obszarze patcha innym profilem. Nowy profil musi 

posiadać taką samą liczbę kanałów. Można modyfikować profile Edytorem profili (zakładka Profil) i 

uaktualnić je w obszarze patcha. Można uaktualnić z obecnie używanego profilu. Po prawej stronie 

wybierz profil, który ma być zaktualizowany, następnie edytuj go i aktualizuj z zakładki Profil. Wróć 

do zakładki Patch i zastąp zaznaczony Profil tym zaktualizowanym. 
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4.5. Zmiana adresów DMX Profilu 
 

 Numer kanału DMX przypisany do światła w programie (patch) musi odpowiadać adresowi 

DMX tego światła. Profilowe cechy kanału także muszą być takie same jak w tym świetle. 

Możesz przeciągnąć i upuścić profil z prawej strony do nowego adresu DMX. Wybierz jeden lub kilka 

profili (będą podświetlone na pomarańczowo), następnie przesuń je do nowego adresu DMX. Jeśli 

utworzysz sceny i programy, zmiana adresu zostanie zastosowana bezpośrednio dla poszczególnych 

scen i programów. W ten sposób zawartość pokazu dostosuje wszystkie nowe adresy w łatwy i szybki 

sposób. 

4.6. Tworzenie Macierzy świateł i zarządzanie komórkami 
 

 Światła można ustawiać jako macierz. Taka konfiguracja daje więcej możliwości generowania 

efektów wizualnych przy pomocy generatora programów, znajdującego się w trybie edytora. Opcja 

Macierzy jest dedykowana głównie dla świateł LED RGB, ale można ją stosować także ze 

Ściemniaczem. 

Edytor Macierzy służy do tworzenia dowolnych konfiguracji macierzy i pikseli. Jeśli instalacja została 

ustawiona na sztywno i nie da się fizycznie zmienić adresu DMX, nasze narzędzie może odtworzyć 

dokładnie taki sam patch i oprzewodowanie DMX. 

Wybierz Profil z aktualnie używanych lub z Listy, następnie wybierz opcję Matrix (macierz), aby 

otworzyć i ustawić macierz. Do utworzenia dużej macierzy, potrzebnych będzie więcej wolnych 

kanałów DMX. 

 

25 Edytor Macierzy 

Można wybrać Nazwę oraz Wymiary macierzy. W Wymiarach macierzy pierwsza wartość to liczba 

kolumn, a druga wartość to liczba wierszy. Jeśli zmienisz jedną z wartości, liczba komórek zostanie 
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automatycznie zaktualizowana. W powyższym przykładzie znajduje się konfiguracja z 10 kolumnami i 

10 wierszami. 

Można wybrać logiczną Kolejność adresów DMX dla wybranych pikseli macierzy (Profili) lub dla 

wszystkich pikseli. Istnieje 16 możliwych konfiguracji (od lewej do prawej, od prawej do lewej, z góry 

na dół itd.), wybierz taką, która odpowiada kolejności świateł (zaznaczonych lub wszystkich). Po 

wybraniu konfiguracji, wszystkie adresy DMX zostaną zmienione, aby odpowiadały wybranej 

konfiguracji. 

Można skorzystać z opcji zaznaczania, aby wybrać część pikseli do usunięcia lub reorganizacji przy 

pomocy narzędzia do logicznego uporządkowywania. Aktywując opcję Following Addresses (kolejne 

adresy) i wybierając opcję logical Order (kolejność logiczna) kolejno uporządkujesz adresy pikseli i 

komórek od niższych adresów do wyższych. Na przykład, jeśli wybierzesz 6 pikseli z 3 kanałów z 

adresami DMX 5, 8, 15, 18, 25, 28. Opcja Following Address (kolejny adres) zamieni komórki, tak aby 

uporządkować je w ten sposób: 5, 8, 11, 14, 17, 20 i za każdym razem zajmie 3 kolejne kanały. 

 

4.7. Opcje Edytora Macierzy 
 

 Edytor Macierzy zawiera kilka dodatkowych funkcji do modyfikacji i kontroli kolejności 

macierzy. Znajdują się one na górze okna Edytora Macierzy. 

 

26 Opcje Edytora Macierzy 

Można (od lewej do prawej): 

• Zamienić pozycję 2 komórek macierzy i ich adresy DMX 

• Usunąć lub dodać komórkę do macierzy 

• Zaznaczyć część macierzy 

• Usunąć światła z macierzy 

• Przybliżyć lub oddalić widok, aby zobaczyć wiązkę komórki macierzy 

• Odtworzyć ogólny test, aby sprawdzić konfigurację macierzy  

Symulacja i sprawdzanie adresów DMX 

 Po wybraniu opcji Play (odtwórz), światła włączą się automatycznie po kolei, zgodnie z 

kolejnością, z jaką zostały ustawione. Z pomocą tej opcji można sprawdzić, czy Patch DMX odpowiada 

światłom. Opcja pierwszej wiązki zależeć będzie od Domyślnego Presetu DMX każdego kanału Profilu. 

Kanały Ściemniacz, Migawka i tęczówka muszą mieć odpowiednie domyślne presety. Przy RGB, każdy 

kanał zostanie ustawiony na maksymalną intensywność. 
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4.8. Ręczna zmiana adresów komórek DMX macierzy 
 

 Można przeorganizować macierz, przeciągając i upuszczając z jednej pozycji światła do innej. 

Kolejność pozycji światła w macierzy i kanał DMX światła ulegnie zmianie. Jest to bardzo przydatne w 

przypadku wystąpienia błędów przy instalacji i kiedy zajdzie potrzeba zamiany kilku urządzeń 

scenicznych. 

Przy użyciu opcji Remove (usuń), można usunąć urządzenie sceniczne z konfiguracji macierzy. Należy 

zaznaczyć urządzenie sceniczne, które ma zostać usunięte za pomocą opcji Select (zaznacz). 

Następnie można utworzyć dziurę w polu macierzy i uwolnić kilka kanałów. Aby ponownie 

wykorzystać zwolnione kanały, kliknij na jednej z 16 konfiguracji kolejności, aby zmienić adresy DMX 

urządzeń scenicznych. Kiedy adres DMX urządzenia scenicznego zostanie zmieniony, nowo dostępne 

adresy zostaną automatycznie rozdysponowane do urządzeń scenicznych umieszczonych po sobie w 

kolejności.  Po macierzy dostępnych będzie więcej kanałów i można będzie zwiększyć rozmiar 

macierzy oraz dodać więcej urządzeń scenicznych. Program może zarządzać maksymalnie 32 

urządzeniami DMX w macierzy. 

Podstawową zaletą jest to, że można zwiększyć rozmiar macierzy, korzystając ze zwolnionych 

kanałów oraz to, że nie trzeba pojedynczo zmieniać adresów DMX. 

 

27 Zarządzaj komórkami i pikselami macierzy lub usuń je 
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4.9. Aktualizacja i modyfikacja Patcha 
 

 Można zmieniać lub aktualizować patch w dowolnym momencie, jeśli chcesz usunąć lub 

dodać urządzenia sceniczne lub zmienić ich adresy DMX. Kliknij przycisk ADD (dodaj) na wstążce 

narzędzi 2D, aby ponownie otworzyć program Patch manager i wprowadzić zmiany. Zmiany pojawią 

się w obszarze 2D programu, po zatwierdzeniu nowego patcha. 

 Jeśli utworzono kilka scen i zajdzie potrzeba zmiany niektórych adresów DMX, to zawartość 

scen i programu automatycznie przejdzie do nowych adresów DMX. 

 

4.10. Efekt Patchowania w programie  
 

 Jeśli Profile i adresy DMX odpowiadają światłom, możesz zatwierdzić Patch i kliknąć OK. 

Program korzysta z informacji Patcha, aby wygenerować przydatne funkcje, które ułatwią szybkie 

tworzenie pokazu. 

Wszystkie profile są widoczne w Oknie Edytora, a kształt ich wiązek światła jest pokazany w obszarze 

edycji 2D, tak aby można było zobaczyć cały projekt z poziomu obszaru 2D programu. 

Teraz program jest gotowy do działania i programowania pokazu. Po zaznaczeniu urządzenia 

scenicznego z obszaru 2D, poniżej pojawią się dedykowane kanały tego urządzenia.  

 

28 Wynik Patchowania 
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4.11. Obszar Graficzny 2D 
 

 Obszar graficzny 2D wyświetla profile światła. Dwie domyślne akcje myszy to zaznaczanie 

profili urządzeń scenicznych lewym przyciskiem i zmiana pozycji zaznaczenia w obszarze 2D. Aby 

zmienić pozycję, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuń zaznaczony element w inne miejsce. 

Dodatkowe opcje są dostępne we wstążce 2D (s. 3), funkcje ikon od lewej do prawej pozwalają na: 

• Dodanie nowego urządzenia scenicznego do projektu lub zmianę Patcha i adresów DMX. 

• Usunięcie zaznaczonego urządzenia scenicznego z projektu 

• Ustawienie domyślnego poziomu DMX dla zaznaczonego urządzenia scenicznego. Domyślne 

poziomy kanału ustawiane są dla każdego profilu. Można szybko otworzyć wiązkę, włączyć 

lampę i ustawić urządzenie sceniczne w pozycji centralnej. 

• Zmianę kolejności Elementów Światła (przydatne w generatorze efektów do definiowania 

kolejności sekwencji do wygenerowania) 

• Przybliżenie urządzeń scenicznych, aby ich profil był lepiej widoczny 

• Oddalenie urządzeń scenicznych, aby zobaczyć ich szczegóły techniczne i cechy DMX 

• Rysowanie kolorów i wyświetlanie koloru wiązki światła lub intensywności urządzenia 

oświetleniowego 

• Zmianę wyświetlania zaznaczonego światła ze względu na typ lub szczegóły 

• Otworzenie okna Opcji i zmianę parametrów i wyglądu obszaru 2D. Opcje zostały opisane w 

dalszej części instrukcji 

• Zablokowanie pozycji urządzenia scenicznego, tak aby możliwe było jedynie jego zaznaczenie, 

a nie zmiana jego pozycji w obszarze 2D 

• Ustawienie zaznaczonego Urządzenia scenicznego w Linii 

• Ustawienie zaznaczonego Urządzenia scenicznego w Okręgu 

• Ustawienie zaznaczonego Urządzenia scenicznego w Macierzy, definiując kolumny i wiersze 

• Dodanie klawiszy skrótów do aktualnie zaznaczonego elementu. Można przywołać lub 

odznaczyć wybór klawiszami od F1 do F12 na klawiaturze 

• Magiczny wybór - wybierz wszystkie urządzenia sceniczne wykorzystane w aktualnym kroku 

scen i programów 

• Zaznaczenie wszystkich 

• Zaznaczenie 1/2 

• Odwrócenie wyboru 

Opcje Obszaru 2D 

 Kliknij przycisk Option (opcje), pojawi się okno. Następnie można: 

• Zmienić rozmiar sceny, zmniejszyć lub zwiększyć wartości Width (szerokość) i Height 

(wysokość) obszaru 2D. Jeśli w projekcie jest dużo urządzeń scenicznych, należy 

zaktualizować rozmiar, aby zobaczyć wszystkie profile. 

• Narysować siatkę w obszarze 2D, aby wyświetlić regularną siatkę nad strefą 2D 

• Namagnesować siatkę, aby ułatwić pozycjonowanie profili w obszarze  

29 Opcje Obszaru 2D 
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• Narysować ikonę profilu, aby wyświetlić rysunek urządzeń scenicznych zamiast kształtu 

wiązki światła. Rysunek można wybrać w Edytorze profili, następnie trzeba aktualizować 

profil, aby zmienić obraz urządzenia scenicznego. 

• Zmienić kolor tła i wybrać nowy kolor z palety kolorów 

• Dodać obraz do tła obszaru 2D. Można wyświetlić obraz sceny lub pokoju i ustawić wszystkie 

urządzenia sceniczne w odpowiednich miejscach. 

 

30 Opcje widoku 2D 

Kliknij OK, aby zastosować zmiany. 

4.12. Wybór urządzenia scenicznego 
 

 W obszarze 2D można zaznaczyć urządzenia sceniczne z obszaru wyświetlania. Kliknij lewym 

przyciskiem myszy na urządzenie sceniczne, aby je zaznaczyć, lub kliknij lewym przyciskiem na kilku 

urządzeniach, aby zaznaczyć ich więcej. 

