
Επεξεργαστής ήχου δύο καναλιών
(Compressor Limiter with gate)

Οδηγίες Χρήσης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για μεγαλύτερη ευκολία, στην κατανόηση των οδηγιών, η διεθνής ορολογία των ρυθμίσεων 
και των λειτουργιών αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην ελληνική μετάφραση τους. Το 
ίδιο συμβαίνει και με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν στην πρόσοψη και την πίσω όψη του 
επεξεργαστή ήχου.
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Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και 
προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέπετε την είσοδο μικροαντικειμένων από τις 
σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο μικροαντικείμενο 
εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε 
ένα ειδικευμένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου.

Διαβάστε τις οδηγίες : Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε 
λειτουργία για πρώτη φορά.
Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη προσοχής που αναγράφονται 
επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης.
Καθαρισμός: Kαθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί ή με ηλεκτρική σκούπα
Εξαερισμός : Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην 
εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της. 
Θερμότητα : Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως οι θερμάστρες, τα καλοριφέρ, 
τα κλιματιστικά και άλλες συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των ενισχυτών.
Παροχή ρεύματος :Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα των προδιαγραφών που 
περιγράφονται στο φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης.
Kαλώδιο τροφοδοσίας : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα τροφοδοσίας μόνο με το καλώδιο που τη συνοδεύει στη 
συσκευασία της ή με ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε 
καμία περίπτωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να πατηθεί, να 
παρασυρθεί ή να κοπεί από αντικείμενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε επίσης ώστε να μην τσακίζει σε 
κανένα σημείο του.
Διακοπή της λειτουργίας : Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευμένο τεχνικό αν 
διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα:To καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί
 Μικροαντικείμενα ή υγρά έπεσαν μέσα στη συσκευή
 Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή
 Η συσκευή δείχνει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας
 Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβλημα της

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: TA ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΧΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ:

ΜΠΛΕ : ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ               ΚΑΦΕ: ΦΑΣΗ

Το τρίγωνο με το τεθλασμένο βέλος σημαίνει την 
ύπαρξη, στο εσωτερικό της συσκευής, σημείων 
με υψηλή τάση, των οποίων η μόνωση δεν είναι 
δυνατή και μπορούν να προκαλέσουν 
ηλεκτροπληξία.

Το τρίγωνο με το θαυμαστικό εφιστά την 
προσοχή του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη 
σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, 
στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο επεξεργαστής ενσωματώνει αρκετά πρωτοποριακά κυκλώματα που τον καθιστούν έναν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό και ευέλικτο επεξεργαστή ήχου, μέσω του οποίου μπορείτε να καθορίσετε 
την δυναμική περιοχή οποιουδήποτε ηχητικού σήματος. Οι βασικές δυνατότητες που 
ενσωματώνονται στον επεξεργαστή ήχου είναι:

Συμπιεστής ηχητικού σήματος IKA (Interactive Knee Adaptation)

To κύκλωμα IKA συνδυάζει με επιτυχία το παραδοσιακό κύκλωμα συμπίεσης - με απότομη 
συμπίεση μετά το καθορισμένο κατώφλι (Hard Knee) - με έναν συμπιεστή ο οποίος συμπιέζει 
ιδιαίτερα ομαλά μετά το καθορισμένο κατώφλι (Soft knee). Tα κυκλώματα συμπίεσης ήχου τύπου 
soft knee είναι βασικά στοιχεία επεξεργαστών ήχου που δεν επιδρούν δυσάρεστα στο ηχητικό σήμα 
και έχουν ιδιαίτερα μουσικό χαρακτήρα ενώ τα κυκλώματα συμπίεσης τύπου hard knee είναι 
αποτελεσματικά στον άμεσο περιορισμό έντονων δυναμικών, εξασφαλίζοντας έτσι την 
αποτελεσματική προστασία των υπόλοιπων συσκευών του ηχητικού συστήματος από υπερφόρτωση 
σήματος, παραμόρφωση και πιθανή καταστροφή.

