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(Nieoficjalna) Instrukcja w języku polskim aplikacji
1.

Wstęp

QLC+ v1.0 (14.12.2016)

Aplikacja DMX512 odznacza się wśród reszty software DMX512 bardzo dobrym współczynnikiem prostoty i łatwości
nauki do możliwości. Skonfigurowanie i ustawienie PAR LED czy ruchomych głów poprzez moduły tej aplikacji jest
szybkie i proste( np. efekt meksykańskiej fali dla kilku ruchomych głów).
Nad znanym konkurentem FREESTYLER DMX512 ma przewagę m.in. na obecność aplikacji w systemach MAC OSX
i Linux. Oprócz wykorzystania QLC+ jako standardowego narzędzia dla DJ prowadzącego imprezę na żywo, bardzo
dobrze nadaje się jako centralny sterownik dekoracji świetlnej elewacji budynków oraz ich wnętrz. Obecnie trwa
eksplozja popularności komputerów jedno-płytkowych jak Raspberry PI , gdzie taki komputer pobiera maks. 15W
mocy i poprzez gniazdo USB może sterować z jednego punktu poprzez interfejs USB/DMX512 (lub inny) całą
strukturą oświetleniową.
Instrukcja bazuje na tutorialu ze strony http://www.qlcplus.org/tutorials.html oraz na angielskim manualu
http://www.qlcplus.org/downloads/4.10.5/QLC+_manual_4.10.5.pdf
Część aplikacji oferowanych na płytach CD/DVD niektórych interfejsów jest przestarzała i nie nadaje się w systemach
powyżej Windows 7 (podczas gdy QLC+ pracuje w najnowszych wersjach Windows 10). Błędem początkujących
jest kupowanie interfejsu nie pod kątem jakości i możliwości ale pod kątem co jest zawarte na CD! Polowanie na
zawartość CD pod kątem że znajdzie się taka cudowna aplikacja DMX512, która po uruchomieniu sama rozpozna co
jest podpięte linii DMX512 i automatem wygeneruje super sceny świetlne jest bezsensowne bo DMX512 tak nie działa!
Poza tym wszelkie automatycznie generowane sceny są słabe do prezentacji, więc szybciej i lepiej nauczyć się
korzystać z pół-gotowców (modułów) QLC+ ,gdzie wskazuje się np.: prędkość lub promień świecenia skanera.
Kolejny błąd początkujących jest szukanie aplikacji w języku polskim, najważniejsze są instrukcje, w tym języku
polskim, ponieważ FREESTYLER DMX512 posiada taką a QLC+ nie ma więc ta instrukcja wypełnia tą lukę. Czy
takie znaczenie ma że zamiast słowa „SPEED” będzie prędkość lub „left” zamiast „lewo”, to 3-rzędne i dalsze
znaczenie.
2.