Można również kliknąć lewym przyciskiem w dowolnym miejscu i przytrzymać przycisk, aby 

jednocześnie zaznaczyć kilka urządzeń scenicznych. Przy wyborze jednego lub kilku profili tego 

samego typu, ich kanały i presety pojawią się w Oknie Presetów oraz pod obszarem 2D. Wszystkie 

wcześniej zdefiniowane profile można zobaczyć przy pomocy Edytora profili. 

Przy zaznaczeniu 2 lub więcej różnych urządzeń scenicznych o różnych profilach, program wyświetli 

tylko wspólne kanały. Na przykład, przy wyborze 2 różnych urządzeń z funkcją RGB, program pokaże 

paletę kolorów RGB. Jeśli oba urządzenia posiadają opcję przechylenia i obrotu, program wyświetli 

paletę przechylenia i obrotu. Jeśli oba posiadają ściemniacz, program pokaże ściemniacz. Jeśli jednak 

tylko jedno z urządzeń posiada RGB, program nie wyświetli palety kolorów RGB, ani reszty opcji z 

pozostałych kanałów. Wspólne kanały, które można wyświetlić to RGB, CMY, RGBY, RGBA, 

Przechylenie, Obrót, Ściemniacz, Skupiacz, Tęczówka i Zbliżenie. 
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Można odznaczyć wszystkie profile, klikając na obszarze 2D. Jeśli zablokowano pozycję urządzenia 

scenicznego w obszarze 2D, można odznaczyć urządzenie, klikając na nie drugi raz. Poziom DMX oraz 

wartości presetów są aktywne tylko dla zaznaczonych urządzeń scenicznych w obszarze 2D. Za 

każdym razem należy się upewnić, czy zaznaczono odpowiednie urządzenie sceniczne. 

 

31 Pozycja i lokalizacja urządzenia scenicznego w Edytorze 

4.13. Kanały i Okno Presetów 
 

 Pod obszarem 2D znajduje się okno kontrolerów DMX. Istnieją 2 typy bezpośredniej kontroli. 

Tryb KANAŁÓW 

 Pierwszy typ to tryb Kanałów, który wykorzystuje tradycyjną tabelę suwaków dla każdego z 

512 kanałów DMX. 

 

32 Kontroler suwaków DMX 
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Kliknij w dowolnym miejscu suwaka, aby przypisać wartość DMX do kanału. Wartość DMX jest 

wyświetlana w polu DMX umieszczonym nad suwakiem. Można zmieniać wartość DMX, przewijając 

myszą lub wpisując wartość w polu DMX. 

Nad polem DMX znajduje się obrazek ukazujący aktualny wybór presetów. Klikając prawym 

przyciskiem na obrazku, wyświetli się lista możliwych poziomów DMX i obrazków. Są to presety, 

które można zmienić w Edytorze profili. Po wybraniu presetu z listy, jego wartość DMX zostanie 

zastosowana do suwaka. Kompletna i dokładna lista presetów jest podstawą udanego pokazu. 

Na górze obszaru suwaków znajduje się nazwa kanału, który został ustawiony przy pomocy Edytora 

profili. Po prawej stronie okna suwaków widać wybór Urządzenia DMX. Program może obsługiwać 4 

urządzenia DMX, każde po 512 kanałów, więc użytkownik ma możliwość przełączania między 

urządzeniami. 

Kanały mają 2 kolory, aby odróżnić parzyste i nieparzyste kanały urządzeń scenicznych. 

Tryb PRESET 

 Drugim i najważniejszym typem (domyślnym) jest tryb PRESET. Jest to tryb domyślny 

wykorzystywany w programie. Wykorzystuje on suwaki z presetami DMX oraz przydatne narzędzia 

takie jak Paleta kolorów oraz Paleta przechylenia i obrotu. 

 

 

33 Kontroler Presetów DMX 

Program wyświetla wszystkie kanały profili. Każdy kanał posiada główny suwak oraz listę presetów, 

umieszczoną po lewej stronie suwaka. Każdy preset posiada domyślną wartość DMX. Klikając na 

preset, automatycznie zmieni się wartość DMX. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ nie ma 

konieczności szukania dokładnej wartości DMX za każdym razem. Kiedy preset jest zaznaczony, 

główny suwak można przesuwać od minimalnej do maksymalnej wartości DMX tego presetu (zobacz 

instrukcję: Jak tworzyć Profile). Aby odznaczyć preset i przywrócić jego wartość DMX na 0, można 

kliknąć na nim drugi raz. 

Paleta kolorów RGB 

Program posiada Paletę kolorów dla kanałów profili RGB, RGBW, RGBA oraz CMY. Paleta kolorów 

może zapisać kolor niestandardowy. Wybierz neutralny kolor, zmień kolor z palety i kliknij zapisz. 

Następnie można przywołać kolory lub je zmieniać. 
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Paleta przechylenia i obrotu 

Program posiada Paletę przechylenia i obrotu dla kanałów profili obrotu, przechylenia, precyzyjnego 

obrotu oraz precyzyjnego przechylenia. Paleta przechylenia i obrotu może zapisać pozycje XY. 

Wybierz pozycję elementu, zmień wartości przechylenia i obrotu w palecie, a następnie kliknij zapisz. 

Można przywołać i zmieniać zapisane pozycje w dowolnym momencie. 

Jeśli nie zaznaczono żadnego urządzenia scenicznego, presety nie są wyświetlane, a obszar presetów 

jest pusty. 

Tryb Preset może automatycznie obsługiwać urządzenia DMX. Nie ma konieczności przełączania 

między urządzeniami DMX, jak w trybie kanałów. 

4.14. Tworzenie Scen i Programów 
 

 Kiedy już poprawnie spatchujesz profile i zapoznasz się z komendami i sterownikami 

programu, możesz zacząć programować pokaz. Program jest bardzo przyjazny dla użytkownika i 

zawiera przydatne funkcje do tworzenia pokazu. Zobacz instrukcję Jak tworzyć Sceny i Programy, aby 

sprawnie programować. 

Wiesz już jak tworzyć i aktualizować patche DMX oraz jak korzystać z kontrolerów. Dobry Patch z 

dobrymi profilami jest podstawą dobrego programowania. Kiedy profile będą dokładnie odpowiadać 

urządzeniom scenicznym, programowanie pokazu będzie szybsze, a rezultat końcowy będzie o wiele 

lepszy. Teraz pora się dowiedzieć jak tworzyć sceny, programy i sekwencje. 

 

5. Jak tworzyć Sceny i Programy 
 

 Rozdział ten opisuje jak łatwo i szybko tworzyć kroki, sceny i programy za pomocą 

oprogramowania.  

Kroki, sceny i programy są podstawą programowania DMX. Przed zaprogramowaniem pokazu, musisz 

zrozumieć czym one są i co mogą zrobić.  

Należy uruchomić program i ustawić adresy DMX (Patch) urządzeń przed rozpoczęciem tworzenia 

Scen i Programów. Zobacz instrukcje Jak tworzyć Profile oraz Jak patchować Profile, aby sprawnie 

wykonać te czynności. 

 

5.1. Patche i Kontrolery 
 

 Dobre programowanie zawsze rozpoczyna się od dobrego Patchowania. Dobre Patchowanie 

zawsze zaczyna się od dobrych Profili. Należy się upewnić, że profile są poprawne i odpowiadają 

właściwościom świateł. Następnie należy sprawdzić, czy adresy DMX ustawione w patchu 

odpowiadają danemu światłu. 

Zobacz instrukcję Jak tworzyć Profile, aby dowiedzieć się o tym aspekcie. Zobacz też instrukcję Jak 

Patchować Profile, aby dowiedzieć się wszystkiego o funkcji patchowania. 

Kiedy już Patch jest gotowy, należy go przetestować i sprawdzić, czy Kontrolery i Komendy urządzeń 

scenicznych są poprawne. 
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5.2. Wybór urządzenia scenicznego 
 

 W obszarze 2D można zaznaczyć urządzenia sceniczne z obszaru wyświetlania. Kliknij lewym 

przyciskiem myszy na urządzenie sceniczne, aby je zaznaczyć, lub kliknij lewym przyciskiem na kilku 

urządzeniach, aby zaznaczyć ich więcej. Można również kliknąć lewym przyciskiem w dowolnym 

miejscu i przytrzymać go, aby jednocześnie zaznaczyć kilka urządzeń scenicznych. 

Po zaznaczeniu światła, w Oknie presetów, pod obszarem 2D, pojawią się jego kanały i presety. 

Wszystkie wcześniej zdefiniowane profile można zobaczyć przy pomocy Edytora profili. 

Przy zaznaczeniu 2 lub więcej różnych urządzeń scenicznych o różnych profilach, program wyświetli 

tylko wspólne kanały. Na przykład, przy wyborze 2 różnych urządzeń z funkcją RGB, program pokaże 

paletę kolorów RGB. Jeśli oba urządzenia posiadają opcję przechylenia i obrotu, program wyświetli 

paletę przechylenia i obrotu. Jeśli oba posiadają ściemniacz, program pokaże ściemniacz. Jeśli jednak 

tylko jeno ze świateł posiada RGB, program nie wyświetli palety kolorów RGB, ani reszty opcji z 

pozostałych kanałów. 

Wspólne kanały, które można wyświetlić to RGB, CMY, RGBY, RGBA, PAN, TILT, DIMMER, IRIS  i 

ZOOM. 

Można odznaczyć wszystkie profile, klikając na obszarze 2D. Jeśli zablokowano pozycję urządzenia 

scenicznego w obszarze 2D, można odznaczyć urządzenie, klikając na nie drugi raz. 

Poziom DMX oraz wartości presetów są aktywne tylko dla zaznaczonych urządzeń scenicznych w 

obszarze 2D. Za każdym razem należy się upewnić, czy zaznaczono odpowiednie urządzenie 

sceniczne. 

 

34 Pozycja i lokalizacja urządzenia scenicznego w Edytorze 
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Kanały i Okno presetów 

 

Pod obszarem 2D znajduje się okno kontrolerów DMX. Istnieją 2 możliwe typy kontrolerów. 

Tryb KANAŁÓW 

 Pierwszy typ to tryb Kanałów, który wykorzystuje tradycyjną tabelę suwaków dla każdego z 

512 kanałów DMX. 

 

 

35 Kontroler suwaków DMX 

Kliknij w dowolnym miejscu suwaka, aby przypisać wartość DMX do kanału. Wartość DMX jest 

wyświetlana w polu DMX umieszczonym nad suwakiem. Można zmieniać wartość DMX, przewijając 

myszą lub wpisując wartość w polu DMX. 

Nad polem DMX znajduje się obrazek ukazujący aktualny wybór presetów. Klikając prawym 

przyciskiem na obrazku, wyświetli się lista możliwych poziomów DMX i obrazków. Są to presety, 

które można zmienić w Edytorze profili. Po wybraniu presetu z listy, jego wartość DMX zostanie 

zastosowana do suwaka. Kompletna i dokładna lista presetów jest podstawą udanego pokazu. 

Na górze obszaru suwaków znajduje się nazwa kanału, który został ustawiony przy pomocy Edytora 

profili. 

Po prawej stronie okna suwaków widać wybór Urządzenia DMX. Program może obsługiwać 4 

urządzenia DMX, każde po 512 kanałów, więc użytkownik ma możliwość przełączania między 

urządzeniami. 

Kanały mają 2 kolory, aby odróżnić parzyste i nieparzyste kanały urządzeń scenicznych. 
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Tryb PRESET 

 Drugim i najważniejszym typem (domyślnym) jest tryb Preset. Jest to tryb domyślny 

wykorzystywany w programie. Wykorzystuje on suwaki z presetami DMX oraz przydatne narzędzia 

takie jak Paleta kolorów oraz Paleta przechylenia i obrotu. Jeśli nie zaznaczono żadnego urządzenia 

scenicznego, presety nie są wyświetlane, a obszar presetów jest pusty. 

 

 

36 Kontroler Presetów DMX 

Program wyświetla kanały profili. Każdy z kanałów posiada główny suwak oraz listę Presetów, 

znajdującą się w lewej części okna. Każdy preset posiada domyślną wartość DMX. Klikając na preset, 

automatycznie zmieni się wartość DMX. Kiedy preset jest zaznaczony, główny suwak można 

przesuwać od minimalnej do maksymalnej wartości DMX tego presetu (zobacz instrukcję: Jak 

tworzyć Profile). Aby odznaczyć preset i przywrócić jego wartość DMX na 0, można kliknąć na nim 

drugi raz. 