Αυτόματος αλληλεπιδρών επεξεργαστής ήχου. 

O συμπιεστής προσφέρει ένα αλληλεπιδρών επεξεργαστή καθώς και ένα έξυπνο πρόγραμμα 
ανίχνευσης της στάθμης του μουσικού σήματος. Όταν έχετε επιλέξει την αυτόματη λειτουργία 
(AUTO) οι χρόνοι μετώπου (attack και release) ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο 
του ηχητικού σήματος και έτσι αποφεύγονται λάθη που συνήθως μπορεί να προέλθουν από 
χειροκίνητες ρυθμίσεις. Με την δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης έχετε την δυνατότητα να έχετε 
βέλτιστα αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα το ηχητικό σήμα μπορεί να συμπιέζεται, ως προς την 
δυναμική του περιοχή, σε μεγάλο βαθμό χωρίς να έχετε ακουστά δυσάρεστες παρενέργειες από την 
επεξεργασία του σήματος. 

Ρυθμιστικά χειροκίνητης ρύθμισης των χρόνων μετώπου (attack & release)

H απόκριση ενός επεξεργαστή σήματος και η ποιότητα της επεξεργασίας του ηχητικού σήματος σε 
μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα οι χρόνοι μετώπου 
attack & release. Όταν επεξεργάζονται σήματα από μεμονωμένα μουσικά όργανα όπως τα ντραμς, 
η κιθάρα κλπ όταν χρησιμοποιείτε το κύκλωμα συμπίεσης του επεξεργαστή, για να προστατέψετε το 
ηχητικό σήμα από απότομα μεταβατικά, συνίσταται οι χρόνοι των μετώπων να ρυθμίζονται από τον 
χρήστη. Ο επεξεργαστής σας δίνει αυτή την δυνατότητα διαθέτοντας ανεξάρτητα ρυθμιστικά τόσο για 
το ATTACΚ όσο και το RELEASE δίνοντας έτσι την δυνατότητα μεγάλου εύρους ρυθμίσεων στους 
χρόνους των ¥μετώπων¦.

Αλληλεπιδρών κύκλωμα ρύθμισης του λόγου συμπίεσης με ρυθμιζόμενο κατώφλι.
(IRC Expander Gate)

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα στην χρήση των συμπιεστών επεξεργαστών ήχου είναι πως ο θόρυβος 
– που υπάρχει στα ήσυχα περάσματα της μουσικής- μπορεί να ενισχυθεί υπερβολικά μιας και ο 
επεξεργαστής το θεωρεί σαν μουσικό σήμα που πρέπει να ενισχύσει. Αυτό το πρόβλημα γίνεται 
ακόμα πιο έντονο όταν έχετε επιλέξει ένα λανθασμένο λόγο συμπίεσης – ή διεύρυνσης του ηχητικού 
σήματος.
Στον επεξεργαστή σας έχει ενσωματωθεί το κύκλωμα IRC Expander / Gate. Ο λόγος διεύρυνσης
ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το ηχητικό σήμα. Χάρις στο κύκλωμα IRC η λειτουργία των 
κυκλωμάτων διεύρυνσης της δυναμικής περιοχής είναι λιγότερο ευαίσθητη σε λανθασμένες 
ρυθμίσεις ενώ αξιοποιούνται (ενισχύονται) περισσότερο σήματα που βρίσκονται κοντά στο κατώφλι 
του θορύβου.

Εμπλουτισμός δυναμικής περιοχής (Dynamic Enhancer)

Ένα από τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα της χρήσης συμπίεσης στο ηχητικό σήμα είναι ο 
μουντός ήχος που ακούγεται, όταν από τον επεξεργαστή ¬περνούν σήματα με μεγάλο συχνοτικό 
εύρος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως συνήθως μουσικά όργανα με μεγάλο περιεχόμενο στην 
χαμηλή περιοχή – όπως τα ντράμς – αναγκάζουν τα κυκλώματα συμπίεσης να μειώσουν το 
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συνολικό κέρδος με αποτέλεσμα να μειώνεται και η στάθμη των μουσικών οργάνων που παίζουν 
ταυτόχρονα και έχουν έντονο περιεχόμενο στις υψηλές συχνότητες. 

