IVATELSKÁ P ÍRU KA

DC 22
STEREOFONNÍ KOMPRESOR

RYCHLÝ START
Tento dokument m e poslou it jako skv lý obalový materiál. V aktuální form se v ak jedná o zajímavé a u ite né tení.
Pokud vám brzy dochází trp livost, p
te si alespo tuto ást, abyste se ujistili, e n jakým nesprávným krokem nevyhubíte
v okruhu t ech kilometr v e ivé.
Ze v eho nejd ív si ov te, zda je vypína POWER vypnut. Do p íslu ných konektor na zadním panelu p ipojte vstup a
výstup jednoho i dvou kanál . Za ízení pou ívá nízkoimpedan ní symetrické linkové vstupy. Kontakt „+ “ nebo „–“ konektoru
XLR nespojujte se zemí, mohlo by dojít ke zkratování zdroje. P i nesymetrickém zapojení ponechte nevyu itý kontakt („+ “
nebo „–“) odpojený. Dobrá, nyní m eme zvukový systém zapnout – hlasitosti ponecháme sta eny a nezapome te, e zesilova
se zapíná a nakonec.
Pokud bude potenciometr GATE THRESHOLD zcela sta en na -80 dBu, potenciometr COMPRESSOR THRESHOLD
zcela naplno a na hodnot 20 dBu, pom r COMPRESSOR RATIO sta en na 1 a potenciometr výstupní úrovn OUTPUT
LEVEL uprost ed na hodnot 0 dB, za ízení bude fungovat jenom jako drahý propojovací kabel.
i odeslání signálu na vstup DC 22 nastavte výstupní úrove p edchozího za ízení tak, aby se LEDka +4 dBu ob as
rozsv cela, ale LEDka OL ne. Pokud budíte jackový vstup (6,3 mm) INPUT symetrickým signálem (hrot-krou ek-vn í
kontakt), p epína vstupního zisku p epn te do polohy +4 dBu. Pokud tento vstup budíte nesymetrickým signálem (hrot-vn í
kontakt), p epína p epn te do polohy -10 dBv. Bez ohledu na typ vstupu je p epína nutno p epnout tak, aby se LEDky INPUT
LEVEL rozsv covaly správn .
Nyní nastavte potenciometrem COMPRESSOR RATIO jaký u ite ný kompresní pom r, nap . 2:1 (hodnota 2 odpovídá
pom ru 2:1; hodnota 5 pom ru 5:1.) Potenciometrem COMPRESSOR THRESHOLD nastavte úrove , p i ní chcete, aby
kompresor zabíral. Úrove komprese signálu znázor uje indikátor kompresního úbytku GAIN REDUCTION.
Pokud chcete, aby byly tiché pasá e je ti í, zvy te úrove GATE THRESHOLD tak, aby obvodem gate procházely
pouze signály s vy ími úrovn mi.
i stisku tla ítka LINK budou obvody Gate a Compressor aktivovány vstupním signálem libovolného kanálu. Jedná se o
doporu ené nastavení pro stereofonní vstupní signál. Ovládací prvky kanálu . 1 slou í k nastavení toto ných hodnot pro oba
kanály, ovládací prvky kanálu . 2 budou neaktivní a LEDky zhasnou. Pokud je tla ítko LINK vypnuto, oba kanály lze ovládat
zcela samostatn .

NÁHRADNÍ DÍLY: Tento výrobek neobsahuje
ádné díly podléhající opot ebení.
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Popis p edního panelu
Indikátory INPUT LEVEL: i p ipojení signálu se m e
LEDka +4 dBu ob as rozsv cet. Pokud LEDka OL bliká
(OverLoad - p ebuzení), stáhn te výstup za ízení
zapojeného p ed DC 22.
Potenciometr GATE THRESHOLD slou í k nastavení
úrovn , p i ní se aktivuje obvod Gate.

Potenciometr COMPRESSOR THRESHOLD slou í k
nastavení úrovn , p i ní se aktivuje obvod kompresor. (Viz
obr. 1 na stran 4).
Potenciometr COMPRESSOR RATIO: Dle nastavení
tohoto potenciometru se po p ekro ení prahové úrovn
(THRESHOLD) zm ní pom r vstupního signálu v i
výstupnímu. P i nastavení pom ru 1:1 se kompresor nijak
neprojeví. Pokud p i nastavení pom ru 10:1 p ekro í
vstupní signál prahovou úrove o 10 dB, výstupní úrove
se zvý í pouze o 1 dB. (Viz obr. 2 na stran 4).
LEDky GAIN REDUCTION znázor ují úrove potla ení
(v dB). Jedná se o pom cku k nastavení potenciometr
THRESHOLD a RATIO, udávající míru komprese.