Program posiada Paletę kolorów dla kanałów profili RGB, RGBW, RGBA oraz CMY. Paleta kolorów 

może zapisać kolor niestandardowy. Wybierz kolor, zmień kolor z palety i kliknij zapisz. Następnie 

można przywołać kolory. 

Program posiada również Paletę przechylenia i obrotu dla kanałów XY. Paleta przechylenia i obrotu 

może zapisać pozycje XY. Wybierz pozycję elementu, zmień wartości przechylenia i obrotu w palecie, 

a następnie kliknij zapisz. Można przywołać i zmieniać zapisane pozycje w dowolnym momencie. 

Tryb Preset może automatycznie obsługiwać urządzenia DMX. Nie ma konieczności przełączania 

między urządzeniami DMX, jak w trybie kanałów. 

5.3. Korzystanie z Zaznaczeń i Presetów 
 Zaznaczając urządzenia sceniczne w obszarze 2D i korzystając z funkcji Presetów i ich 

poziomów DMX, można zobaczyć jak reagują światła i jak zmieniają stan. Oznacza to, że została 

nawiązana komunikacja DMX, a program komunikuje się ze światłami. Użycie zaznaczeń i Presetów 

do testowania działania świateł jest bardzo przydatne. 

 Jeśli wszystko działa poprawnie i wiesz już jak zaznaczać urządzenia sceniczne i obsługiwać 

okna kontrolerów, możesz zacząć tworzyć sceny i programy do pokazu. 
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5.4. Kroki, Sceny, Programy i Sekwencje 
 

 Zanim przejdziesz do dalszej części instrukcji, ważne jest, aby rozumieć stosowane w niej 

pojęcia i ich znaczenie. Oprogramowanie wykorzystuje Koki i Sceny, ale mogą one być nazywane 

także Scenami i Programami. Poniżej znajduje się kilka objaśnień. 

 

37 Lista Scen i Kroków 

Krok 

 Krok jest pamięcią, która może zapisać ustalony poziom DMX dla kanału. Każdy Krok może 

zapisać 512 lub więcej kanałów na jednostkę czasu, w zależności od tego ilu urządzeń DMX używasz. 

Na przykład, jeśli połączysz 2 interfejsy, dostępnych będzie 2*512 kanałów (1024). Zatem każdy krok 

będzie mógł zapisać 1024 (2*512) poziomy DMX. 

Kroki zawierają także Czas podtrzymania i Czas przejścia. 

Czas podtrzymania jest ilością czasu, podczas której kroki zachowują poziom DMX dla poszczególnych 

kanałów. 

Czas przejścia jest ilością czasu, jakiej potrzebują kroki, aby osiągnąć poziom DMX dla poszczególnych 

kanałów.  

Na przykład, krok z kanałami 1, 2 i 3 ustawionymi na poziom 255, czasem podtrzymania 2 sekundy i 

czasem przejścia 5 sekund, będzie wyglądał tak: Wartości początkowe DMX wynoszą 0, więc poziom 

DMX przejdzie od 0 i osiągnie 255 w ciągu 5 sekund, następnie krok podtrzyma poziom 255 na 3 

kanałach przez 2 sekundy. 
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Można połączyć kilka kroków i utworzyć je jeden po drugim. Można także stworzyć listę kroków. 

Niektóre tradycyjne konsole DMX stosują pojęcie Scena zamiast Krok. Jednak funkcje i rezultaty są 

dokładnie takie same. 

Scena 

 Scena jest listą kroków. Zawierają one pakiet kolejno odtwarzanych kroków. Sceny mają inne 

funkcje niż kroki, nie mogą one zapisywać poziomów DMX, muszą więc korzystać w tym celu z 

kroków. Dlatego, aby Scena mogła działać, musi zawierać co najmniej jeden krok. W rzeczywistości, 

odtwarzając Sceny, odtwarzasz kroki zawarte w scenie.  

Niektóre tradycyjne konsole DMX stosują pojęcie Program zamiast Scena. Jednak funkcje i rezultaty 

są dokładnie takie same. 

Program 

 Program jest niemal tym samym co Scena. Te 2 pojęcia mogą być stosowane do określenia 

tych samych funkcji i rezultatów. Programy nie mogą przechodzić do kolejnych Programów. Można 

wyzwolić kilka Programów jednocześnie. Aby program był efektywny, musi aktywować kanały DMX, 

aby móc korzystać z powiązanych poziomów DMX. W programie można ustawić wszystkie kanały w 

trybie włącz/wyłącz i korzystać z ostatniej kolejności, kiedy użytkownik odtwarza Programy. 

Sekwencja 

 Sekwencja jest zbiorem kilku scen, odtwarzanych w kolejności. 

5.5. Tworzenie i zapisywanie zawartości Scen i Programów 
 

 Lista Scen znajduje się na górze lewej części ekranu. Opcje Sceny znajdują się na wstążce 

narzędzi po prawej stronie listy scen. Umożliwiają one następujące akcje: 

Dodaj nową Scenę po zaznaczonej scenie, aby utworzyć nową scenę na liście 

Odtwórz zaznaczoną Scenę. Zostaną odtworzone kroki oraz w sekcji 2D wyświetli się renderowanie 

kolorów i ściemniacza 

Usuń zaznaczoną Scenę - na stałe usuwa Program z listy 

Wytnij zaznaczoną Scenę - na stałe usuwa Program z listy i zapisuje go w komputerowym schowku 

Kopiuj zaznaczoną Scenę - kopiuje zawartość sceny do schowka 

Wklej zaznaczoną Scenę - dodaje Scenę po zaznaczonym Programie 

Można przeciągać i upuszczać sceny w innym miejscu na liście. Można więc łatwo przeorganizować 

zawartość listy programów. 
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38 Wstążka opcji Scen i Programów 

Sceny posiadają kilka aspektów i opcji, które można konfigurować. Na górze Listy programów można: 

• Zmienić nazwę: kliknij dwukrotnie na polu Name (nazwa) i wpisz nową zawartość 

• Zmienić Fade time (czas przejścia). Czas ten może też być nazywany Fade In Time. Poziom 

DMX osiągnie pierwszy krok sceny w ustalonym czasie przejścia. Kliknij dwa razy w 

dedykowanym polu, aby zmienić wartości. 

• Zmienić Loop number (liczba pętli). Każda scena jest domyślnie zapętlona, co oznacza, że 

kiedy zakończy się odtwarzanie ostatniego kroku sceny, scena powraca do odtwarzania 

pierwszego kroku itd., aż do wykonania określonej liczby pętli. 

• Zmienić wartość Jump (przejdź do). Domyślnie pole to jest puste, co oznacza, że scena 

zakończy odtwarzanie, kiedy zostanie osiągnięta określona liczba pętli. Można także 

automatycznie przejść lub przeskoczyć do kolejnej sceny lub przejść bezpośrednio do 

wybranego programu 

• Wyświetlany czas trwania (Duration) sceny wlicza także liczbę pętli. 

• Aktywować LB, aby wyświetlać lub ukryć program w trybie Live Board 

 

39 Konfiguracja Sceny i Programu 

Zmiany dokonane w sekcji Scen są automatycznie zastosowywane, ale dla bezpieczeństwa lepiej 

często zapisywać projekt. Dodaj nową Scenę, stwórz zawartość DMX z krokami i modyfikuj ją, 

wybierając różne opcje. Zobaczysz jakie to proste. 
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5.6. Tworzenie i zapisywanie zawartości Kroków 
 

 Krok zapisuje wartości DMX, jest to więc zawartość DMX Scen. Można dodać tylko jeden Krok 

w standardowej Scenie lub kilka kroków w dynamicznych Scenach. Kroki reagują z Wyborem 

urządzenia scenicznego w 2D oraz kontrolerami Presetów i Kanałów. Każda zmiana ma wpływ na 

zawartość kroku. 

Lista Scen znajduje się u dołu lewej części ekranu. Opcje Kroków znajdują się na wstążce narzędzi po 

prawej stronie listy Kroków i pozwalają wykonać następujące akcje: 

Dodaj nowy Krok po zaznaczonym kroku, aby stworzyć nowy Krok na liście 

Zmień Czas Przejścia i Podtrzymania lub kliknij dwukrotnie na polu 

Usuń zaznaczone Kroki - aby na stałe usunąć Kroki z listy 

Wytnij zaznaczone Kroki - aby na stałe usunąć Krok z listy i zapisać je w komputerowym schowku 

Kopiuj zaznaczone Kroki - aby skopiować zawartość Kroków do schowka 

Wklej zaznaczone Kroki - aby dodać Kroki po zaznaczonym kroku 

 

 

40 Wstążka opcji Kroków 

Tworzenie zawartości scen w kilku krokach jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Dodaj krok, 

zaznacz kilka urządzeń scenicznych i wybierz wartości DMX w Presetach lub na Kanałach. Możesz 

zobaczyć efekt świetlny. Następnie wybierz jak długo efekt ma pozostać i ile czasu potrzeba do 

osiągnięcia tego efektu. Następnie możesz stworzyć kolejny krok, powtarzając tę samą procedurę. 

Możesz zasymulować sekwencję kroków przyciskiem Play (odtwórz) na wstążce opcji Sceny. 

Lista Kroków pozwala na wielokrotne zaznaczanie. Zmiany wpływają bezpośrednio na 

programowanie, ponieważ każdy zaznaczony Krok można modyfikować na poziomach DMX oraz w 

opcjach. Wielokrotne zaznaczenie można wykonać myszą lub klawiszami CTRL lub SHIFT. Możesz 

także skorzystać ze skrótu CTRL+ A, aby zaznaczyć wszystkie kroki na liście. Na przykład, jeśli chcesz 

zmienić i dostosować Skupienie urządzenia oświetleniowego dla danej sceny, zaznacz wszystkie kroki, 

zaznacz urządzenie, w którym chcesz wyregulować skupienie i zmień wartość DMX w Oknie 
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Kontrolera Presetów. Nowy poziom DMX zostanie automatycznie zastosowany dla zaznaczonych 

kroków. 

 Z tej instrukcji nauczyłeś się podstaw potrzebnych do programowania pokazu. Każdy pokaz 

jest wyjątkowy i będzie zaprogramowany w inny sposób. Program ten jest idealnym narzędziem, 

ponieważ może zarządzać różnymi zmianami. Teraz kolej, abyś sam zaczął korzystać z programu i 

krok po kroku programował sceny do pokazu. 

Możesz także tworzyć niesamowite efekty wizualne przy pomocy Generatora Efektów. Program 

zawiera potężny silnik efektów do Kolorów, RGB, Ściemniacza oraz ruchów Przechylenia i Obrotu. 

Zobacz rozdział 6. Jak korzystać z Generatora efektów, aby dowiedzieć się wszystkiego o silniku 

efektów. 

 

6. Jak korzystać z Generatora efektów 
 

Oprogramowanie zawiera generator silnika efektów, posiadający różne typy niesamowitych efektów. 

Każdy efekt da inny rezultat wizualny. 

Lista efektów pojawi się po zaznaczaniu urządzenia scenicznego z obszaru 2D Profilu. Program 

automatycznie pokaże dostępne efekty w zależności od kanałów i funkcji urządzenia scenicznego. Na 

przykład, więcej efektów będzie dostępnych dla Macierzy i światła z obrotem i przechyleniem lub 

kanałami RGB. 

 

7. Jak korzystać z Live Board 
 

 Rozdział ten opisuje jak szybko wykorzystać Live Board do wyzwalania scen, programów i 

sekwencji oraz jak łatwo przyswoić sobie komendy Live Board.  

Kiedy już stworzysz wszystkie kroki i skonfigurujesz sceny i programy w trybie edycji, możesz je 

odtworzyć i wyzwolić bezpośrednio w trybie Live Board. Tryb ten daje kilka dodatkowych 

podstawowych funkcji, takich jak Paleta wyboru koloru, Wygaszenie, Pełna biel, Pauza, Następna 

scena, Ogólny Ściemniacz oraz kontrolery prędkości. Zobacz instrukcję Jak tworzyć Sceny i Programy, 

aby przyswoić sobie proces tworzenia scen. 
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41 Tryb Live Board 

7.1. Przyciski Scena i Program oraz Sekwencje 
 

 W trybie Live Board, każda scena i program pokazane są jako przyciski, które można włączyć 

lub wyłączyć. Można zobaczyć pełną listę scen i programów, które zostały zaprogramowane i 

zatwierdzone w trybie Edytora. Kolejność scen i programów jest zgodna z kolejnością na liście scen w 

Edytorze. 