Η λύση αυτού του προβλήματος είναι ένα κύκλωμα Dynamic Enhancer που επιτρέπει επιλεκτικά την 
αποκατάσταση των υψηλών συχνοτήτων που μπορεί να έχουν εξασθενίσει λόγω της χρήσης 
συμπίεσης. Μιας και τα κυκλώματα του Dynamic Enhancer ανιχνεύουν το ποσοστό συμπίεσης που 
επιβάλλεται στο ηχητικό σήμα, όταν δεν συμπιέζεται το ηχητικό σήμα δεν θα ¬εμπλουτίζονται 
καθόλου και οι υψηλές συχνότητες του ηχητικού σήματος.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα διαβάσετε πλήθος λεπτομερειών για την λειτουργία και τις 
ρυθμίσεις του επεξεργαστή - συμπιεστή ήχου. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διακόπτης ενεργοποίησης (POWER)
Μέσω αυτού του διακόπτη ενεργοποιείτε (ΟΝ) και απενεργοποιείτε (OFF) την συσκευή.

Σημείωση: Προκειμένου να αποφύγετε ανεπιθύμητους θορύβους κατά την διάρκεια ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης της συσκευής, ιδιαίτερα σε ζωντανές ηχητικές καλύψεις, ενεργοποιήστε τον 
επεξεργαστή ήχου (ΟΝ) πριν ενεργοποιήσετε τον (ους) τελικό (ους) ενισχυτές του συστήματος.

Λίγα λόγια σχετικά με τα κυκλώματα διεύρυνσης και πύλης της συσκευής 
(Expander / Gate )

Μιλώντας γενικά, το ηχητικό σήμα είναι τόσο καλό όσο η πηγή από την οποία προέρχεται. Η 
δυναμική περιοχή του ηχητικού σήματος συχνά περιορίζεται από θορύβους. Συνθεσάιζερ, συσκευές 
εφέ, οι μαγνήτες από τις ηλεκτρικές κιθάρες κλπ συνήθως παράγουν μεγάλες στάθμες θορύβων και 
βόμβου που μπορεί να αλλοιώσουν την ποιότητα του ηχητικού σήματος. Σε συνήθεις συνθήκες αυτοί 
οι θόρυβοι δεν γίνονται αντιληπτοί αρκεί η στάθμη του ηχητικού σήματος να είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη από αυτούς. Αυτό συμβαίνει γιατί ένας από τους βασικούς μηχανισμούς ακουστικής 
αντίληψης του ανθρώπινου αυτιού βασίζεται στο φαινόμενο της επικάλυψης, όπου ένας δυνατότερος 
ήχος ¬κρύβει (δεν αφήνει να γίνουν αντιληπτοί ήχοι χαμηλότερης στάθμης που συνυπάρχουν με 
αυτόν και έχουν περίπου ίδιο συχνοτικό φάσμα). Όμως όσο η στάθμη του κυρίως ηχητικού σήματος 
μειώνεται τόσο ο θόρυβος που υπάρχει από ¬κάτω γίνεται αντιληπτός.

Τα κυκλώματα διεύρυνσης ή πύλες θορύβου (Expander / Noise Gates) δίνουν μια λύση στο 
πρόβλημα που προαναφέρθηκε. Τα κυκλώματα διεύρυνσης (Expander) διευρύνουν την δυναμική 
περιοχή ενός ηχητικού σήματος (λειτουργούν αντίστροφα από τα κυκλώματα συμπίεσης). Όμως η 
αποσυμπίεση του ηχητικού σήματος σε όλο το εύρος του συνήθως δεν είναι επιθυμητή. Αν για 
παράδειγμα επιλέξουμε ένα λόγο διεύρυνσης 5:1 ένα ηχητικό σήμα με δυναμική περιοχή 30dB μετά 
την επεξεργασία θα αποκτήσει δυναμική περιοχή 150dB. Με τέτοια δυναμική περιοχή θα 
υπερφορτώσει οποιαδήποτε συσκευή οδηγηθεί από την έξοδο του επεξεργαστή. Για αυτό το λόγο 
επιλέγουμε η διεύρυνση της δυναμικής περιοχής να γίνεται σε σήματα των οποίων η στάθμη 
περιορίζεται κάτω από ένα, καθορισμένο, όριο. Σήματα με στάθμη πάνω από αυτό το όριο περνούν 
μέσα από τον επεξεργαστή χωρίς να αλλάξει το δυναμικό τους περιεχόμενο.