Tla ítko BYPASS slou í k porovnání komprimovaného a
nekomprimovaného signálu samostatn pro ka dý kanál.
Indikátory INPUT LEVEL z stávají aktivní bez ohledu na
polohu tla ítka.
Potenciometr OUTPUT CONTROL slou í ke zvý ení i
sní ení výstupní úrovn ka dého kanálu o 15 dB. V
centrální definované poloze bude zisk jednotný.
Tla ítko LINK slou í k aktivaci kompresoru v obou kanálech
i p ekro ení prahové úrovn v kterémkoli z nich, se
zachováním stereofonního pom ru. Tla ítko stiskn te p i
zpracování stereofonního signálu. Ovládací prvky kanálu .
1 se stávají masterem, ovládací prvky a indikátory kanálu
. 2 budou neaktivní.

Ovládací prvky kanálu . 2 jsou toto né s ovládacími
prvky kanálu 1. P i stisku tla ítka LINK budou
neaktivní.
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Vypína POWER slou í k zapnutí a vypnutí. Pokud se po
stisku tla ítka rozsvítí lutá LEDka, DC 22 bude p ipravena
k innosti.

Popis zadního panelu

Konektory INPUTS 1 a 2: Vyberte si mezi symetricky zapojenými konektory XLR nebo symetricky/nesymetricky
zapojenými jacky 1/4“, ale pou ijte pouze jeden. Za ízení bude fungovat i p i zapojení nesymetrického jacku, ale
doporu ujeme rad ji jacky symetrické, zejména u kabel del ích ne 3 metry. Podrobnosti vyhledejte v p íru ce
„Propojování zvukových systém “.
epína e zisku pro vstupy INPUTS 1 a 2: V poloze +4 dBu bude vstupní zisk p íslu ného kanálu v jednotné úrovni. V
poloze -10 dBV bude vstupní zisk zvý en o 12 dB (matematicky se vám to zdá jist divné, ale skute
se jedná o 12, nikoli o
14 dB) kv li kompenzaci n kterých záznamových za ízení. V poloze +4 dBu je zaru ena shoda s kalibrací nastavení na
edním panelu.
Výstupy OUTPUTS 1 a 2 jsou realizovány symetricky zapojenými konektory XLR nebo nesymetrický zapojenými konektory
jack 6,3 mm. Pou ití obou typ výstup k buzení dvou za ízení, nap . zesilova e a rekordéru, je p ípustné. Za ízení pou ívá
nízkoimpedan ní symetrické linkové vstupy. Kontakt „+ “ nebo „–“ konektoru XLR nespojujte se zemí, mohlo by dojít ke
zkratování zdroje. P i nesymetrickém zapojení ponechte nevyu itý kontakt („+ “ nebo „–“) odpojený.