Przycisk scena wskazuje: 

• Nazwę Sceny lub Programu 

• Czy Scena lub Program posiada ustawiony czas przejścia 

• Liczbę pętli - ile razy zostanie odtworzona pętla 

• Czy Scena przejdzie do kolejnej Sceny (niedozwolone dla Programów) 

• Czy Scena przejdzie do wybranej Sceny 

• Kliknij lewym przyciskiem na przycisku sceny, aby wyzwolić i odtworzyć program. Następnie 

kliknij na innym przycisku sceny, alby odtworzyć coś innego. Program może odtworzyć tylko 1 

scenę jednocześnie, jak w trybie Samodzielnej jednostki, może jednak odtworzyć kilka 

programów jednocześnie, przy użyciu komputera. 

W trybie Live Board, podobnie jak w trybie Edytora, każda ze scen odtworzy określoną liczbę pętli i 

wykona opcje przejścia. Można więc ustawić program, aby samodzielnie odtwarzał sekwencje. 

Sekwencja jest pakietem scen, które są automatycznie odtwarzane w konkretnej kolejności. W trybie 

Edytora można stworzyć sekwencję kilku scen, wybierając liczbę pętli oraz opcje przechodzenia. 

Wystarczy wyzwolić pierwszą scenę z sekwencji w trybie Live Board, aby odtworzyć całą sekwencję. 

7.2. RGB W/A, Paleta kolorów CMW 
 

 Podczas odtwarzania sceny, można w dowolnym momencie użyć palety kolorów umieszonej 

po prawej stronie trybu Live Board, aby natychmiast zmienić aktualny kolor świateł. 
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Wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu na Palecie kolorów. Pojawi się sugestia kolorów, a paleta 

pokaże nowe wartości DMX koloru. Paleta kolorów zarządza tylko kanałami Red (czerwony), Green 

(zielony), Blue (niebieski), White (biały) i Amber (bursztynowy). Funkcja ta jest dostępna wyłączenie 

dla świateł z opcją RGBW/A. 

 

42 Paleta kolorów RGB W/A 

Korzystając z Palety kolorów, kontroluje się tylko światła biorące udział w aktualnej scenie, bez 

pozostałych świateł. Paleta kolorów kontroluje jedynie aktywne urządzenia sceniczne.  

Urządzenia sceniczne są aktywne tylko, jeśli zostały zaznaczone w trybie Edytora, a ich wartości DMX 

zawartości sceny są różne od 0. 

Przykładowo, mamy 4 urządzenia sceniczne LED RGB. Wybieramy pierwsze 2 i programujemy scenę 1 

z kilkoma krokami. W trybie Live Board, po wyzwoleniu sceny 1, paleta kolorów może zmieniać 

wartości RGB tylko 2 pierwszych urządzeń scenicznych. 

Paleta kolorów zarządza także opcjami światła białego i bursztynowego w trybach Auto lub Ręcznym. 

Paleta posiada dodatkowy suwak umieszczony w lewej części. W trybie ręcznym można zmieniać 

intensywność White/Amber (biały/bursztynowy). W trybie Auto, suwak jest nieaktywny, a Paleta 

sama zarządza 4 kolorami. 

Można zrezygnować z kontroli nad kolorami i kontynuować odtwarzanie pierwotnej zawartości 

aktualnej sceny, odznaczając okienko Palety kolorów.  

7.3. Komendy trybu Live Board 
 Program posiada kilka podstawowych komend, takich jak: 

• General Black Out (Ogólne wygaszenie) – wyciemnia do zera wszystkie kanały ustawione jako 

Dimmer/ściemniacz. Kanały PAN i TILT są nadal aktywne 

• Full White (Pełna biel) - włącza wszystkie lampy i ustawia wszystkie kanały ustawione jako 

dimery na maksimum, wartości DMX RGB są też ustawione na maksimum 

• Next Scene (Następna Scena) - przechodzi bezpośrednio do następnej Sceny 

• General Pause (Ogólne zatrzymanie) - zatrzymuje scenę na aktualnych poziomach DMX 

 

Można korzystać z tych funkcji w dowolnym momencie. 

43 Komendy trybu Live Board 



 

48 
 

www.modus.pl 

7.4. Suwaki Ściemniacza i Prędkości 
 

 Program posiada 2 suwaki umieszczone po prawej stronie okna. 

Suwak po lewej służy do ściemniania urządzeń oświetleniowych. Zarządza on kanałami ściemniacza 

oraz RGB wszystkich aktywnych urządzeń oświetleniowych. Przykładowo, mamy w projekcie 10 

tradycyjnych świateł i 4 światła RGB LED, ale aktualnie odtwarzana scena została zaprogramowana 

dla 6 tradycyjnych świateł i 2 świateł RGB. Korzystając z suwaka ściemniacza, tylko ten zestaw 6 i 2 

świateł wykorzystanych w scenie będzie miał zmienione przyciemnienie. 

Położenie środkowe jest domyślne. Przesuwając suwak ściemniacza w górę, wartości ściemniacza i 

RGB rosną nieustannie, aż osiągną maksimum. Możliwe, że poziomy ściemniacza i RGB będą już w 

aktualnej scenie ustawione na maksimum. Wtedy przesuwanie suwakiem w górę nie zmieni 

intensywności ściemnienia. Przesuwając suwak ściemniacza w dół, wartości kanałów ściemniacza i 

RGB będą się zmniejszały o części procentowe obliczone z wartości domyślnych. Można więc 

osiągnąć minimum dopiero, kiedy suwak znajdzie się w najniższej pozycji. Metoda procentowa 

pozwala użytkownikom stale utrzymywać kolor w trybie ściemniania. 

Komenda Full White (pełna biel) jest kompatybilna z suwakiem ściemniacza. Można więc przyciemnić 

wszystkie światła w projekcie na raz, kiedy aktywna jest opcja Full White. 

Suwak z prawej strony służy do ustawiania General Speed (ogólna prędkość) - zarządza on prędkością 

scen. Wystarczy przesuwać suwakiem w górę lub w dół, aby przyspieszyć lub spowolnić program. 

Suwak ten wydłuży lub skróci czas pomiędzy poszczególnymi krokami, aby przyspieszyć lub spowolnić 

scenę. 

 

44 Suwaki Ściemniacza i Prędkości 

7.5. Opcje trybu Live Board 
 

Dostępnych jest kilka opcji do konfiguracji trybu Live Board. Na przykład, można ukryć lub wyświetlić 

komendy lub ustawić hasło, aby zabezpieczyć program przed zmianami wprowadzanymi przez 

nieznanych użytkowników. Zobacz instrukcję Jak korzystać z Opcji zaawansowanych.  
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Dzięki tym instrukcjom, możesz teraz samodzielnie wyzwalać i odtwarzać sceny lub przekazać 

polecenia komuś innemu. Live Board jest bardzo przyjazny dla użytkowników i można go łatwo 

obsługiwać przy pomocy ekranu dotykowego. Można więc przekazać kontrolę nawet w ręce 

nowicjusza. 

8. Jak korzystać z Opcji zaawansowanych 
  

Ten rozdział opisuje jak łatwo i szybko korzystać z Zaawansowanych opcji programu. Są one 

przydatne i pozwolą ci skonfigurować program według potrzeb. 

Główne opcje zaawansowane znajdują się na wstążce narzędzi, umieszczonej na górze okna Edytora. 

Można: 

Stworzyć nowy projekt. Aktualny projekt zostanie zastąpiony pustym projektem i program zasugeruje 

zapis. 

Otworzyć istniejący projekt. Program zasugeruje zapis aktualnego projektu. 

Zapisać aktualny projekt. 

Wyświetlić poziomy DMX w czasie rzeczywistym. Pojawi się okno wyjścia DMX, na którym widać 

aktualny stan wszystkich wyjść DMX z 4 urządzeniami DMX. 

Przełączyć do trybu Live Board, aby uruchomić tryb Live Board. 

Przełączyć do trybu samodzielnej jednostki i zaprogramować pamięć sprzętu. 

 

45 Główne Opcje zaawansowane 

Okno opcji jest dostępne z menu Tools (narzędzia) trybu Edytora. Wybierz Options (opcje), aby 

otworzyć okno.  

 

46 Otwórz okno Opcji zaawansowanych 
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Klikając na jeden z obrazków okna opcji, można konfigurować tryby Live Board i Edytora oraz 

urządzenia sprzętowe. Okno opcji jest ważne, ponieważ udostępnia bardziej profesjonalne i 

zaawansowane możliwości programu. 

 

8.1. Opcje ogólne 
 

 Opcje ogólne mają wpływ na cały program i zawierają następujące elementy: 

• Version (wersja) - pokazuje, czy program jest zaktualizowany. 

• Language (język) - tutaj można zmienić język na jeden z dostępnych. Domyślnym językiem 

jest angielski. Kliknij OK lub apply (zastosuj), aby wyświetlić nowo wybrany język. 

• Theme (motyw) - można wybrać spośród 3 różnych motywów: Default (domyślny), który 

nadaje programowi jasny wygląd, Medium (średni) i Dark (ciemny), który nadaje programowi 

ciemny wygląd. 

• Starting (rozpoczynanie): Start with last project (rozpocznij od ostatniego projektu) - po 

uruchomieniu programu ta opcja automatycznie otworzy ostatni projekt, nad którym 

pracowano. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona. 

• Refresh 2D view every (odśwież widok 2D co) - czas ten ma wpływ na renderowanie 

programu. Wyższa wartość daje najlepsze osiągi. 

 

 

47 Opcje ogólne 
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8.2. Opcje trybu Live Board 
 

 Opcje trybu Live Board mają wpływ na tryb Live Board. Dostępne są następujące możliwości i 

komendy: 

• Always On Top (zawsze na wierzchu) - tryb Live Board będzie wyświetlany jako główny ekran, 

ponad wszystkimi innymi aplikacjami uruchomionymi na komputerze. Live Board będzie 

główną wyświetlaną aplikacją i nie będzie można przełączyć, ani wyświetlić innych aplikacji, 

póki opcja ta jest zaznaczona. 

• Launch Live Board When starting (przejdź w tryb Live Board przy uruchamianiu) - wyświetla 

tryb Live Board bezpośrednio po otwarciu i załadowaniu programu. Użytkownik nie będzie 

mógł przejść do trybu Edytora i będzie mógł wyzwolić jego programy. 

• Lock Live Board (zablokuj Live Board) - wybierz, aby zabezpieczyć pokaz i wszystkie 

zaprogramowane sceny. W tym trybie nie można przejść do trybu Edytora bez podania hasła 

odblokowującego program. Aktywuj i wprowadź hasło, aby chronić system. W przypadku 

zapomnienia hasła, można anulować tę opcję poprzez kombinację CTRL + kliknij na Exit Live 

Board. 

 

48 Opcje trybu Live Board 
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• Wyświetl/ukryj Paletę Live Color. 

• Wyświetl/ukryj Live Toolbar z opcjami Black Out (wygaś), Full White (pełne światło), Next 

Scene (następna scena) i Pause (zatrzymaj). 

• Wyświetl/ukryj suwak Live Dimmer (ściemniacz). 

• Wyświetl/ukryj suwak Live general Speed (prędkość). 

• Start the Live Board as Default (uruchom Live Board jako domyślny) - sceny nie będą 

automatycznie wyzwalane, kiedy użytkownik przełączy na tryb Live Board. 

• Start With The 1st Scene Automatically (automatycznie rozpocznij od 1. sceny) - kiedy 

użytkownik przełączy lub uruchomi Live Board, pierwszy program z listy odtworzy się 

automatycznie. Opcja ta, w połączeniu z Launch Live Board When Starting (uruchom tryb Live 

Board przy uruchamianiu) to świetne rozwiązanie, aby automatycznie rozpocząć i odtworzyć 

pokaz klikając dwukrotnie na ikonie aplikacji. 

• Start With The Last Scene (rozpocznij od ostatniej sceny) - program zapamięta, która scena 

była odtwarzana przed zamknięciem programu i odtworzy ten sam program przy 

uruchomieniu programu Live Board. 

Jak widać, opcje te pozwalają spersonalizować Live Board i sprawić, aby był bardziej przyjazny 

użytkownikowi poprzez ograniczenie liczby możliwości ostatecznego użytkownika. Instalator może 

więc skonfigurować program i przekazać kontrolę nad systemem dowolnej osobie, czy to 

profesjonaliście, czy laikowi. 

 

8.3. Opcje Urządzenia sprzętowego 
 

 Opcje Urządzenia są zarezerwowane dla modułów elektronicznych podłączonych do 

komputera i pozwalają na: 

• Wyświetlenie Listy interfejsów podłączonych do różnych portów USB komputera. Są one 

uporządkowane pod względem numerów seryjnych, od najniższego do najwyższego. Lista 

zawiera nazwę, konfigurację DMX urządzenia oraz przydział urządzenia DMX. 