Pierwsze kroki w QLC+

Po zainstalowaniu aplikacji (co jest formalnością i szkoda czasu to omawiać) w katalogu zainstalowanej aplikacji w
menu „start” widnieją dwa programy :
- Fixture Definition Editor – jest to aplikacji do tworzenia fixture'ów dla QLC+ , czyli bibliotek gotowych urządzeń,
aby działać na funkcjach urządzeń np.: jak PAN (trajektoria X ) lub TILT (trajektoria Y) a nie bezpośrednio na
wartościach DMX512, w QLC+ moduł EFX dzięki tej wiedzy potrafi zadawać ruch ruchomej głowy po okręgu lub
innej trajektorii. Używa się jeśli w bazie QLC + brak jest danego urządzenia.
- Q Light Controller PLUS – właściwa aplikacja do kontroli urządzeń DMX512 i tworzenia efektów świetlnych.
Przy pierwszym uruchomieniu QLC+ system zapyta o odblokowanie wyjść aplikacji , należy je odblokować. W
systemach Windows 7 i nowszych do odblokowania należy posiadać uprawnienia administratora.
Po uruchomieniu aplikacja przedstawia się jak na ilustracji nr 1. Na dole ekranu QLC+ są zakładki. W celu
skonfigurowania interfejsu DMX512 , który będzie dostarczał sygnału DMX512 do reszty urządzeń należy przejśc do
zakładki [Input/ Outputs] (ilustracja nr 2) , tam wybrać interesujący sprzęt. QLC+ potrafi obsługiwać kilka interfejsów
naraz, stąd możliwość konfiguracji kilku z nich w programie. Każdy Universe to obszar 512 kanałów.
Interfejsy USB /DMX512 z rodziny Open Enttec na jednym komputerze mogą pracować tylko dla jednego Universe'u
bez względu na ich liczbę podłączonych do portów USB.
Przykładem w tej instrukcji jest interfejs USB /DMX512 model „KWMATIK KW-D04c” - jest to interfejs sprawdzony
z tym software, poza tym jest opto-izolowany co jest wskazane w przypadku prowadzenia imprez na żywo, szerzej
kiedy można stosować z opto-izolacją lub bez jest zawarte w instrukcji ogólnej interfejsów DMX512 na stronie
www.kwmatik.pl
Odświeżanie ramki DMX512 powinno być w zakresie 30-44Hz (DMX512 frame freq.) . Częstotliwość sygnału
DMX512 wynosi około 250KHz co wiąże się z tym że nie wolno stosować kabli mikrofonowych bo wytłumią sygnał.
Ten fragment instrukcji jest pokazany na filmie-tutorialu https://youtu.be/I9bccwcYQpM
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Ilustracja 1: Ekran startowy QLC+

Ilustracja 2: konfiguracja interfejsu DMX512
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Ilustracja 3: Konfiguracja w zakładce MAPPING, dla modelu KW-D04c zaznaczenie „output”
włącza migotanie diody LED TX (światło z wnętrza obudowy)
Po wybraniu interfejsu i podłączeniu do niego jakichkolwiek urządzeń możemy na zakładce [simple desk] sprawdzić
na szybko reakcję urządzeń DMX512 na nadawany sygnał. Urządzenia adresuje się poprzez DipSwitch lub menu.
Należy dla testu zmienić wartości na kilku suwakach na wartość między 60-200. Urządzenie powinno być ustawione w
tryb DMX.
Sygnał DMX jest sygnałem nadawczym , a standardowe urządzenia DMX512 są odbiornikami ( instrukcja pomija
protokół RDM ,gdyż występuje on high-end'owych wersjach i wymaga też dwukierunkowej infrastruktury co podraża
znacząco instalację). Co to oznacza ? Konfigurację dokonuję się w aplikacji DMX512 poprzez dodanie biblioteki
urządzenia i ustalenia jego adresu, co zostanie pokazane dalej . Błędem początkujących jest próba odczytu
takich urządzeń poprzez magistralę DMX512 a jeszcze czymś bardziej absurdalnym rozbieranie interfejsu i
analizowanie usterki! Sytuacji nie poprawi zmiana aplikacji DMX512 na inną np.: Freestyler , Madrix , Light
Jockey, bo jest to na poziomie sprzętowym.
Film-tutorial o tej części: https://youtu.be/gEE5OUpuAq4
3.

