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Rodzaje, ilo  i sposób po czenia urz dze  peryfe-

ryjnych dobiera si  w zale no ci od zapotrzebowania. 

Ka de z tych urz dze , nie do  e posiada w asny 

zasilacz i obudow , zajmuje okre lon  ilo  miejsca 

w rack’u. Do tego dochodzi jeszcze pl tanina kabli. 

Sygna y wychodz  z jednego urz dzenia, aby przej  

przez kolejne i powróci , p yn c przez kolejne kable 

(zbieraj c po drodze zak ócenia). W takiej sytuacji 

rozs dnym wydaje si  pomys  scalenia niezb d-

nych urz dze  w jednej obudowie, jednak pojawia 

si  pytanie – czy taki system b dzie wystarczaj co 

elastyczny ? Odpowied  jest twierdz ca, a wszystko 

dzi ki programowalnym uk adom elektronicznym, 

pozwalaj cym na wielokrotn  zmian  wewn trznej 

struktury przetwarzania. 

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby w taki chip 

wbudowa  mikser, kompresory, korektory, mierniki 

poziomu, czyli w a ciwie wszystko czego potrzebu-

jemy w naszej instalacji. Pojedyncza kostka krzemu 

mo e wi c stanowi  funkcjonalny odpowiednik 

ca ej szafy analogowych urz dze  przetwarzaj cych 

sygna . Sygna y p yn  pomi dzy poszczególnymi 

blokami nie kablami, ani nawet nie cie kami na 

p ytce drukowanej. Po przetworzeniu na ci g zer 

i jedynek w druj  wirtualnymi cie kami wewn trz 

uk adu scalonego. 

CENA

EAW Commercial DX8 - 5 610 PLN brutto

WYBRANE PARAMETRY 
TECHNCZNE

Rozdzielczo  przetworników: 24 bit
Rozdzielczo  DSP: 32 bit (floating)
Pami : 512k x 16 Flash, 128 x 32 SRAM
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Zniekszta cenia THD+N: < 0,005%
Przes uchy: poni ej -90 dB
Impedancja wej.: 1,3 k  (mic), 40 k  (line), 
10 k  (pozosta e)
Impedancja wyj.: 120 
Masa w asna: 5,7 kg

DYSTRYBUTOR

Music Info, Kraków
tel.: 012 267 24 80
www.music.info.pl

Zapewne wielu Czytelników 
pami ta instalacje 
nag o nieniowe sk adaj ce si  
z kilku wej ciowego Eltrona, 
pe ni cego rol  jedynego 
po rednika pomi dzy mikrofonami 
i g o nikami. Podobne systemy 
pracuj  jeszcze gdzieniegdzie, 
jednak spotyka si  je coraz 
rzadziej. Obecnie nawet 
stosunkowo prosta instalacja 
obs uguj ca kilka mikrofonów, aby 
dzia a  optymalnie, wymaga kilku 
urz dze  – miksera, korektora, 
kompresorów... 
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Przedmiotem niniejszego testu jest urz dzenie firmy 

EAW Commercial, które pomimo niepozornego 

wygl du, kryje w sobie wiele mo liwo ci. Oferta 

tego ameryka skiego producenta obejmuje szeroki 

wachlarz sprz tu instalacyjnego, w czaj c w to mik-

sery, stopnie mocy, kolumny g o nikowe, g o niki 

do monta u na ciennego i sufitowego, klasyczne ze-

stawy g o nikowe oraz tuby rozg oszeniowe. DX8 to 

urz dzenie stanowi ce po czenie cyfrowego mikse-

ra i procesora d wi kowego, przeznaczone do pracy 

w instalacjach sta ych, takich jak sale konferencyjne, 

ko cio y, hotele, sale s dowe itp.

DX8 jest mikserem cyfrowym dzia aj cym w konfi-

guracji 8x2, co oznacza, e umo liwia miksowanie 

sygna ów z o miu wej  na dwie szyny wyj ciowe. 