• Wyświetlenie wersji oprogramowania wybranego urządzenia (firmware version) - masz 

możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania (Update firmware). Proces ten trwa 

kilka minut i nie można odłączać urządzenia w trakcie procesu aktualizacji, ponieważ może 

ono ulec zniszczeniu. 

• Zmianę prędkości (speed) - do wyboru prędkości DMX. Są dostępne 4 wartości do 

konfiguracji parametrów sygnału DMX, co ma wpływ na szybkość sygnału DMX. Kliknij Apply 

(zastosuj), aby zatwierdzić prędkość i zobaczyć rezultat na diodzie LED interfejsu. Opcje 

prędkości są przydatne, jeśli któreś z urządzeń scenicznych jest niekompatybilne. 

Zmniejszenie prędkości może rozwiązać problem, jednak z naszego doświadczenia wynika, że 

problem zwykle leży w kablu, połączeniu lub samym urządzeniu. 

• Konfigurację złącza XLR Urządzenia - można wybrać tryby komunikacji wybierając In (Wejście) 

lub Out (Wyjście) (w zależności, czy interfejs na to pozwala, czy nie) i można podłączyć 

urządzenie DMX do wybranego wyjścia. Na przykład, mając 2 XLR i 2 Wyjścia, można ustawić 

to samo urządzenie DMX na 2 XLR i korzystać ze sprzętu jak z rozdzielacza DMX. Kliknij 

przycisk Apply (zastosuj), aby zatwierdzić nowe ustawienia. 
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49 Opcje Urządzenia 

Ta instrukcja jest ostatnim krokiem, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat programu. Będziesz 

mógł teraz konfigurować program według potrzeb, a także przekazać kontrolę nad nim innemu 

użytkownikowi. 

9. Jak zapisać Sceny w Pamięci 
 

 W tym rozdziale opisano jak szybko i łatwo zapisać sceny i ich zawartości do pamięci 

wewnętrznej samodzielnych interfejsów. Program posiada specjalny tryb samodzielny do ustawiania 

parametrów interfejsu, zmiany zawartości oraz wyboru wyzwalaczy sceny. Program musi być 

uruchomiony i musi w nim być kilka utworzonych scen, aby można było otworzyć i korzystać z funkcji 

trybu samodzielnego. 

9.1. Tworzenie Scen w Trybie Edytora 
 

 Tworzenie scen odbywa się przy pomocy głównego trybu programu, Trybu Edytora. 

Zawartość każdej sceny musi być zdefiniowana i zaprogramowana z co najmniej 1 krokiem (każdy 

Krok zawiera wartości DMX dla aktywowanych kanałów). Zobacz instrukcję LED Player (Odtwarzacz 

LED), aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu kroków i scen. Program zapisze w pamięci 

samodzielnego interfejsu wyłącznie sceny i ich zawartości. Programy nie będą zapisane. Można 

zapisać kroki i ich zawartości, czas przejścia sceny, liczbę pętli sceny oraz dane o przejściu do kolejnej 

sceny.  
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Trybu Edytora można używać do programowania zawartości sceny, symulacji pokazu i zatwierdzenia 

go przed zapisaniem do pamięci interfejsu. Programy nie mogą być zapisane w pamięci, ponieważ nie 

posiadają opcji Przejdź do. 

Zobacz rozdział  Jak tworzyć Sceny i Programy i wypełniaj polecenia w niej zawarte, aby sprawnie 

tworzyć sceny.  

9.2. Otwieranie Trybu Samodzielnego 
 

 Po uruchomieniu programu otwórz tryb samodzielny, klikając na przycisku Stand Alone mode 

(tryb samodzielny), umieszczonym na głównym pasku narzędzi. Tryb samodzielny jest ostatnią ikoną 

po prawej na głównym pasku narzędzi. 

 

50 Główny pasek narzędzi 

Uruchomi się tryb samodzielny i pokażą się wszystkie dostępne funkcje. Wszystkie opcje wyświetlone 

w tym trybie mają zastosowanie tylko w trybie samodzielnym i nie mogą być stosowane z 

komputerem. 

9.3. Opis Trybu Samodzielnego 
 

 

51 Okno trybu samodzielnego 

W lewej górnej części ekranu znajduje się lista interfejsów podłączonych do komputera. 
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Na środku lewej części ekranu znajduje się lista scen utworzonych przy pomocy trybu edytora. 

Ostatnie okno w lewej dolnej części ekranu to lista scen, które można zapisać w pamięci interfejsu. 

W prawej górnej części ekranu znajduje się zegar interfejsu. Pokazuje on godzinę i datę wybranego 

interfejsu. Można ustawić minuty, godziny, dni, miesiące i lata. Zegar interfejsu można 

zsynchronizować z aktualną datą i czasem na komputerze, po prostu użyj opcji: Set current Date and 

Time (Ustaw aktualną datę i czas). 

Na środku po prawej stronie ekranu znajdują się wszystkie funkcje wyzwalacza sceny. 

Na dole ekranu znajduje się graficzna oś czasu, która może symulować i wyświetlać wyzwalacz 

czasowy w trybie rocznym, miesięcznym i dziennym.  

 

9.4. Parametry jednostki samodzielnej podłączonych interfejsów 
 

 

52 Parametry jednostki samodzielnej interfejsu 

 W trybie samodzielnym, pierwsze z opcji, w ramce Device (Urządzenie), zarządzają 

konfiguracją wybranych interfejsów. 

Lista podłączonych i wykrytych interfejsów znajduje się w lewej górnej części ekranu (Device - 

Urządzenie). Interfejsy bez opcji samodzielnych również są tutaj wyświetlane. Po prawej stronie listy 

znajdują się parametry interfejsu. Wybierz jeden z interfejsów z listy, aby móc modyfikować jego 

ustawienia i parametry. Można: 

• Wybrać tryb Master / Slave przy stosowaniu kilku interfejsów. 

• Zmienić konfigurację In / Out (Wejście/Wyjście) złącza XLR, przy korzystaniu z 2 urządzeń 

DMX lub przy wyzwalaniu scen za pomocą sygnału DMX innego kontrolera. 

• Ustawić Default start scene (Domyślną Scenę początkową). Scena wybrana z listy zostanie 

odtworzona automatycznie po podłączeniu interfejsu (pod USB lub do zewnętrznego źródła 

zasilania). Jeśli nie wybrano żadnej sceny, interfejs odtworzy scenę 00 i wyśle wartość 00 do 

urządzeń scenicznych (Wygaszenie). 

• Wybrać DMX Universe (Urządzenie DMX): Powoduje to podłączenie urządzenia DMX do 

wyjścia interfejsu oraz optymalizację pojemności pamięci kontrolera. Można wybrać liczbę 

aktywowanych kanałów dla każdego urządzenia DMX. 

• Wybrać opcję Apply 16 Bits on channels (Zastosuj 16 bitów na kanałach), aby interfejs mógł 

przeliczyć sygnał DMX jako 16 bitowy sygnał mikro kanału. Użyj Patcha DMX, żeby ustawić 16 

bitowe kanały. 
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• Aktywować Summer time / Winter time (czas letni/zimowy), jeśli w kraju stosuje się politykę 

oszczędzania energii, aby dodać lub odjąć 1 godzinę co 6 miesięcy. Można to ustawić z góry 

do 16 lat w przód. 

• Aktualizować daty czasu letniego / czasu zimowego dla nadchodzących lat. 

• Ręcznie aktualizować wewnętrzną datę i czas interfejsu (Update date and time). 

• Zsynchronizować wewnętrzną datę i czas interfejsu z aktualnym czasem (Set current date 

and time). 

 

9.5. Parametry jednostki samodzielnej dla Scen 
 

 

53 Parametry jednostki samodzielnej dla Scen 

 Lista Scen znajduje się pod listą interfejsów. Sceny, które nie zawierają żadnych kroków nie 

będą wyświetlane na liście. Lista zawiera nazwę i czas trwania scen oraz ich opcje zaawansowane: 

• Czas trwania Przechodzenia Sceny (Fade time duration) 

• Liczbę pętli (Loop number) 

• Wartość przejścia do kolejnej sceny (Jump to another scene) 

• Wszystkie Wyzwalacze przypisane do sceny (Triggers) 

Opcje znajdujące się na prawo od listy scen służą do definiowania akcji wyzwalania scen oraz 

ustawiania pamięci samodzielnego interfejsu. 

Po wybraniu sceny z listy, można ją wyzwolić przez: 

• Mechaniczny przycisk LED. Przeciągnij i upuść scenę na przycisk, aby przypisać wyzwalacz 

oraz przycisk do sceny. 

• Sygnał wejścia DMX pochodzący z innego urządzenia sterującego DMX. 

• Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (Opcjonalne). 

• Zewnętrzny przycisk. 

• Czas powtarzania. 

• Datę i czas. 

• Jeden lub kilka dni tygodnia. 
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9.6. Opis Zaawansowanych parametrów jednostki samodzielnej  
 

Tryb Master / Slave (Nadrzędny / Podrzędny) 

 Kiedy ta funkcja jest aktywna, interfejs w trybie podrzędnym będzie wypełniał wszystkie akcje 

wyzwalacza oraz podlegał zegarowi wygenerowanemu przez Interfejs Nadrzędny. Interfejs 

Nadrzędny będzie kontrolował wszystkie wyzwalacze interfejsów podrzędnych oraz wygeneruje 

sygnał synchronizacji, aby zapewnić poprawne wykonanie pokazu. Tylko 1 interfejs może być 

ustawiony jako Nadrzędny. Interfejsy podrzędne będą miały taką samą liczbę scen i taką samą liczbę 

kroków jak interfejs Nadrzędny. Wszystkie interfejsy muszą być zaprogramowane w tym samym 

czasie. 

Jak zdefiniować interfejs nadrzędny/podrzędny? 

W trybie samodzielnym wybierz jeden z interfejsów z listy urządzeń. Opcję Master (nadrzędny) 

można wybrać z parametrów samodzielnych tego interfejsu. Dozwolony jest tylko 1 interfejs 

nadrzędny. Oznacza to, że pozostałe interfejsy automatycznie przejdą w tryb podrzędny. Program 

posortuje listę interfejsów w kolejności rosnącej pod względem ich numerów seryjnych. Na przykład, 

jeśli mamy interfejsy o numerach seryjnych 20 i 55, pierwszy na liście będzie numer seryjny 20. 

Konfiguracja In / Out (Wejścia / Wyjścia) Jednostki Samodzielnej. 

 Nie można zmienić konfiguracji Wejście/Wyjście interfejsu posiadającego 512 lub mniej 

kanałów. Jest on na stałe skonfigurowany tylko w tryb Wyjścia. 

Zmiana konfiguracji Wejścia/Wyjścia jest możliwa tylko dla interfejsów posiadających 1024 kanały 

(2x512). Można wybrać konfigurację podwójnego wyjścia lub konfigurację wejścia i wyjścia. W 

drugim przypadku, drugi kontroler DMX jest skonfigurowany jako urządzenie wejścia i będzie 

odbierać sygnał DMX, zamiast wysyłać dane DMX do świateł. 

Wybór Urządzenia DMX i liczba aktywowanych kanałów wyjścia 

 Interfejs Samodzielny ma ograniczony rozmiar pamięci. Sceny i Kroki wykorzystują wolną 

pamięć. Rozmiar Kroku zależy od liczby aktywowanych kanałów wyjścia.  Im więcej aktywowanych 

kanałów wyjścia, tym większy rozmiar Kroku i tym więcej wykorzystuje pamięci. W pamięci nie są 

zapisywane żadne kanały DMX, które wykraczają poza wskazaną liczbę kanałów. 

Program wybierze najlepszą liczbę kanałów pod względem konfiguracji Patcha DMX urządzeń 

scenicznych. Wartość tę można zmienić ręcznie. 

Mechaniczny przycisk wyzwalacza przełączników LED 

 Aby przypisać scenę do jednego z przycisków LED interfejsu oraz umożliwić wyzwalanie, 

wystarczy tylko przeciągnąć scenę z listy i upuścić ją na jeden z przycisków. Pod przyciskiem pojawi 

się nazwa sceny. Scena automatycznie pojawi się na liście scen, które można zapisać w pamięci. 