PRAVÝ KANÁL
STEREO ZESILOVA , VÝ KY

LEVÝ KANÁL

MONOFONNÍ
SUBWOOFER

MONOFONNÍ NEBO M STKOVÝ ZESILOVA

íklad zapojení pro DJ systém
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OVLÁDÁNÍ
ÚVODEM
Za me popisem innosti kompresoru. Bez ohledu na
jeho konkrétní podobu se jedná o automatické ízení
hlasitosti. Funguje jako ruka na potenciometru, stahuje
hlasitost a vrací ji nazp t. Ruka je opravdu rychlá a opravdu
esná, ale pracuje stejn jako ovláda hlasitosti.
Poté co vstupní signál dosáhne úrovn nastavené
potenciometrem COMPRESSOR THRESHOLD, kompresor
za ne úrove signálu sni ovat (v pom ru nastaveném
potenciometrem RATIO). DC 22 pracuje stejn jako v ina
kompresor tak, e hlasité signály zeslabuje, ale tiché pasá e
nezesiluje. Pokud jsou v ak hlasité signály pod kontrolou,
celý systém lze v p ípad pot eby zesílit, aby se tiché pasá e
zesílily.
SEZNAM P ESTARTOVNÍCH POLO EK
ed dal ím pokra ováním je vhodné nastavit ovládací
prvky do následujících pozic:
1. GATE THRESHOLD zcela proti sm ru hodinových
ru ek
2. COMPRESSOR THRESHOLD zcela ve sm ru hod.
ru ek
3. COMPRESSOR RATIO...zcela proti sm ru
hodinových ru ek
4. Tla ítka BYPASS ...re im ACTIVE (nestisknuto)
5. OUTPUT LEVEL ... 0 dB
i tomto nastavení bude DC 22 pracovat bez komprese,
signál bude procházet s jednotným ziskem. P i stisku tla ítka
BYPASS nedojde k ádné zm .
Potenciometr INPUT LEVEL
ed jakoukoli úpravou prahové úrovn Threshold
nastavte výstupní úrove p edchozího za ízení tak, aby se
LEDka +4 dBu ob as rozsv cela (ve pi kách) a LEDka OL
ne. M jte na pam ti, e zm na vstupní úrovn ovlivní
nastavení prahové úrovn .
Potenciometr GATE THRESHOLD
Prahová úrove je bodem, od n ho za íná probíhat
úprava zisku. Pokud je vstupní signál pod prahovou úrovní,
DC 22 zeslabí signál v pom ru 2:1 (úrove tichých pasá í
bude zeslabena na polovinu). P i p ekro ení prahová úrove
Gate Threshold se obvod Gate otev e a bude se chovat jako
„kus drátu“ (signál bude procházet beze zm ny).
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Potenciometr COMPRESSOR THRESHOLD
Prahová úrove je bodem, od n ho za íná probíhat úprava
zisku. Pokud úrove vstupního signálu poklesne pod prahovou
úrove , kompresor se bude chovat jako „kus drátu“ (signál bude
procházet beze zm ny). P i nár stu úrovn signálu a p ekro ení
prahové úrovn se kompresor aktivuje a úrove sní í.
Nejr zn í prahové úrovn jsou znázorn ny na obr. 1. Míru
sní ení ur uje potenciometr RATIO (obr. 1. zachycuje pom r
2:1).
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Obr. 2: i nastavení pom ru (Ratio) na oo se bude DC 22
chovat jako Limiter. Tento graf znázor uje potla ení zisku
limiteru nad r znými prahovými úrovn mi 10 dBu, 0 dBu,-10 dBu,
apod.

Potenciometr RATIO
i p ekro ení prahové úrovn bude nár st výstupní úrovn
(v porovnání s nár stem úrovn vstupní) dán nastavením
kompresního pom ru RATIO.
ný p edzesilova nastavený na jednotný zisk má pom r 1:1,
tzn. výstupní úrove dokonale kopíruje vstupní úrove (chová
se jako „kus drátu“). Zm na o 2 dB na vstupu se projeví
zm nou o 2 dB na výstupu.
i pom ru 10:1 se zvý ení vstupní úrovn o 10 dB projeví
zvý ením výstupu pouze o 1 dB ( ká komprese). M í a
jemn í kompresi p edstavují rozsahy 2:1 a 3:1. Limitace, p i
ní nedochází k nár stu signálu p ekra ujícího prahovou
úrove , vzniká p i nastavení pom ru oo:1. Obr. 3 znázor uje
zné pom ry.
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VSTUP dBu
Obr. 1: Graf znázor uje potla ení zisku p i r zných prahových úrovních
-20 dBu, -30 dBu, -40 dBu, apod., s pevn nastaveným pom rem 2:1.
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VSTUP dBu
Obr. 3: Prahová úrove -40 dBu, pom ry 1:1,1.2:1,1.5:1,
apod. Vertikální osa = výstupní úrove , horizontální osa =
vstupní úrove .

LIMITACE
Limiter je zvlá tním typem kompresoru ur eným
edev ím k omezení pi ek a ochran proti p etí ení. Jinak
eno, jedná se o kompresor s maximálním kompresním
pom rem. Kompresor slou í ke zm
dynamiky signálu,
z d vodu estetických, kv li srozumitelnosti, omezení p i
záznamu i vysílání. P i dosa ení prahové úrovn limiteru
není dal í zvý ení úrovn signálu mo né. DC 22 se chová jako
limiter p i nastavení vysokého pom ru 10:1.
STEREOFONNÍ SP
ENÍ KANÁL
Pokud budete DC 22 pou ívat jako skute ný stereofonní
procesor, se signálem levého kanálu v kanálu . 1 a signálem
pravého kanálu v kanále . 2, doporu ujeme stisknout tla ítko
LINK, aby nedocházelo k velkým rozdíl m v pom rech a
stereofonním obraze. P i stisku LINK budou oba kanály p i
aktivaci kompresoru potla eny o p esn stejnou úrove , se
zachováním stejného stereofonního obrazu. Aktivní jsou
v tomto p ípad pouze ovládací prvky kanálu . 1, kanál 2
bude pracovat jako závislý.