Te ostatnie oznaczono literami A i B. W zale no ci 

od potrzeb mo emy je wykorzysta  jako pojedyncze 

wyj cie stereofoniczne, b d  jako dwie niezale ne 

strefy. Funkcje miksera uzupe nione zosta y w DX8 

uzupe nione mo liwo ciami zewn trznych urz dze  

peryferyjnych, takich jak kompresory czy korektory. 

Cz  analogow  w cie ce sygna u zredukowano 

do minimum (dopasowanie poziomów na wej ciach 

i wyj ciach). Operacje takie jak kontrola g o no-

ci i dynamiki, korekcja barwy oraz miksowanie 

przeprowadzane s  w domenie cyfrowej, przez 

uk ad DSP. Jako ciekawostk  zaznacz , i  produkt 

wcze niej sprzedawany by  z logo Mackie Industrial, 

jednak obecnie znajduje si  tylko w ofercie EAW 

Commercial.

Panel tylny
W odró nieniu od niepozornie wygl daj cego 

panelu przedniego DX8, panel tylny jest bogato 

wyposa ony, jak zreszt  przysta o na tego typu 

urz dzenie. Poczynaj c od lewej strony, znajdziemy 

standardowe gniazdo zasilania oraz gniazdo dodat-

kowego zewn trznego zasilacza 24 V, stanowi cego 

zabezpieczenie na wypadek awarii zasilacza we-

wn trznego DX8. Do wprowadzenia i wyprowadzenia 

poszczególnych sygna ów z miksera u yto syme-

trycznych z cz typu Phoenix, charakterystycznych 

dla sprz tu instalacyjnego. Sygna  z wej cia w druje 

na przedwzmacniacz (czu o  regulujemy poten-

cjometrem), po czym wyprowadzany jest na z cze 

DIRECT OUTPUTS oraz na 24-bitowe przetworniki 

A/C. Na tym ko czy si  analogowa cz  cie ki 

sygna u, dalej jest on przetwarzany przez 32-bitowy 

procesor DSP. Wej  mikrofonowo-liniowych mamy 

osiem, ponadto przewidziano dodatkowe wej cia 

AUX, z których sygna  podawany jest bezpo rednio 

na szyny A i B (bez cyfrowego przetwarzania). 

Mikrofony pojemno ciowe mo na zasila  Phan-

tomem +48V, przy czym producent przewidzia  

ograniczenie pr dowe do 7 mA na kana . Napi cie 

Phantom za czamy niezale nie dla ka dego 

z o miu kana ów prze cznikami dip-switch. Zosta y 

one wpuszczone nieco wg b obudowy, aby unie-

Korektor parametryczny na grupach wyj ciowych pozwoli 
nie tylko na „dopieszczenie” barwy, lecz równie  
na wyci cie cz stotliwo ci sprawiaj cych problemy. 
Krzywa obrazuj ca dzia anie korektora w praktyce 
okazuje si  bardzo pomocna.

Z cze z wej ciami i wyj ciami logicznymi otwiera 
szerokie mo liwo ci sterowania mikserem przy pomocy 
urz dze  zewn trznych. Ponadto na zdj ciu widoczne 
s  wyj cia, w czniki zasilania Phantom oraz z cza 
s u ce do wspó pracy z komputerem i pilotami 
zdalnego sterowania.

Ka da z grup wyj ciowych zosta a wyposa ona 
we w pe ni funkcjonalny kompresor.
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mo liwi  ich przypadkowe przestawienie. Wyj cia 

g ówne (A i B), podobnie jak wej cia, zrealizowano 

przy pomocy z cz Phoenix. Zosta y one dodatkowo 

zdublowane standardowymi gniazdami RCA, aby 

umo liwi  pod czenie urz dzenia rejestruj cego 

(np. MiniDisc). Ca o ci dope niaj  z cze DB25 (wej-

cia i wyj cia logiczne), port RS-232 (komunikacja 

z komputerem), z cze zdalnego sterowania oraz 

gniazdo dla karty rozszerze  DX10e.