Można przypisać 10 przycisków do 10 różnych scen (maksymalna liczba scen to 255). Nie ma 

konieczności uwzględniania kolejności Scen ani ich liczby. Na przykład, scenę numer 20 można 

przypisać do przycisku 1. Można stworzyć sekwencję kilku scen, z których każda jest zapętlona i może 

automatycznie przejść do następnej sceny. W tym przypadku, można przypisać przycisk wyzwalania 

LED do pierwszej sceny w sekwencji, aby wyzwolić i odtworzyć początek całej sekwencji. 
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Wyzwalacze Wejścia DMX z zewnętrznego źródła DMX  

 Opcja wyzwalacza Wejścia DMX działa tylko w trybie samodzielnym i tylko przy 1024 

kanałach i 2 interfejsach urządzeń DMX (2x512 i 2 złącza XLR w interfejsie) 

Aby móc korzystać z opcji wyzwalacza Wejścia DMX, interfejs musi zostać ustawiony w tryb 

Wejście/Wyjście z 512 kanałami wejściowymi i 512 kanałami wyjściowymi. W tym przypadku, drugi 

interfejs złącza XLR (DMX B) będzie mógł odbierać zewnętrzny sygnał DMX i będzie pracował w trybie 

Wejścia DMX. 

Dla każdej sceny trzeba wybrać numer Kanału oraz wartość DMX między 0, a 255 dla wyzwalaczy 

DMX.  

Po odebraniu sygnału DMX przez interfejs, sceny zostaną wyzwolone kiedy sygnał Wejścia DMX 

osiągnie wartość DMX dedykowanego kanału lub kiedy wartość Wejścia DMX przekroczy wartość 

Wyzwolenia DMX. Scena zostanie zatrzymana kiedy wartość Wejścia DMX będzie mniejsza niż 

wartość Wyzwolenia DMX. 

Można ustawić kilka wartości wyzwolenia Wejścia DMX na tym samym kanale, aby zarządzać kilkoma 

wyzwalaczami scen. Na przykład, na kanale 001 Scena 1 jest wyzwalana od wartości DMX 50 do DMX 

99, Scena 2 od DMX 100 do DMX 149, Scena 3 od DMX 150 do DMX 199, Scena 4 od DMX 200 do 

DMX 249 i Scena 5 od DMX 250 do DMX 255. Nic nie jest wyzwalane dla wartości DMX 00 do DMX 

49. 

Zewnętrzne wyzwalacze przyciskowe 

 Ta opcja wykorzystuje Piny 1-5 drugiego złącza RJ45 interfejsu samodzielnego. Podłączając 

różne konfiguracje Pinów 1-4 do pin-5, można przypisać do 15 różnych wyzwalaczy. Dowiedz się 

więcej na stronach 19-20. 

Zobacz plik Dataseheet, aby uzyskać więcej informacji i porad na temat podłączania kabli do złącza 

RJ45. 

Wyzwalacze w pilocie na podczerwień 

 Można podłączyć zewnętrzny odbiornik IR do interfejsu samodzielnej jednostki. Ten 

opcjonalny produkt zawiera 2 jednostki zdalnego sterowania na podczerwień i pozwala na 

wyzwalanie scen w zasięgu do 20 metrów. Piloty są standardowe dla wszystkich interfejsów, można 

więc sterować kilkoma interfejsami jednocześnie za pomocą jednego pilota lub kontrolować kilka 

różnych stref jednym pilotem. 

Zobacz plik Dataseheet, aby uzyskać więcej informacji i porad na temat podłączania kabli do złącza 

RJ45. 

Automatyczne przywracanie Sceny po awarii zasilania 

Przywracanie działa tylko dla scen z czasem powtarzania lub czasem Startu i Zatrzymania. 

Scena, która znajduje się pomiędzy czasem Startu, a czasem Zatrzymania może być wyzwolona 

automatycznie po odcięciu zasilania, kiedy zostanie ono przywrócone. 

Przywrócenie Sceny działa w trybie samodzielnym (bez komputera): W przypadku braku zasalania, 

interfejs zapamięta, która scena była odtwarzana przed utratą zasilania i automatycznie zresetuje 

scenę, kiedy zasilanie zostanie przywrócone. 
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9.7. Możliwe scenariusze wyzwalacza czasowego  
 

Czas powtarzania 

Sceny będą się powtarzać bez żadnych dodatkowych informacji wyzwalacza czasowego. 

Czas powtarzania jest dodawany do wybranej sceny (od 1 minuty do 24 godzin). 

Aby aktywować czas powtarzania, scena musi zostać wyzwolona ręcznie przez akcję wyzwalania 

(przycisk LED, zewnętrzny przycisk, pilot lub Wejście DMX). Czas powtarzania aktywuje się także, jeśli 

ta sama scena będzie wyzwolona i odtworzona ponownie później. 

Powtarzanie zatrzyma się, kiedy nastąpi inna akcja wyzwalania lub kiedy scena zostanie zatrzymana 

podczas odtwarzania. 

Opcje Scene loop number (liczba pętli sceny) oraz Jump to another scene (przejdź do następnej 

sceny) nie anulują czasu powtarzania, można więc powtórzyć sekwencję scen. 

Na przykład, jeśli ustawiono czas powtarzania na 5 minut, scena automatycznie uruchomi się 

ponownie po 5 minutach od rozpoczęcia odtwarzania. 

Aktywowana scena lub sekwencja z ustawionym czasem powtarzania może być automatycznie 

przywrócona po awarii zasilania. 

Plan rozpoczęcia 

Sceny rozpoczną się i zostaną wyzwolone przy użyciu wybranej daty i godziny. 

Plan wyzwalania (Czas i data) zostanie dodany do wybranej sceny (minuta, godzina, dzień, miesiąc i 

rok). 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie. 

Powtarzanie zatrzyma się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia lub kiedy scena zakończy 

odtwarzanie określonej liczby pętli. 

Plan rozpoczęcia + Czas powtarzania 

Sceny rozpoczną się o zaplanowanym czasie i następnie będą się powtarzać. 

Czas powtarzania jest dodawany do wybranej sceny (od 1 minuty do 24 godzin). 

Plan wyzwalania (Czas i data) zostanie dodany do wybranej sceny (minuta, godzina, dzień, miesiąc i 

rok). 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie. 

Reguły powtarzania sceny są takie same, a aktywowana scena lub sekwencja z ustawionym czasem 

powtarzania może być automatycznie przywrócona po awarii zasilania. 

Powtarzanie zatrzyma się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia lub kiedy scena zostanie zatrzymana 

w trakcie odtwarzania. 

Plan rozpoczęcia + Dni tygodnia 

Sceny zostaną wyzwolone i rozpoczną się o wybranym czasie. 
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Plan wyzwalania (Czas i data) zostanie dodany do wybranej sceny (minuta, godzina, dzień, miesiąc i 

rok). 

Jeden lub kilka dni tygodnia zostanie dodanych do wybranej sceny (od poniedziałku do niedzieli). Dni 

tygodnia są dostępne tylko, jeśli wybrano opcję Plan rozpoczęcia. 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie dla wybranych, poszczególnych dni. Można 

ustawić plan rozpoczęcia z datą wcześniejszą od aktualnej daty, ponieważ pod uwagę brane będą 

tylko dni tygodnia sceny oraz czas rozpoczęcia. (Ma to zastosowanie również zaraz po tym, kiedy 

interfejs został podłączony do zasilania). 

Odtwarzanie scen zatrzyma się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia lub kiedy scena zakończy 

odtwarzanie określonej liczby pętli. Odtwarzanie sceny zostanie jednak wznowione w każdy wybrany 

dzień tygodnia. 

Plan rozpoczęcia + Dni tygodnia + Czas powtarzania 

Sceny zostaną wyzwolone i rozpoczną się o wybranym czasie. 

Plan wyzwalania (Czas i data) zostanie dodany do wybranej sceny (minuta, godzina, dzień, miesiąc i 

rok). 

Jeden lub kilka dni tygodnia zostanie dodanych do wybranej sceny (od poniedziałku do niedzieli). 

Dni tygodnia są dostępne tylko, jeśli wybrano opcję Plan rozpoczęcia. 

Czas powtarzania jest dodawany do wybranej sceny (od 1 minuty do 24 godzin). 

Reguły powtarzania sceny są takie same, a aktywowana scena lub sekwencja z ustawionym czasem 

powtarzania może być automatycznie przywrócona po awarii zasilania. 

Reguły sceny dla wyzwalania w określony dzień tygodnia pozostają takie same. 

Odtwarzanie scen zatrzyma się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia lub kiedy scena zakończy 

odtwarzanie określonej liczby pętli. Odtwarzanie sceny zostanie jednak wznowione w każdy wybrany 

dzień tygodnia. 

Plan rozpoczęcia + Plan zatrzymania 

Sceny zostaną wyzwolone i rozpoczną się o wybranym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z 

wybranym Planem zatrzymania. 

Plan wyzwalania (Czas i data) oraz Plan zatrzymania zostaną dodane do wybranej sceny (minuta, 

godzina, dzień, miesiąc i rok). 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z wybranym 

Planem zatrzymania. 

Sceny zatrzymają się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia, kiedy zakończą odtwarzanie określonej 

liczby pętli, kiedy zostaną zatrzymane bezpośrednio lub kiedy osiągną czas ustalony w Planie 

zatrzymania. 

Scena zostanie automatycznie przywrócona, jeśli awaria zasilania nastąpi pomiędzy zaplanowanym 

rozpoczęciem, a zaplanowanym zatrzymaniem. 

 



 

61 
 

www.modus.pl 

Plan rozpoczęcia + Plan zatrzymania + Czas powtarzania 

Sceny zostaną wyzwolone i rozpoczną się o wybranym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z 

wybranym Planem zatrzymania. Scena zostanie odtworzona ponownie w wybranych odstępach 

czasu. 

Plan wyzwalania (Czas i data) oraz Plan zatrzymania zostaną dodane do wybranej sceny (minuta, 

godzina, dzień, miesiąc i rok). 

Czas powtarzania jest dodawany do wybranej sceny (od 1 minuty do 24 godzin). 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z wybranym 

Planem zatrzymania. 

Scena zostanie automatycznie przywrócona, jeśli awaria zasilania nastąpi pomiędzy zaplanowanym 

rozpoczęciem, a zaplanowanym zatrzymaniem. 

Reguły powtarzania sceny są takie same, a aktywowana scena lub sekwencja z ustawionym czasem 

powtarzania może być automatycznie przywrócona po awarii zasilania. 

Sceny zatrzymają się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia, kiedy zostaną zatrzymane bezpośrednio 

lub kiedy osiągną czas ustalony w Planie zatrzymania. 

Plan rozpoczęcia + Plan zatrzymania + Dni tygodnia 

Sceny zostaną wyzwolone i rozpoczną się o wybranym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z 

wybranym Planem zatrzymania. Scena zostanie odtworzona ponownie w wybranych odstępach 

czasu. 

Plan wyzwalania (Czas i data) oraz Plan zatrzymania zostaną dodane do wybranej sceny (minuta, 

godzina, dzień, miesiąc i rok). 

Jeden lub kilka dni tygodnia zostanie dodanych do wybranej sceny (od poniedziałku do niedzieli). Dni 

tygodnia są dostępne tylko, jeśli wybrano opcję Plan rozpoczęcia. 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z wybranym 

Planem zatrzymania. 

Reguły sceny dla wyzwalania w określony dzień tygodnia pozostają takie same. 

Scena zostanie automatycznie przywrócona, jeśli awaria zasilania nastąpi pomiędzy zaplanowanym 

rozpoczęciem, a zaplanowanym zatrzymaniem. 

Sceny zatrzymają się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia, kiedy zostaną zatrzymane bezpośrednio 

lub kiedy osiągną czas ustalony w Planie zatrzymania.  

Plan rozpoczęcia + Plan zatrzymania + Dni tygodnia + Czas powtarzania 

Sceny zostaną wyzwolone i rozpoczną się o wybranym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z 

wybranym Planem zatrzymania. Scena zostanie odtworzona ponownie w wybranych odstępach 

czasu. 

Plan wyzwalania (Czas i data) oraz Plan zatrzymania zostaną dodane do wybranej sceny (minuta, 

godzina, dzień, miesiąc i rok). 
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Jeden lub kilka dni tygodnia zostanie dodanych do wybranej sceny (od poniedziałku do niedzieli). Dni 

tygodnia są dostępne tylko, jeśli wybrano opcję Plan rozpoczęcia. 

Czas powtarzania jest dodawany do wybranej sceny (od 1 minuty do 24 godzin). 