Η πύλη θορύβου (Noise Gate) είναι η απλούστερη μορφή ενός κυκλώματος διεύρυνσης, σε αντίθεση 
με ένα κύκλωμα διεύρυνσης που συνεχώς εξασθενεί τα σήματα, πάνω από το κατώφλι που έχει 
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καθορισθεί, το κύκλωμα πύλης κόβει εντελώς τα σήματα των οποίων η στάθμη βρίσκεται πάνω από 
το καθορισμένο όριο. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η μέθοδος δεν είναι πολύ χρήσιμη, μιας και 
η αποκοπή του σήματος είναι δραστική και έχει, αφύσικα, ακουστά αποτελέσματα. Για να γίνει 
δυνατή η λειτουργία την πύλης χωρίς δυσάρεστα ηχητικά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι δυνατή η 
ρύθμιση όλων των παραμέτρων του ¬φακέλου του ηχητικού σήματος.

Η συσκευή που αγοράσατε είναι εξοπλισμένη με ένα αλληλεπιδρών κύκλωμα ρύθμισης του λόγου 
συμπίεσης με ρυθμιζόμενο κατώφλι (IRC Expander Gate). Χάρις σε αυτό το κύκλωμα ο λόγος 
διεύρυνσης ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ηχητικού σήματος. Σήματα με 
μεγάλη περιοχή μένουν σχεδόν ανεπηρέαστα ενώ σήματα με χαμηλή στάθμη επεξεργάζονται με 
έναν αντίστοιχο, με την στάθμη τους, λόγο ενίσχυσης. Το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι 
να παρουσιάζει μικρότερη ευαισθησία σε λανθασμένες μετρήσεις. Έτσι μπορούν να αναδειχθούν 
καλύτερα ηχητικά σήματα που βρίσκονται κοντά στο κατώφλι του θορύβου. Ο χρόνος μετώπου 
(Attack) του επεξεργαστή καθορίζεται αυτόματα και εξαρτάται από το υλικό του μουσικού 
προγράμματος π.χ είναι πολύ μικρός για σήματα με απότομα μεταβατικά και πολύ πιο μεγάλος για 
σήματα με πιο ομοιόμορφη δυναμική κατανομή. Από την στιγμή που το κύκλωμα IRC ρυθμίζει τα 
βασικά του χαρακτηριστικά αυτόματα θα παρατηρήσετε πως χρησιμοποιώντας αυτό το κύκλωμα 
επιτυγχάνεται καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με ένα απλό κύκλωμα διεύρυνσης.

2. Ρυθμιστικά κατωφλίου (THRESHOLD):

Χρησιμοποιείστε τα ρυθμιστικά THRESHOLD για να καθορίσετε τη στάθμη του σήματος κάτω από 
την οποία θα γίνεται αποσυμπίεση του ηχητικού σήματος. Το εύρος ρύθμισης αυτών των 
ρυθμιστικών είναι από OFF (απενεργοποιημένα) έως +10dB

3. Ενδείξεις μη ακουστού σήματος (INAUDIBLE)

Για ηχητικά σήματα η στάθμη των οποίων είναι πάνω από το προκαθορισμένο όριο ανάβει το led με 
την ένδειξη “+”. Για σήματα η στάθμη των οποίων είναι κάτω από το προκαθορισμένο όριο ανάβει το 
led με την ένδειξη “-” δείχνοντας πως λειτουργούν τα κυκλώματα διεύρυνσης.