Programowanie 
i obs uga
Z poziomu panelu przedniego mo emy wykonywa  

tylko podstawowe czynno ci. Nale  do nich m.in. 

regulacja g o no ci poszczególnych kana ów i sumy 

oraz zgrubna korekcja barwy na sumie. Poniewa  

g o no  regulujemy przyciskami góra/dó , aktualne 

ustawienie obrazowane jest na diodowych mier-

nikach poziomu. Wygodny dost p do wszystkich 

funkcji urz dzenia jest mo liwy za po rednictwem 

komputera pod czonego do jednego z dwóch nie-

zale nych portów RS-232. Taki sposób konfiguracji 

powoli staje si  standardem w podobnych urz dze-

niach instalacyjnych, cho  osobi cie optowa bym za 

zast pieniem leciwego ju  interfejsu COMM portem 

Ethernet b d  USB. 

Do czone oprogramowanie posiada bardzo intuicyjny 

interfejs u ytkownika. DX8 to z za o enia urz dzenie 

bezobs ugowe, lub wymagaj ce podczas eksploatacji 

minimalnej ingerencji u ytkownika, dlatego te  pro-

gramowanie za po rednictwem komputera niezb dne 

b dzie tylko podczas uruchamiania systemu. Kom-

pletne ustawienia mog  by  zapisane w jednym 

z 16 banków pami ci. Je eli w a ciciel lub in ynier 

zak adaj cy instalacj  nag o nieniow  nie yczy 

sobie, aby do DX8 mia y dost p osoby niepo-

wo ane, mo e zablokowa  przyciski na panelu 

przednim. Odblokowanie nast puje za pomoc  

4-cyfrowej sekwencji (cyfrom odpowiadaj  klawi-

sze w poszczególnych kana ach).

Wej cia, kana y, 
grupy i wyj cia...
...czyli wszystko, co powinni my znale  w mikse-

rze. Poszczególne kana y mo na dowolnie nazwa  

i przyporz dkowa  8 grupom kontrolnym oraz 

8 tzw. MUTE GROUPS, czyli grup umo liwiaj cych 

wy czenie wybranych kilku kana ów przy pomocy 

jednej czynno ci (np. wci ni cie przycisku na pilocie). 

Istnieje równie  mo liwo  okre lenia sposobu dzia-

ania funkcji wymuszaj cej w czenie lub wy czenie 

poszczególnych kana ów. Funkcje te dzia aj  wed ug 

ustalonych priorytetów w dwóch trybach: ABSOLU-

TE (komunikat force-on lub force-off ustali ci le 

okre lony poziom g o no ci w kanale) lub RELATIVE 

(komunikat spowoduje zwi kszenie lub zmniejszenie 

g o no ci kana u o okre lon  warto ).

Ka dy z kana ów posiada miernik poziomu, 3-pasmo-

wy pó parametryczny korektor (pó kowe dó  i góra, 

przestrajany rodek) oraz funkcj  automatycznej 

kontroli g o no ci. Znakomicie wyposa one zosta y 

szyny wyj ciowe A i B – na ka dej z nich znajdziemy 

31-pasmowy korektor graficzny, 5-pasmowy korektor 

parametryczny, korekcj  pó kow  (dó  i góra), regula-

cj  g o no ci (w tym równie  automatyczn ), kompre-

sor oraz oczywi cie miernik poziomu na wyj ciu. 

Automixing
Zapewne ka dy akustyk zd y  ju  przekona  si  oso-

bi cie, i  im wi ksza jest liczba otwartych kana ów 

z mikrofonami, tym wi ksze prawdopodobie stwo 

wyst pienia sprz enia. Dodatkow  uci liwo ci  

przy wielu czynnych mikrofonach jest du y poziom 

szumu t a. Wida  zatem, i  w dobrze dzia aj cej insta-

lacji potrzebny jest sprawny akustyk b d  automat. 