Sceny rozpoczną się dokładnie o zaplanowanym czasie i zostaną zatrzymane zgodnie z wybranym 

Planem zatrzymania. 

Reguły powtarzania sceny są takie same, a scena zostanie automatycznie przywrócona, jeśli awaria 

zasilania nastąpi pomiędzy zaplanowanym rozpoczęciem, a zaplanowanym zatrzymaniem. 

Reguły sceny dla wyzwalania w określony dzień tygodnia pozostają takie same. 

Scena zostanie automatycznie przywrócona, jeśli awaria zasilania nastąpi pomiędzy zaplanowanym 

rozpoczęciem, a zaplanowanym zatrzymaniem. 

Sceny zatrzymają się przy wykonaniu innej akcji wyzwolenia, kiedy zostaną zatrzymane bezpośrednio 

lub kiedy osiągną czas ustalony w Planie zatrzymania. 

Sceny będą zawsze wyzwalane w wybrane dni tygodnia. 

9.8. Aktualizacja Zegara czasu rzeczywistego interfejsu 
 

 Można aktualizować wewnętrzny zegar samodzielnego interfejsu. Interfejs musi być 

podłączony do komputera, sterowniki muszą być poprawnie zainstalowane oraz interfejs musi zostać 

wykryty przez oprogramowanie. 

 

54 Ustawianie zegara interfejsu 

W trybie samodzielnym programu, parametry samodzielnego interfejsu są wykorzystywane do 

ustawienia daty i czasu wybranego interfejsu. Zegar można aktualizować: 

• Ręcznie, korzystając z opcji Update Date and Time (Aktualizuj datę i czas). 

• Automatycznie, na podstawie aktualnego czasu w komputerze, przy pomocy opcji Set current 

Date and Time (Ustaw aktualną datę i czas). 

9.9. Podsumowanie możliwych wyzwoleń  
 
 Program pozwala na dodanie wszystkich poniższych wyzwalaczy do samodzielnego interfejsu: 
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• Mechaniczne przyciski przełączników LED (x10 przycisków umieszczonych na górze interfejsu) 

• Zewnętrzne przyciski (x15 możliwych akcji przy użyciu 5 kabli złącza RJ45) 

• Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (x10 możliwych akcji, następna/poprzednia scena, 

Zatrzymaj, Prędkość sceny, Ogólny Ściemniacz, Zatrzymaj aktualną scenę. Wyzwalacz na 

podczerwień można opcjonalnie zamówić osobno. 

• Wejście DMX (Można wykorzystać jedną lub kilka wartości DMX na kanale DMX, aby 

wyzwolić sceny). Opcja ta jest dostępna tylko dla interfejsu samodzielnego, posiadającego 

1024 kanały, oraz wymaga 2 złączy XLR (wyjście + wejście). 

• Zegar i Plany (Data, rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i dni tygodnia). 

9.10. Widok osi czasu wyzwalacza czasowego 
 

 Do programu dołączono oś czasu, na której można zobaczyć wszystkie wyzwalacze czasowe. 

Oś czasu znajduje się na dole ekranu. 

Oś czasu może wyświetlać następujące wyzwalacze: 

• Plany rozpoczęcia 

• Plany zatrzymania 

• Czas powtarzania 

• Dni tygodnia 

Każda scena ma inny kolor, aby wyróżnić jej położenie na Osi czasu. Oś czasu posiada następujące 

opcje: 

• Wyświetl cały rok (12 miesięcy) 

• Wyświetl cały miesiąc (31 dni) 

• Wyświetl cały dzień (24 godziny) 

• Regulacja rozdzielczości osi czasu 

• Ustawienie aktualnej daty 

• Przybliżenie czasu 

W każdym momencie można sprawdzić wyzwalacze czasowe dla danego przedziału czasowego. 

 

9.11. Zapisywanie i aktualizacja pamięci samodzielnej jednostki 
 

Tylko sceny umieszczone na ostatniej liście trybu samodzielnego mogą zostać zapisane w pamięci 

interfejsu. Sceny muszą znajdować się na liście, zanim zostaną zapisane w pamięci. 

55 Symulacja Osi czasu oraz wyzwalacza czasowego 
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56 Lista Scen oraz zapis pamięci samodzielnej jednostki 

Aby umieścić sceny na liście wystarczy przeciągnąć i upuścić scenę z listy dostępnych scen do listy 

scen, które mają być zapisane w pamięci. Dodanie akcji wyzwolenia (przycisk LED, przycisk, pilot, 

Wejście DMX, Czas powtarzania i Czas rozpoczęcia) spowoduje automatyczne przeniesienie wybranej 

sceny do listy scen, które mają być zapisane w pamięci. 

Aby zapisać pokaz w pamięci, użyj przycisku Save in memory (zapisz w pamięci). 

Dostępna pamięć jest pokazana w po prawej stronie przycisku Save/Load (zapisz/otwórz). 

Jeśli pamięć jest zapełniona, jedynie pierwsza scena zostanie zapisana w pamięci, a pozostałe sceny 

nie. Można zoptymalizować użycie pamięci poprzez zmniejszenie liczby używanych wyjść DMX. 

Można zmienić tę liczbę korzystając z Patcha DMX lub z opcji Konfiguracji Wejścia/Wyjścia w opcjach 

interfejsu samodzielnego. 

Po zapisaniu scen w pamięci, interfejs po 5 sekundach automatycznie przełączy się w tryb jednostki 

samodzielnej. Następnie odtworzona zostanie scena domyślna lub scena 00 (Wygaszenie). Kiedy 

interfejs jest podłączony do komputera, można przejąć nad nim kontrolę i powrócić do trybu Edytora, 

aby zmienić zawartość scen. 

Zawartość pamięci można zmienić przy pomocy komputera i kabla mini USB. Zalecamy przywrócenie 

pierwotnego pliku do aktualizacji i odzyskanie patcha DMX pierwotnego projektu. 

Wiesz już jak zapisać kompletny pokaz w pamięci interfejsu samodzielnej jednostki. Zobacz pozostałe 

instrukcje, aby dowiedzieć się więcej o pozostałych możliwościach programu.  
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10. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień i odbiornik LED na 
podczerwień (Cecha opcjonalna) 

 

 

 

Przyciski od 1 do 10 muszą zostać przypisane do scen poprzez oprogramowanie. 

Każdy z przycisków może wyzwolić inną scenę. Nie można bezpośrednio zatrzymać 

sceny naciskając przypisany do niej przycisk na pilocie. Aby zatrzymać scenę, należy 

użyć przycisku Stop/Black Out (zatrzymaj/wygaś) lub wyzwolić inną scenę. 

 

Naciśnięcie przycisku Pauza zatrzymuje aktualną scenę w danym momencie. 

 

Przycisk Stop/Black Out (zatrzymaj/wygaś) zatrzymuje aktualną scenę i odtwarza 

pustą scenę numer 00. Wszystkie kanały DMX są na poziomie 00. 

 

Scenes +/- automatycznie wybierz następną lub poprzednią scenę. Nie trzeba 

przytrzymywać przycisku, aby zatwierdzić i odtworzyć scenę. Następna lub 

poprzednia scena odtworzy się bezpośrednio po jej wybraniu. 

 

Speed +/- zwiększ lub zmniejsz prędkość aktualnej sceny. Każda scena może mieć 

inną prędkość. 

 

Dimmer +/- zwiększ lub zmniejsz wartości kanałów RGB, CMY lub ściemniacza w 

urządzeniach scenicznych. Kanały CMY, RGB i Ściemniacz są zdefiniowane w Profilach 

urządzeń scenicznych. 

 

Aby móc korzystać z pilota, należy uprzednio podłączyć zewnętrzny moduł z 

odbiornikiem LED na podczerwień do RJ45 #1 interfejsu samodzielnej jednostki. 

Maksymalna długość standardowego kabla RJ45 wynosi około 20 metrów. 

 

 

11. Słowniczek terminów        
     

DMX512: DMX to skrót od Digital MultipleX (multipleks cyfrowy). Opisuje on standardową metodę 

przesyłu danych, która pozwala na połączenie kontrolerów oświetlenia różnych producentów. 

Protokół DMX512 został opracowany w 1986 roku przez komitet USITT (United States Institute for 

Theater Technology), aby stworzyć standardowy interfejs do sterowania ściemniaczami z konsolety 

świateł. Maksymalna liczba kanałów na linię DMX to 512, a każdy kanał może osiągnąć 255 

poziomów.  Kanały posiadają funkcję ściemniania z 255 wartościami. 
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Urządzenie sceniczne: Predefiniowana urządzenie DMX zawierające kanały. Termin ten określa 

dowolne urządzenia oświetleniowe jak reflektory, ruchome głowice, skanery i lasery, reflektory 

prowadzące, a także urządzenia do efektów wizualnych, jak wytwornice dymu. 

Kanał: DMX lub wyjście analogowe. Może korzystać z 255 cyfrowych wartości. Nazywany także 

kanałem DMX, co dla potrzeb niniejszej instrukcji, jest równoznaczne z adresem DMX. Wszystkie 

pokazy świetlne DMX, także pokazy projektowane w tym programie, wysyłają dane do świateł 

korzystając z maksymalnie 512 osobnych kanałów. Numer kanału DMX przypisany do światła w 

programie musi odpowiadać adresowi DMX tego światła. Ponieważ każde światło korzysta z trzech 

kanałów (po jednym dla czerwonego, zielonego i niebieskiego), numer kanału DMX wskazuje 

pierwszy z trzech kolejnych kanałów DMX, odbieranych przez światło. 

Adres: Liczba od 1 do 512 dla kanału lub urządzenia scenicznego. Numery adresów definiują, o który 

kanał chodzi. 

Urządzenie DMX: Grupa 512 kanałów DMX lub grupa trzech analogowych kanałów z tyłu urządzenia.  

Profil: Przegląd opisów i funkcji kanałów urządzenia scenicznego. Profil pokazuje wszystkie presety 

kanału i numery kanałów oraz definiuje typ urządzenia scenicznego. 

Edytor profili: Narzędzie do tworzenia nowych Profili, które daje użytkownikowi więcej opcji 

sterowania. 

Patch Edytor: Narzędzie do przypisywania różnych kanałów do urządzeń scenicznych oraz do 

tworzenia macierzy konfiguracji. Składa się z kilku urządzeń, każde po 512 kanałów. 

RGB: Skrót od czerwony, zielony, niebieski. W modelu kolorów RGB wszystkie kolory są tworzone 

przez łączenie różnych poziomów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Program zawiera selektor 

kolorów RGB. Funkcja oświetlenia dla koloru Czerwony Zielony Niebieski. 

Krok: Stan docelowy dla jednego lub kilku kanałów, który przejdzie do nowych wartości w ciągu 

ustalonego czasu. Jednocześnie może być aktywnych więcej scen. 

Scena lub Program: Zbiór kroków, odtwarzanych automatycznie w ciągu określonego czasu. 

Jednocześnie może być odtwarzanych kilka sekwencji. 

Przechodzenie: Efekt przechodzenia to płynna zmiana, w dwie strony, pomiędzy kolorami. Efekt 

powoli zwiększa intensywność jednego koloru światła, jednocześnie zmniejszając intensywność 

drugiego koloru. 

Wyzwalacze: Sygnał do systemu, który przywołuje scenę lub sekwencję. Do wyzwalaczy zaliczają się 

przyciski trybu użytkownika, zegar czasu rzeczywistego oraz trzy konfigurowalne wejścia z tyłu 

urządzenia. 

Jasność / Ściemniacz: Nazywane także intensywnością lub luminacją. Jednostka miary strumienia 

świetlnego na jednostkę powierzchni, przesuwająca się z powierzchni w konkretnym kierunku. 

Funkcja oświetlenia do zmiany intensywności lampy. 

Kolor: Wpływ kolorów źródła światła jest określany kombinacją trzech czynników: odcienia, 

nasycenia i luminacji. Odcień wskazuje, czy kolor wygląda jak czerwony, pomarańczowy, żółty, 

zielony, niebieski, fioletowy itd. Nasycenie pokazuje jak czysty jest kolor, a luminancja (jasność) 

decyduje jak mocny jest kolor. Program zawiera selektor kolorów, aby ułatwić wybór spośród ponad 

16,7 miliona możliwych kolorów. 
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Stroboskop: Efekt stroboskopu wytwarza serię błysków światła. Bardzo krótkie, jasne błyski mogą 

dać efekt „zatrzymania ruchu”, przez co ruch wydaje się przerywany. Szybkość stroboskopu odnosi 

się do liczby błysków na sekundę lub ile razy w ciągu sekundy światło jest zapalane. 