Λίγα λόγια σχετικά με τα κυκλώματα συμπίεσης και περιορισμού σήματος 
κορυφής (Compressor / Limiter )

H δυναμική περιοχή των περισσότερων μουσικών οργάνων σε συνθήκες ζωντανών ηχογραφήσεων 
ή συναυλιών είναι εξαιρετικά μεγάλη και οι μεγάλες στάθμες σήματος που συνεπάγονται μπορεί να 
οδηγήσουν σε υπερφόρτωση οποιαδήποτε συσκευή καλείται να επεξεργαστεί ή ενίσχυσει σήματα 
που έχουν αυτές τις δυναμικές ιδιότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κορυφώσεις του ηχητικού 
σήματος μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή παραμόρφωση. Για να αποφύγετε αυτού του είδους την 
παραμόρφωση και τις συνέπειες της, για παράδειγμα την καταστροφή των τουίτερ λόγω ψαλιδισμού,
συνίσταται η χρήση συσκευών που συμπιέζουν την δυναμική περιοχή (compressors) ή περιορίζουν 
τις μέγιστες στάθμες του ηχητικού σήματος (limiters). Τέτοιου είδους συσκευές χρησιμοποιούν 
κυκλώματα αυτόματης ρύθμισης της ενίσχυσης για να μειώσουν την στάθμη των δυνατών μουσικών 
περασμάτων και να περιορίσουν την δυναμική περιοχή. Έτσι αυτές οι συσκευές περιορίζουν στην 
έξοδο τους την δυναμική περιοχή του ηχητικού σήματος μέσα στα επιθυμητά όρια. Αυτές οι 
συσκευές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις εγγραφές που χρησιμοποιούνται μικρόφωνα προκειμένου να 
αντισταθμίζονται οι διαφορές στην στάθμη, εξαιτίας της μετακίνησης του τραγουδιστή. Αν και οι 
συμπιεστές ηχητικού σήματος και οι περιοριστές κορυφής του σήματος εκτελούν παρεμφερείς 
λειτουργίες υπάρχει μια βασική διαφορά. Οι περιοριστές απλά συμπιέζουν το ηχητικό σήμα πάνω 
από ένα συγκεκριμένο όριο ενώ οι συμπιεστές ελέγχουν πιο ομαλά το πλάτος του ηχητικού σήματος 
σε ένα μεγαλύτερο εύρος στάθμης. Ένας περιοριστής συνεχώς ελέγχει το ηχητικό σήμα και το 
περιορίζει μόλις αυτό ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο μέγιστο πλάτος. Οποιοδήποτε σήμα 
ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο περιορίζεται ώστε η μέγιστη στάθμη του να μην ξεπερνά την 
προκαθορισμένη. Ένας συμπιεστής όμοια ελέγχει διαρκώς το ηχητικό σήμα και έχει και αυτός 
κάποιο κατώφλι, πέρα από το οποίο αρχίζει να λειτουργεί. Όμως σε αντίθεση με τα κυκλώματα 
περιορισμού οι συμπιεστές δεν μειώνουν απότομα τα ηχητικό σήμα, μόλις ξεπεράσει κάποιο 
προκαθορισμένο όριο, αλλά λειτουργούν προοδευτικά και πιο ομαλά. Σε γενικές γραμμές η στάθμη 
του μέγιστου σήματος συμπιέζεται με ρυθμό ανάλογο με τον ποσοστό που έχει ξεπεράσει το μέγιστο 
προκαθορισμένο όριο. Σε γενικές γραμμές τα κυκλώματα συμπίεσης ρυθμίζονται έτσι ώστε το 



6

κατώφλι (όριο) πέρα από το οποίο αρχίζουν να ενεργούν να βρίσκεται κάτω από την συνήθη μέγιστη 
στάθμη, έτσι ώστε τα έντονα δυναμικά να συμπιέζονται με ¬μουσικό και ευάκουστο τρόπο. Στα 
κυκλώματα περιορισμού το κατώφλι (όριο) πέρα από το οποίο αρχίζουν να ενεργούν βρίσκεται 
πάνω από την συνήθη μέγιστη στάθμη, προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική προστασία στις 
συνδεδεμένες συσκευές.