DC 22 A VYU ITÍ
DVOUKANÁLOVÝ KOMPRESOR/LIMITER
V tomto p ípad je signálová cesta kanálu 1 od kanálu 2
zcela odd lena a jednotku lze pou ít ke zpracování dvou zcela
odli ných signál , se dv ma zcela rozdílnými nastaveními. Ve
stereofonním provozu lze oba kanály sp áhnout tla ítkem
LINK na p edním panelu. Pokud bude v n kterém kanále
dosa eno prahové úrovn , oba kanály budou komprimovat
stejn , se zachováním stereofonního obrazu. Nastavení
prahové úrovn a pom ru kanálu . 1 ovlivní oba kanály.
KYTARA A BASA
Kam jednotku do signálové cesty za adit? To zále í na
tom, co od ní po adujete. Pokud má pracovat jako
kompresor/limiter vstupního signálu, m la by být za azena za
kytaru (pokud má kytara linkový výstup) a p ed
edzesilova . Pokud má pracovat jako limiter chránící
reprosoustavy, m la by být za azena mezi p edzesilova a
výkonový zesilova . Dal í zp sob je za azení do efektové
smy ky p edzesilova e. Signál basy bude v tomto p ípad
ovlivn n nejd íve p edzesilova em, poté
kompresorem/limiterem a nakonec odeslán do výkonového
zesilova e. Tato metoda m e být vhodná u lampových
edzesilova .
PO IZOVÁNÍ ZÁZNAMU
Jednotku lze pou ít na baskytaru, piano, bicí nebo zp vy
—jako efekt nebo k úprav dynamického rozsahu pro
konkrétní záznamové médium. Zapojte ji mezi za ízení
s linkovou úrovní nebo do inzert (smy ek) mixá ního pultu.
DC 22 umo uje v í kontrolu nad zvukem a nástroje
zachovává „v pop edí“. P i digitálním záznamu komprimujte
signál s mimo ádn irokým dynamickým rozsahem tak, aby
nedo lo k digitálnímu p ebuzení (klipu). Tato metoda je zvlá
výhodná b hem ivé digitální nahrávky, kdy p edem nevíte,
jak silné úrovn lze o ekávat, a digitální zkreslení by mohlo
jinak dobrou nahrávku znehodnotit.