Dodawanie urządzeń DMX512 w aplikacji, łączenie fixture'ów w channel group

Gotowa biblioteka urządzenia DMX zwana fixture jest zbiorem właściwości sprzętu świetlnego, zawiera co na jakim
kanale DMX jest odpowiedzialne , na il.4 jest przykład dla popularnej lampy par LED, kanał 1 to kolor czerwony ,po
czym na kanale 4 jest dimmer co odpowiada za intensywność wszystkich kolorów, a na k.5 częstotliwość błysków.
Po dodaniu lampy ustala się od którego kanału ma być do niej przesyłane dane. Na il.4 jest już dodany PAR LED na
kanale 1 i zajmuje on przestrzeń adresową 1-5 , rysunek przy binary adres pokazuje jak ustawić na dipswitch adres
bazowy, kolejna lampa PAR LED powinna zajmować przestrzeń adresową 6-10 i tak QLC+ w polu „adress” ustawił.
Na il.5 pokazany jest przykład dodania 10 PAR LED zaczynając od adresu nr 1, wybrana lampa nr 5 zajmuje
przestrzeń adresową 21-25 , adres startowy 21 jest też zobrazowany na DIPSWITCH, włączone są przełączniki 1,3,5.
Adres taki wylicza się w ten sposób 2^(1-1)+ 2^(3-1) + 2^(5-1)= 2^0+2^2+2^4= 1+4+16=21 , a więc aplikacja
prawidłowo pokazała adres.
Pole „quantity” oznacza wielokrotność danego urządzenia , a „address gap” określa lukę adresową między
urządzeniami, przy wartości 0, adres kolejnego urządzenia zaczyna się zaraz po ostatnim kanale wcześniejszego.
Na il. 6 pokazany jest przykład fixture dla ruchomej głowy 4x25 beam4 i dla trybu 15 kanałowgo. Część urządzeń ma
możliwość pracy w kilku trybach adresowych, konfiguruje się to w samym urządzeniu, jeśli na urządzeniu i aplikacji
będzie to niedopasowane wówczas efekty które chcemy uzyskać bedą inne od tych jakie się pojawią. 10 takich głów
zajmie 150 adresów DMX512, tak więc 512 kanałów nie jest tak dużo jak się wydaje. Ściany LED RGB potrafią
zajmować ponad 2000 adresów, tak więc są rozbijane na części po 512 adresów na każdy Universe.
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Ilustracja 4: dodawanie gotowych fixture do aplikacji

Ilustracja 5: Masowe dodawanie fixture: w polu quantity podaje się wielokrotność
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Illustration 6: fixture dla ruchomej głowy 4x25 beam4
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Illustration 7: łączenie urządzeń w grupy

Na il.7 pokazano sposób łączenia urządzeń w grupy → channel group. Wybiera się urządzenia oraz prawym
przyciskiem myszy „ADD fixture to group” .
Potem wybiera się odpowiedni kanał koloru dla wszystkich wybranych lamp, wtedy już wstępnie mamy
skonfigurowaną rzecz dla przyszłych zastsosowań.
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Illustration 8: grupa kanałów, w tym przykładzie kolor jest kluczem
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Illustration 9: Grupa kanałów połączona wyświetlaniem koloru czerwonego w
każdym fixture

Illustration 10: przykład użycia grupy kanałów jako „scena czerwieni” , za pomocą jednego
suwaka ogarnięta została grupa 10 urządzeń .
Na il.10 jest przykład sceny, na kanale 1 każdego urządzenia w tej grupie jest wartość 166 jednak zestaw nie będzie
świecił , dlaczego ? Odpowiedź jest prosta bo nie został włączony kanał 4 odpowiedzialny za intensywność świecenia.
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Aby zestaw świecił na czerwono mamy kilka wariantów:
w1) włączyć w tej scenie kanał 4 poprzez wpisanie wartości 255 (maksymalne świecenie)
w2) zostawić tak jak jest a intensywnością sterować poprzez channel group „intensywnosc” (stworzyć taką
analogicznie jak dla koloru czerwonego) lub za pomocą innej sceny.
Jak widać to co jest lepsze zależy od zastosowania.
4.

Fixture editor ,tworzenie bibliotek dla brakująch urządzeń

Zdarzają się sytuację , że urządzenia DMX512 ,które posiadamy nie figurują na liście fixture w QLC+. Bywa tak że pod
inną nazwą urządzenia jest fixture , który pokrywa się w 100%.
Tego rozdziału dotyczy video-poradnik autora https://youtu.be/D3omuD6F9RI .
Przykładem dla takiej sytuacji jest ruchoma głowa „4*25 Super Beam LED Moving Head". W dokumentacji tej lampy :
http://kwmatiksi.nazwa.pl/uploads/pdf/device_dmx_manual/beam_4x25_moving_head.pdf jest opis wykorzystania
kanałów DMX512 w trybie 9 ch i 15 ch (9 lub 15 kanałów). W trybie 15ch jest możliwość sterowania każdą z czterech
lamp z osobna , dlatego dla przykładu ten przypadek będzie pokazany.