Το μεγάλο εύρος ρυθμίσεων που προσφέρει το τμήμα συμπίεσης της συσκευής σας παρέχει μια 
μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων επέμβασης στην δυναμική περιοχή του ηχητικού σήματος. Μέσω των 
ρυθμιστικών της συσκευής έχετε την δυνατότητα από το να κάνετε ρυθμίσεις - έτσι ώστε απλά να 
περιορίζεται ομαλά τις κορυφές του ηχητικού σήματος - ως το να επιλέγετε ρυθμίσεις που θα 
περιορίζουν δραστικά και απότομα την συνολική δυναμική περιοχή του ηχητικού σήματος. Για 
παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε πολύ χαμηλό λόγο συμπίεσης (Ratio) και πολύ χαμηλό κατώφλι 
(Threshold) προκειμένου να επιτύχετε πολύ ομαλή συμπίεση του ηχητικού σήματος και ένα ιδιαίτερα 
μουσικό τελικό αποτέλεσμα. Υψηλότεροι λόγοι συμπίεσης σε συνδυασμό με σχετικά χαμηλές 
ρυθμίσεις κατωφλίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να έχετε σχετικά σταθερή στάθμη του ηχητικού 
σήματος, στην έξοδο της συσκευής (εμποδίζοντας το ηχητικό σήμα να ξεπερνά τα μέγιστα 
προκαθορισμένα όρια) με δεδομένο πως το ρυθμιστικό στάθμης εξόδου OUTPUT θα είναι 
ρυθμισμένο στα 0dB. Λάβετε υπόψη σας πως η συμπίεση του συνόλου του ηχητικού σήματος (που 
επιτυγχάνεται όταν επιλέγετε χαμηλές τιμές ρύθμισης κατωφλίου) ακούγονται λιγότερο φυσικές από 
ότι αν έχετε επιλέξει υψηλότερες τιμές στις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις λόγου συμπίεσης (Ratio) 
στην περιοχή του 4:1 ή και χαμηλότερα επηρεάζουν την δυναμική περιοχή του μουσικού 
προγράμματος λιγότερο και συχνά χρησιμοποιούνται για να συμπιέζουν τον ήχο που προέρχεται 
από το ηλεκτρικό μπάσο, τα ντραμς ή τα φωνητικά. 

Σε έναν επεξεργαστή συμπιεστή ήχου (Compressor) ο έλεγχος των δυναμικών του μουσικού 
σήματος επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης υψηλής ποιότητας κυκλωμάτων VCA (ενισχυτές που το 
κέρδος τους ελέγχεται μέσω τάσης) που έχουν λειτουργικό εύρος 60dB. Για παράδειγμα το σήμα 
εισόδου μπορεί να ενισχυθεί ή εξασθενήσει μέσα σε περιοχή με εύρος 60dB. Σήματα που η στάθμη 
τους είναι κάτω από το προκαθορισμένο όριο δεν δέχονται καμία επέμβαση. Όμως μόλις το σήμα 
εισόδου ξεπεράσει σε στάθμη, το προκαθορισμένο όριο, τα κυκλώματα του συμπιεστή μειώνουν το 
δυναμικό περιεχόμενο του σήματος. Το ποσοστό της συμπίεσης (μείωση του κέρδους) είναι ευθέως 
ανάλογο του ποσοστού που το σήμα εισόδου υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο. Με το ρυθμιστικό 
THRESHOLD γυρισμένο τέρμα δεξιά (σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού) η στάθμη 
κατωφλίου ορίζεται στα +20dB. Με δεδομένο πως τέτοια τιμή ποτέ δεν εμφανίζεται στην 
πραγματικότητα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ρύθμιση προκειμένου, ουσιαστικά, να 
απενεργοποιείτε τα κυκλώματα του επεξεργαστή και να χρησιμοποιείτε την συσκευή σαν συσκευή 
διεύρυνσης και πύλης της συσκευής (Expander / Gate ).