Parametry COMPRESSOR THRESHOLD a RATIO
nastavte relativn vysoko, tak aby byly omezeny pi ky.
Parametr GATE THRESHOLD nastavte velmi nízko, ale
mo ná jej budete chtít nastavit nad práh umu, abyste se
zbavili umu pásku nebo procesoru.
Do zvlá tní oblasti pat í nástroje s velkými rozdíly
v barv . P íkladem mohou být nárazy basových strun nebo
retnice u flétny. Vy í tóny spot ebují mnoho dechu a zdají se
mnohem hlasit í ne tóny hluboké. Dal ím dobrým
íkladem m e být mix bicích nebo p edmíchání zp vu.
BUZENÍ LINKOVÝCH VEDENÍ NA DLOUHOU
VZDÁLENOST
DC 22 je vynikajícím linkovým zesilova em k buzení
dlouhých linek (nap . z pultu na jevi ). S tla ítkem
COMPRESSOR v poloze BYPASS z stanou potenciometr
INPUT LEVEL a výstupní zesilova e za azeny v obvod .
Tímto zp sobem plní jednotka úlohu linkového zesilova e
s velmi malým zkreslením a nízkým umem. Pro dlouhá
vedení z výstup DC 22 doporu ujeme symetrické p ipojení
prost ednictvím konektor XLR. Na p ijímací stran tohoto
dlouhého linkového vedení musí být pou ito symetrické
za ízení (ekvalizér nebo zesilova ).
U nesymetrických systém pou ijte jackové vstupy DC 22
a k buzení dlouhých linek pou ijte symetrické výstupy XLR.
Podrobnosti týkající se správného propojování kabel
vyhledejte v p íru ce „Propojování zvukových systém “.
OZVU OVACÍ SYSTÉM S KOMPRIMACÍ
Podívejme se na stereofonní systém vyu ívající
kompresi. Krom kompresoru DC 22 v na em p íkladu
pou ijeme dvoupásmovou výhybku Rane SAC 22 a
stereofonní ekvalizér SEQ 30S. (Viz schéma zapojení na str.
3).
Do vstup kompresoru DC 22 zapojte zdroj signálu
(výstupy mixpultu) a výstupy DC 22 zapojte do ekvalizéru
systému (pokud jej pou íváte) a poté do vstup výhybky
(pokud ji pou íváte). Vstupní úrove ekvalizéru a výhybky
nastavte na jednotný zisk. Stiskn te tla ítko LINK a
potenciometry CHANNEL 1 COMPRESSOR THRESHOLD
a RATIO nastavte tak, abyste m li dynamický rozsah celého
systému pod kontrolou. Za azením kompresoru p ed ekvalizér
se dosahuje správného spektrálního pom ru b hem komprese.
OCHRANA REPRODUKTORU
Chcete-li individuáln limitovat vý kové a basové
reproduktory v dvoupásmovém systému s d leným výkonem,
ipojte výstup pásma hloubek výhybky do jednoho ze vstup
DC 22 a výstup pásma vý ek do druhého vstupu DC 22.
Výstupy DC 22 zapojte p ímo do vstup výkonového
zesilova e pro pásmo hloubek a vý ek. P i stereofonní
konfiguraci pou ijte dva kompresory DC 22 (viz zapojení na
násl. stran ). Ov te si, zda je vypína LINK vypnut.
Potenciometr RATIO nastavte na 10:1.
Pokud budeme p edpokládat, e se ve vstupním signálu
vyskytují pi ky p esahující -20 dBu, m li byste otá et
potenciometry COMPRESSOR THRESHOLD a vid t innost
na indikátorech GAIN REDUCTION. Zárove byste m li
usly et rozdíl. Tyto ovládací prvky ponechte na úrovni
vhodné pro va i aplikaci. P esné pokyny k nastavení naleznete
na dal í stran .
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OCHRANA REPRODUKTOR – P ESNÉ NASTAVENÍ
1. Zjist te si maximální pr
rný jmenovitý výkon reproduktoru (W) (stanovený výrobcem).
2. Zjist te si impedanci reproduktoru „z“ v Ohmech (stanovena výrobcem).
3. Ze zji

ných dat (1) a (2) vypo ítejte maximální úrove signálu, kterou je reproduktor schopen zpracovat.
Max dBu = 20*log( (w*z)/.775).

4. Zjist te zisk zesilova e v dB (pokud má zesilova ovládání úrovn , zisk bude mo no zm it. Pokud nap . p ivedete na vstup
1 V, jaké nap tí bude na výstupu? Výsledek p eve te na decibely (20 x logaritmus zisku).
5. Zisk zesilova e v dB ode

te od výsledku v kroku (3) a získáte správnou hodnotu prahové úrovn pro DC 22.

6. Potenciometrem RATIO nastavte kompresní pom r 10:1.
POZNÁMKY
Jakákoli zm na nastavení citlivosti zesilova e ovlivní výkonový limit pro reproduktor.
Pokud je DC 22 za azena p ed zesilova , nastavení výkonového limitu nebude ovlivn no ádnou zm nou systémové
úrovn .
ÍKLAD
1. Jmenovitý výkon reproduktoru: w = 100 Watt .
2. Impedance reproduktoru: z = 4 Ohmy.
3. 20*log( (w*z)/.775) = 28,2 dBu.
4. Zisk zesilova e je 30 dB ( 1 V na vstupu odpovídá 31,6 V na výstupu).
5. Potenciometr COMPRESSOR THRESHOLD DC 22 nastavte na 28,2 dBu-30 dB = -1,8 dBu.
6. Potenciometrem RATIO nastavte kompresní pom r 10:1.
íklad zapojení pro stereofonní dvoupásmový systém s ochranou hloubkových a vý kových reproduktor .

PRAVÝ KANÁL
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MONOFONNÍ NEBO M STKOVÝ ZESILOVA
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echny funkce a technické údaje mohou být p edm tem zm n
bez p edchozího upozorn ní.