Przeciągnij i upuść: Akcja ta pozwala przenosić obiekty w inne miejsce programu. Kliknij na obiekt, 

który chcesz przenieść, a następnie przytrzymując przycisk, przesuń myszą nad inny obszar, aby 

przenieść obiekt w to miejsce. Następnie puść przycisk, aby upuścić obiekt. 

Migawka: Funkcja oświetlenia do szybkiego otwierania lub zamykania wiązki światła. 

Preset: Zasięg wartości DMX lub część z 255 wartości dostępnych dla kanałów. Na przykład, preset 

może przypisać konkretną funkcję wartościom kanałów od 20 do 51. 

Domyślny Preset: Ten preset jest używany do ustawiania domyślnego poziomu kanałów. 

Dopuszczalny jest jeden domyślny preset na kanał. Jeśli w Edytorze profili nie ustawiono domyślnego 

presetu, program użyje wartości 0 jako domyślnego presetu. 
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12.  Rozwiązywanie problemów 
 

 Ta instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z 

oprogramowaniem i sprzętem. 

Niniejsza instrukcja zakłada, że posiadasz podstawową wiedzę o swoim systemie operacyjnym, 

umiesz posługiwać się myszą, wybierać poszczególne opcje w menu i oknach dialogowych oraz 

otwierać i zamykać pliki. Jeśli potrzebujesz informacji na ten temat lub innych podstawowych 

informacji, zajrzyj do instrukcji systemu operacyjnego. 

Zielona dioda LED Interfejsu USB 

Zielona dioda wskazuje gniazdo USB. 

Zielona dioda USB świeci się, kiedy interfejs jest podłączony do komputera, a program jest zamknięty. 

Zielona dioda USB powoli mruga, kiedy komunikacja pomiędzy programem, a urządzeniem przebiega efektywnie. 

Wskazuje to, że program wykrył sprzęt i zaczął wczytywać dane. 

Czerwona dioda LED Interfejsu DMX 

Czerwona dioda wskazuje DMX. 

Czerwona dioda DMX jest wyłączona, kiedy interfejs jest podłączony do komputera, a program jest zamknięty. 

Czerwona dioda DMX świeci się, kiedy program został uruchomiony, wykrył urządzenie i komunikuje się z nim. 

Prędkość DMX ma wpływ na diodę DMX i przy małych prędkościach dioda zacznie mrugać. 

Zielona dioda USB się świeci, a czerwona dioda DMX jest wyłączona przy uruchomionym programie. 

Interfejs nie został wykryty przez program. Zamknij program, ponownie podłącz interfejs i ponownie 

uruchom program. Interfejs musi zostać podłączony do 

komputera przed uruchomieniem programu. 

Sprawdź, czy poprawnie zainstalowano najnowszy 

sterownik i czy system wykrył podłączone urządzenie. 

Jeśli nie wykryto interfejsu, sprawdź, czy zainstalowano 

sterowniki i czy system rozpoznaje Urządzenie QT 

DMX512. 

Wyłącz programy antywirusowe i wszystkie inne aplikacje, 

które mogą korzystać z tych samych zasobów 

systemowych co program. 

Zapoznaj się z procedurą instalacji i aktualizacji 

sterowników (MAC + PC). 

Jeśli sterowniki są poprawne, a urządzenia zostały 

wykryte. 

Sprawdź, czy sprzęt jest kompatybilny z 

oprogramowaniem oraz zapoznaj się z instrukcjami 

dotyczącymi kompatybilności na stronie dostawcy lub 

producenta. 

Zielona dioda USB i czerwona dioda DMX szybko mrugają, kiedy interfejs jest podłączony. 
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Interfejs napotkał problem i nie działa poprawnie. Należy zwrócić sprzęt do dostawcy lub producenta w celu 

dokonania naprawy lub wymiany. 

Zielona dioda USB i czerwona dioda DMX są wyłączone, kiedy interfejs jest podłączony. 

Interfejs napotkał problem i nie działa poprawnie. Sprawdź kabel USB oraz zasilanie. 

Należy zwrócić sprzęt do dostawcy lub producenta w celu 

dokonania naprawy. 

Zielona dioda USB powoli mruga, a czerwona dioda DMX świeci się, ale nie ma sygnału DMX, kiedy urządzenie 

zostało podłączone i wykryte przez program. 

Światło nie odpowiada na komendy DMX. Sprawdź Patch DMX w programie oraz, czy adres DMX 

jest zgodny z Patchem i światłem. 

Sprawdź przydział urządzeń DMX w menu programu 

TOOL/OPTIONS/DEVICE (narzędzia/opcje/urządzenie). 

Światło nie odpowiada na komendy DMX. Sprawdź kabel DMX. 

Sprawdź złącze XLR i upewnij się, czy jest poprawnie 

podłączone. 

Światło nie odpowiada na komendy DMX. Nie można obsługiwać więcej niż 25 urządzeń scenicznych 

na linię DMX oraz nie można stosować kabli dłuższych niż 

200 metrów bez utraty sygnału DMX. 

Zalecamy stosowanie wzmacniacza DMX lub rozdzielacza 

DMX, aby przedłużyć linię DMX i zwiększyć siłę sygnału 

DMX. 

Światło nie odpowiada na komendy DMX. Otwórz interfejs i sprawdź bezpieczniki chroniące linię 

DMX, umieszczone w pozycjach F1, F2, F3 i F4. 

Może zajść potrzeba ich wymiany. 

Światło nie odpowiada na komendy DMX. Sprawdź urządzenie sceniczne przy pomocy innego 

kontrolera, aby zobaczyć, czy problem nie leży po stronie 

urządzenia. 

Zielona dioda USB powoli mruga, a czerwona dioda DMX jest wyłączona, kiedy urządzenie zostało podłączone i 

wykryte przez program. 

Jeśli nie ma sygnału DMX. Sprawdź, czy interfejs jest poprawnie podłączony i wyryty 

przez program. 

Sprawdź czerwoną diodę oraz sterowniki DMX 

umieszczone w pozycjach U2 i U3 na płytce drukowanej. 

Może zajść potrzeba ich wymiany. 
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Sprawdź kabel DMX oraz złącze XLR. 

Jeśli jest sygnał DMX. Sprawdź czerwoną diodę interfejsu. 

Na linii nie ma sygnału wyjściowego DMX, a urządzenia sceniczne nie odpowiadają. 

Zielona dioda LED powoli mruga, a czerwona dioda jest 

włączona. Interfejs został podłączony i wykryty. 

Sterowniki są poprawne. 

Sprawdź kabel USB i upewnij się, czy jest to kabel 

ekranowany oraz, czy jest zgodny ze specyfikacją USB 2.0. 

Zalecamy stosowanie kabla dołączonego do zestawu. 

Możliwe, że jeden z kabli DMX jest uszkodzony. Dokładnie 

sprawdź każdy kabel i przetestuj je pojedynczo, jeśli to 

konieczne. Niektóre kable DMX mają zamienione pin-2 i 

pin-3, upewnij się, czy Data – jest podłączony do pin-2 

złącza XLR, Data + jest podłączony do pin-3, a Ground 

(uziemienie) jest podłączone do pin-1 na złączu XLR. 

Jeden uszkodzony kabel może mieć negatywny wpływ na 

całą linię DMX. Upewnij się, czy Ground (uziemienie), 

Data + i Data - są podłączone osobno do poszczególnych 

pinów złącza XLR, oraz czy osłona (uziemienie) kabla XLR 

nie jest podłączona do pin-1 złącza XLR. 

Dodaj wzmacniacz lub rozdzielacz DMX. 

Interfejs nie może wysyłać sygnałów do więcej niż 10 kanałów DMX. 

Aktywnych jest tylko 10 pierwszych kanałów. Aktualizuj program oraz skontaktuj się z dostawcą lub 

producentem. 

Sygnał DMX jest słaby, bez ciągłości, a urządzenie sceniczne nieustannie traci sygnał DMX. 

Światło traci sygnał DMX na krótki czas. Należy sprawdzić wersję oprogramowania w menu 

TOOLS/OPTIONS (narzędzia/opcje), w sekcji DEVICE 

(urządzenie). Można tam znaleźć wersję oprogramowania 

i aktualizować je w razie potrzeby. Musisz mieć wersję 

starszą niż V.1.0.0.3, aby naprawić sygnał DMX. 

Sprawdź minimalne wymagania systemowe. 

Jak aktualizować oprogramowanie Interfejsu? 

Oprogramowanie jest wbudowane do interfejsu sprzętu. Można je aktualizować, aby poprawić ogólne działanie lub 

wprowadzić nowe funkcje. Procedura aktualizacji możliwa jest tylko w systemie Windows i umożliwia prostą 

aktualizację oprogramowania. 

Należy podłączyć interfejs do komputera i upewnić się, czy sterowniki są poprawnie zainstalowane. W programie 

wybierz OPTIONS (opcje) w menu TOOLS (narzędzie) i przejdź do zakładki Device (urządzenie). Jeśli poprawnie 

wykryto interfejs, w oknie pojawią się jego właściwości. 

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania i aktualizuj ją do nowej wersji, jeśli to konieczne. 
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Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji oprogramowania wbudowanego, należy zainstalować najnowszą wersję 

programu. 

Urządzenie jest wykrywane przez program, ale często się rozłącza i po krótkim czasie traci połączenie USB. 

Po krótkim czasie połączenie USB może zostać 

przerwane, a zielona dioda przestanie mrugać i 

pozostanie włączona. 

Należy zwrócić sprzęt do dostawcy lub producenta w celu 

dokonania naprawy lub wymiany. 

Program nie uruchamia się. 

Windows: 

Sprawdź, czy poprawnie zainstalowano sterownik. 

Sprawdź, czy aplikacja nie została już uruchomiona w 

systemowym menadżerze zadań. 

Wyłącz programy antywirusowe i wszystkie inne 

aplikacje, które mogą korzystać z tych samych zasobów 

systemowych co program. 

Zresetuj komputer. 

Ponownie zainstaluj program. 

MAC OS X: 

Sprawdź w Terminalu, czy poprawnie zainstalowano 

sterownik. 

Aplikacja nie uruchomi się bez poprawnie 

zainstalowanego sterownika. 

Zobacz instrukcję instalacji programu i sterowników. 

Ponownie zainstaluj program. 

Program uruchamia się, ale nie wykrywa interfejsów. 

Program nie może wykryć interfejsu. Sprawdź, czy poprawnie zainstalowano najnowszy 

sterownik i czy system wykrył podłączone urządzenie. 

Wyłącz programy antywirusowe i wszystkie inne 

aplikacje, które mogą korzystać z tych samych zasobów 

systemowych co program. 

Sprawdź, czy sprzęt jest kompatybilny z 

oprogramowaniem oraz zapoznaj się z instrukcjami 

dotyczącymi kompatybilności na stronie dostawcy lub 

producenta. 

Jak aktualizować sterowniki? 

Windows: 

Należy ręcznie aktualizować sterownik. Zobacz instrukcję 

„Jak zainstalować program i sterowniki”. Zapoznaj się 

także z instrukcją system operacyjnego, aby dowiedzieć 

się jak aktualizować sterowniki. Folder „Driver” 

(sterownik) znajduje się w katalogu instalacyjnym. 

MAC OS X: 

Pakiet instalacyjny (plik .PKG) automatycznie zainstaluje 

lub ponownie zainstaluje nowy sterownik. Należy podać 

hasło administratora, aby poprawnie zakończyć instalację 

programu i sterownika. 

Jak aktualizować program? 
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Odinstaluj obecną wersję. Zalecamy uprzednie zapisanie wszystkich pokazów i profili w osobnym folderze. Następnie 

pobierz najnowszą wersję ze strony i postępuj zgodnie ze standardową instalacją. Nowa instalacja zastąpi tylko pliki 

główne i systemowe. 

Co muszę zrobić zanim skontaktuję się ze sprzedawcą lub producentem? 

Zanotuj numer seryjny urządzenia, wersję oprogramowania wbudowanego, wersję programu, z jakiego systemu 

korzystasz oraz wersję systemu. 

Przeczytaj całą instrukcję na temat rozwiązywania problemów i przetestuj wszystkie możliwe rozwiązania. 

 

Jeśli wystąpił problem, którego nie ma w opisie, skontaktuj się bezpośrednio z oficjalnym 

dystrybutorem lub producentem, aby zgłosić problem i otrzymać jego rozwiązanie.  

 

13. Kontakt:  
 

biuro@modus.pl 
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