Illustration 11: rozpiska kanałów DMX512 dla ruchomej głowy 4x25 superbeam led
W celu stworzenia nowego fixture należy uruchomić fixture editor dla qlc+. Pliki fixture są plikami typu XML i można
je przeglądać jak pliki tekstowe.
Aby dodać nowy fixture , należy wybrać „new”. I zakładce general wpisać podstawowe rzeczy jak na il.12.
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Illustration 12: podstawowe informacje

Dodawanie kanałów zgodnie z dokumentacją jest banalnie
proste, gdyż wybieramy ikony związane z funkcjonalnością. Dla
Pan/Tilt -move x/y jest kanał z dodatkiem fine , czyli dokładniej,
oznacza to że główne definiuje się jako coarse (MSB) a kanały
fine jako fine (LSB).
Kanał „color” posiada czy „len disc” jest podzielony na zakresy
wartości oznaczające funkcjonalność, dla danego kanału podaje
się te zakresy w widoku edycji kanału.
Poprawne odwzorowanie urządzenia w fixture jest ważne
ponieważ potem w modułach korzysta się z automatów, które
opierają się na tych definjach kanałów i wartości.

Dopiero skonfigurowanie kanałów jak na il.14 dla konkretnego
trybu daje widoczność w aplikacji QLC+.

Illustration 13: dodanie kanałów wg rozpiski z
dokumentacji
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Illustration 14: Modes ,konfigurowanie kanałów dla poszczególnych trybów, ten przykład korzysta z
trybu 15ch
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Illustration 15: prawidłowe skonfigurowanie w ostatnim etapie daje widoczność wszystkich
kanałów po dodaniu jako fixture
5.

Omówienie modułów : scene , chasers, EFX , Virtual Console

Te fragmenty aplikacji są podstawą prezentacji świetlnej, tutaj zaczynamy wykorzystywać możliwości Fixtures i
konfigurujemy tak , że wszystko zaczyna być ze sobą powiązane i zaczyna współpracować.
W mentalności osób początkujących pokutuje wizja łatwego zrobienia instalacji świetlnej na podstawie wbudowanych
mikrofonów lub automatycznego generowania scen bez żadnej predefinicji. Ku ich zdziwieniu okazuje się , że efekty są
mierne. Zamiast tracić czas na szukanie cudownej aplikacji co „zrobi wszystko za mnie” i kombinowania „jak koń pod
górę” szybciej i bez flustracji idzie się nauczyć QLC+ (także prosty jest freestyler) . Inna grupa początkujących chce
przechytrzyć „system” i wychodzi z założenia że po się uczyć skoro jest prosta konsolka i suwaki, które po ruszeniu już
zmieniają sygnał DMX512 i wreszcie coś świeci. Konsole do około 2000 zł nie mają tych możliwości co w/w aplikacje
lub konfiguracja i wizualizacja są na gorszym poziomie. Po początkowym sukcesie następuje stagnacja, gdyż okazuje
się że „walka” z suwakami nie daje efektów jakie założyliśmy i toniemy w chaosie, nie potrafimy synchronizować
poszczególnych scen, małe modyfikacje powodują rozjechanie efektu. Dlatego warto poznać jak się to prosto robi w
QLC+ !
Video poradniki :
- scene https://youtu.be/EbN2vi9SeVw
- chasers https://youtu.be/bBdUI39kXlc
- EFX https://youtu.be/8-bgVX4uT2E
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Teraz, gdy są już dodane biblioteki zaczyna się zbieranie plonów z poprawnej i poukładanej konfiguracji. Gdyby coś
szło nie tak warto wrócić do „simple desk” i tam weryfikować zachowanie urządzeń dmx512 na konkretną wartość
kanału (po weryfikacji trzeba wyzerować kanały aby nie blokowały innych modułów) .
Na ilustracji nr 10 została pokazana zdefiniowana scena , dotyczyły ona kanału czerwonego. Takich scen można zrobić
bardzo wiele, w przypadku ruchomych elementów jak skanery czy głowy można ustawiać pozycje zerowe (przeważnia
127, 127 dla pan i tilt) lub statyczne na potrzeby np.: chwilowego podświetlenia jakiego elementu.
W katalagu domowym QLC+ znajduje się plik sample.qxw , który pokazuje przykład skonfigurowania zestawu
urządzeń , definicji scen ,chaser'ów , EFX oraz stworzenie layout( rozmieszczenie przycisków, suwaków itp. w
wirtualnej konsoli il.19).
Chaser służy do łączenia scen, ustalenia ich kolejności oraz czasu wykonywania. Przykład na il.16
EFX jest do ustalenia toru poruszania się elementów ruchomych wg zadanego kształtu , promieni , szybkości . Gotowe
są tory okręgu ,diamentu , figur Lissajous , liniowy, elipsy. W prosty sposób możemy zangażować do takiego ruchu
kilka/ kilkadziesiąt głów , skanerów i definiować np.: przesunięcia fazowe wobec siebie bez mozolnego przeliczania
wartości dmx512 dla wytyczenia ruchu po okręgu lub manualnego uczenia wartości. Przykłady na il. 17 i 18