Poniewa  DX8 zosta  zaprojektowany do pracy jako 

urz dzenie bezobs u-

gowe, oczywistym 

jest zastosowanie 

drugiego rozwi za-

nia. W DX8 automa-

tyczne miksowanie 

przebiega w oparciu 

o trzy algorytmy: 

AUTO, NOM (Num-

ber of Microphones) 

oraz ALC (Automatic 

Level Control). Al-

gorytmy te mozna 

aktywowa  nieza-

le nie w wybranych 

kana ach, osobno dla 

ka dej grupy (A i B). 

Tryb AUTO dzia a 

w oparciu o automa-

tyczn  bramk , przy 

czym próg poni ej 

Ekran, przy pomocy którego przyporz dkowujemy 
kana y do grup oraz okre lamy sposób 
dzia ania funkcji wymuszaj cych 
w czenie/wy czenie kana ów.



Mo liwo  zdalnego sterowania wybranymi 
funkcjami DX8 przyda si  szczególnie w zastoso-
waniach konferencynych. Poszczególne piloty 

czy si  ze sob  szeregowo. 

W kontra cie do ascetycznego panelu przedniego DX8, 
dopiero ekran g ówny programu DX8 Automixer daje 
ogólny pogl d na mo liwo ci urz dzenia.

SPRZ T                                           mikser

76 STYCZE   2007 www.muzyka-tech.plMUZYKA I TECHNOLOGIA

którego sygna  jest wyciszany, ustalany jest na bie-

co przez algorytm na podstawie analizy sygna u. 

Bramka dzia a z bardzo szybkim czasem ataku, aby 

zapobiec ucinaniu s ów przy jej otwieraniu. Stopie  

t umienia bramki mo e zosta  ustalony przez u yt-

kownika (max. -60 dB). W trybie NOM jednocze nie 

otwarta b dzie ustalona przez u ytkownika liczba 

mikrofonów, pozosta e b d  wyciszone. Algorytm 

obejmuje tylko te kana y, w których funkcja ta 

zostanie w czona, z rozró nieniem na grupy A i B. 

ALC to rodzaj kompresora, dzia aj cego z d ugim 

czasem odpuszczenia (aby zapobiec „pompowaniu”), 

w którym próg dzia ania wyliczany jest przez algo-

rytm na bie co. Funkcja ta pe ni przede wszystkim 

rol  zabezpieczenia przed zbyt wysokimi sygna ami 

na wej ciach.

Logika 
zerojedynkowa
Urz dzenie zosta o wyposa one w wielopino-

we z cze DB25 na którym wyprowadzono po 

10 logicznych wej  i  wyj .  Pracuj  one 

z napi ciem +5 V (odpowiada stanowi niskiemu 

„0”), dzi ki czemu s  kompatybilne z uk adami 

elektronicznymi TTL i podobnymi (np. mikro-

procesory). Stwarza to dodatkowe mo liwo ci 

sterowania oraz sygnalizacji. Wej ciom logicznym 

przyporz dkowujemy zdarzenia które zostan  

wywo ane na okre lonych kana ach lub grupach 

wskutek pojawienia si  na wej ciu okre lonego 

stanu („0” lub „1”). Analogicznie, okre lonemu 

zdarzeniu na wybranym kanale (np. pojawieniu 

si  sygna u) przyporz dkowujemy wystawienie 

zera lub jedynki na wybranym wyj ciu. Przyk a-

dowo, podaj c na wej cie logiczne 1, narastaj ce 

zbocze  mo na wyciszy  kana  czwarty, a jego 

wyciszenie mo e dodatkowo zosta  zasygna-

lizowane stanem wysokim (logiczn  „1”) na 

wyj ciu logicznym 4. Kombinacji jest wiele 

a elastyczno  oprogramowania w wi kszo ci 

typowych zastosowa  powinna okaza  si  wy-

starczaj ca. 

Regulacja czu o ci wej ciowej jest jedynym 
parametrem ustawianym przez zwyk y potencjometr. 
Sygna  po przedwzmacniaczu mo emy wyprowadzi  
z ka dego kana u osobno. 



Automatyka ustawie  nie obejmuje napi cia Phantom, 
które w cza si  osobno dla ka dego kana u 
prze cznikami dip-switch. Wyj cie na z czach Phoenix 
zdublowano z czami RCA, aby u atwi  pod czenie 
rejestratora audio.

Wybranym zdarzeniom w poszczególnych kana ach miksera 
przyporz dkowujemy stany pojawiaj ce si  na wyj ciach logicznych. 
Analogicznie, stany odczytane z wej  logicznych mog  powodowa  
okre lone akcje na wybranych kana ach.
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Konfiguracji poszczególnych wej  i wyj  logicz-

nych dokonujemy za po rednictwem oprogramowa-

nia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. zamontowa  

przy fotelu prezesa przycisk wyciszaj cy wszystkie 

(poza w asnym) mikrofony, gdy zajdzie potrzeba 

uciszenia zbyt zawzi tej dyskusji na posiedzeniu 

zarz du. Innym, nieco mniej radykalnym przyk adem, 

mo e by  zainstalowanie na mównicy przycisku 

wymuszaj cego priorytet dla zainstalowanego na 

niej mikrofonu. 

Akcesoria
Aby uczyni  prac  z DX8 wygodniejsz , producent 

przewidzia  mo liwo  wspó pracy urz dzenia 

z dodatkowymi akcesoriami. Do gniazda REMOTE 

BUS przy pomocy symetrycznego ekranowanego 

kabla mo na pod czy  pilot zdalnego sterowania 

– jeden lub wi ksz  ich ilo  (maksymalnie 9, 

w zale no ci od d ugo ci i jako ci kabla). DX-

RVC umo liwia kontrol  g o no ci na wybranym 

wej ciu, wyj ciu lub grupie, w zale no ci od 

ustawienia DIP-switch’ów na p ytce wewn trz 

pilota. DX-RVC zawiera równie  linijk  LED-ów, 

podobn  jak na panelu przednim DX8. Drugim 

rodzajem pilota jest DX-SW4, zawieraj cy 

4 przyciski, do których mo emy przyporz dkowa  

funkcje wyboru presetu, mutowania wej /wyj  

itp. Ka dy przycisk posiada przyporz dkowan  

diod  oraz pole do opisu. Oba piloty pozwalaj  

na kontrol  w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie
DX8 to nie tylko mikser, lecz równie  jednostka 

centralna ca ego systemu rozg oszeniowego, kon-

ferencyjnego itp. Bogate mo liwo ci komunikacji 

ze wiatem zewn trznym pozwalaj  na obudowanie 

DX8 zewn trznymi pulpitami steruj cymi, co czyni 

go niezwykle uniwersalnym. 

Funkcjonalnie urz dzenie odpowiada ca kiem poka -

nej szafie rack, oferuj c przy tym mo liwo ci nieosi -

galne dla techniki analogowej (automixing). Przy 

bogactwie oferowanych mo liwo ci urz dzenia, 

jego panel przedni pozosta  prosty i czytelny, nie 

odstraszaj c niewykwalifikowanego u ytkownika 

i umo liwiaj c mu dokonywanie prostych operacji. 

Niemniej istotna jest w a ciwo  równoleg ego 

monitorowania poziomów na poszczególnych 

wej ciach i wyj ciach, z których ka de wyposa-

one zosta o w osobn  linijk  LED. Oprócz DX8, 

w ofercie firmy EAW Commercial znajdziemy 

równie  model DX810.

Przemys aw Waszkiewicz

Muzyka i TechnologiaTercjowy korektor graficzny na wyj ciu oszcz dzi nam 
stosowania dodatkowego urz dzenia w instalacji.