Illustration 16: chaser zawiera sceny i wyznacza kolejność wyświetlania a także czasy trwania
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Illustration 17: konfiguracja dla 6 skanerów z czego 3 poruszają się przeciwnie do reszty po torze
figury lissajous
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Illustration 18: kontynuacja konfiguracji z poprzedniej ilustracji

Na il.19. przedstawiona została przedstawiona „virtual console” . Ta konsola działa w 2 trybach :
- tryb konfiguracji – w górnym prawym rogu widnieje zielony trójkąt, w tym trybie konfiguruje się obiekty konsoli ,
dodaje się lub usuwa (il.20), w polu [function] wybiera się sceny ,EFX lub chaser
- tryb operacyjny – po naciśnięciu na zielony trójkąt QLC+ przechodzi z trybu konfiguracyjnego do trybu operate, gdzie
realizowane są zadania obiektów konsoli przy manipulacji nimi.
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Illustration 19: przykład wirtualnej konsoli ,podgląd wartości elementów w „fixture monitor”

Ilustracja 20: konfiguracja obiektu w trybie konfiguracji w virtual console
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6. Kontrola oświetlenia poprzez dźwięk

W wielu urządzeniach zamontowane są mikrofony do sterowania urządzeniem, z punktu widzenia praktycznego takie
rozwiązania jest bezsensu. Jest to trik marketingowy i lep dla początkujących. Wiele osób kieruje się nawet obecnością
mikrofonu w urządzeniu jako atut i nadzieję na na to że ten element załatwi im sensowny pokaz bez wdrażania się w
temat oddzielnego sterowania. Po pierwszym zetknięciu z takim sterowaniem następuje flustracja i rozczarowanie bo
efekty są bardzo mizerne.
Należy więc zapomnieć o tych nieszczęsnych mikrofonach w urządzeniach DMX512.
Źródłem dźwięku ma być mikrofon (wbudowany lub dołączany do gniazda MIC ) lub sygnał z miksera dostarczany do
komputera (wejście LINE-IN), na którym działa aplikacja DMX512. Wtedy zdefiniować należy w aplikacji DMX512
sceny oraz urządzenia i ich kanały na które wpływa dźwięk, wtedy pokaz ma ręce i nogi.
Filmy pokazujące ten temat : http://kwmatiksi.nazwa.pl/news/13/22/Sterowanie-dzwiekiem-urzadzen-DMX512.html
Widget stosowany w wirtualnej konsoli do kotroli dźwięku nazywa się „audio trigger” . W jego konfiguracji można
ustawić źródło dźwięku jako mikrofon lub line-in, zaś oddziaływanie tego dźwięku na wartości DMX512 lub
skonfigurowane sceny , chaser'y czy nawet cue list'y.
Można rozdzielić zakres częstotliwości co daje możliwość np.: oddzielnej reakcji na bas lub wyższe dźwięki.

7. RGB MATRIX – kontrola matryc led i całych ścian LED

Ten moduł służy do kontroli animacji pokazywanych na matrycach LED lub całych ścianach LED, video poradnik:
https://youtu.be/ovr3CSSbfgY

8. Poradniki dla aplikacji QLC+ , materiały

- Video-poradniki w języku niemieckim : https://www.youtube.com/channel/UCNBwQEN8VNKzRWehrvNwhQA
- przykłady konfiguracji ruchomej głowy http://kwmatiksi.nazwa.pl/news/14/22/Test-4x25-Super-Beam-LED-MovingHead-w-QLC.html
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