Περιστρέψτε το ρυθμιστικό THRESHOLD αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού εωσότου 
μια κατάλληλη ένδειξη μείωσης του κέρδους εμφανισθεί στη ενδεικτική μπάρα με led GAIN
REDUCTION που βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής. Αυτή η λειτουργία συνοδεύεται από μια 
ακουστή μείωση της ηχητικής στάθμης. Το ρυθμιστικό OUTPUT πρέπει τώρα να στραφεί σύμφωνα 
με την φορά των δεικτών του ρολογιού για να αντισταθμίσετε την μείωση της στάθμης εξόδου. 
Επεμβαίνοντας στα ρυθμιστικά RATIO, ATTACK και RELEASE κάνοντας, προσεκτικά, ρυθμίσεις 
μπορείτε να προσαρμόσετε πλήρως τη λειτουργίας της συσκευής στις ανάγκες σας. Επιλέγοντας την 
λειτουργία AUTO οι χρόνοι μετώπου ATTACK και RELEASE ρυθμίζονται αυτόματα σύμφωνα με το 
μουσικό πρόγραμμα, προσφέροντας επεξεργασία του δυναμικού περιεχομένου του μουσικού 
σήματος. Αν μια περισσότερο συμπιεσμένη ή ασυμπίεστη τεχνική επεξεργασίας του ήχου απαιτείται,
για συγκεκριμένη περίπτωση, οι χρόνοι μετώπου μπορεί να ρυθμιστούν και χειροκίνητα.

Ένας πεπειραμένος ηχολήπτης μπορεί να είναι σε θέση να καθορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας 
της συσκευής χωρίς η συσκευή να βρίσκεται στην διαδρομή του ηχητικού σήματος (bypass). Αυτή η 
δυνατότητα είναι σημαντική σε κάλυψη ζωντανών παραστάσεων, όπου οι ρυθμίσεις πρέπει να 
γίνονται αποτελεσματικά χωρίς την δυνατότητα διαρκούς σύγκρισης του σήματος πριν και μετά την 
επεξεργασία. Για να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σαν Περιοριστή (Limiter) πρέπει να κάνετε τις 
ακόλουθες ενέργειες: στρέψετε το ρυθμιστικό Ratio στο μέγιστο (σύμφωνα με την φορά των δεικτών 
του ρολογιού) στην ένδειξη ∞ : 1, απενεργοποιήστε την λειτουργία AUTO και χειροκίνητα ρυθμίστε το 
ATTACK σε μια από τις ελάχιστες θέσεις και το RELEASE σε μια από τις μέγιστες. Χρησιμοποιήστε 
το ρυθμιστικό THRESHOLD για να ελέγχετε το όριο πάνω από το οποίο θα ενεργοποιείτε το 
κύκλωμα περιορισμού των κορυφών του ηχητικού σήματος (LIMITER).
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4. Ρυθμιστικό κατωφλίου (THRESHOLD)

Μέσω αυτού του ρυθμιστικού καθορίζεται το κατώφλι πάνω από το οποίο θα λειτουργεί το κύκλωμα 
του συμπιεστή. Το εύρος ρύθμισης είναι από -40 έως 20dB.

5. Ρυθμιστικό λόγου σήματος εισόδου προς εξόδου (RATIO):

Μέσω αυτού του ρυθμιστικού καθορίζετε τον λόγο μεταξύ του σήματος εισόδου και εξόδου, για όλα 
τα σήματα που ξεπερνούν το προκαθορισμένο όριο που έχετε θέσει μέσω του ρυθμιστικού 
THRESHOLD. To εύρος αυτού του ρυθμιστικού είναι από 1:1 έως ∞ : 1. Ένας λόγος 1:1 δείχνει πως 
δεν υπάρχει διαφορά στην στάθμη μεταξύ του σήματος εισόδου και εξόδου. Ένας λόγος 2:1 δείχνει
πως για κάθε αύξηση του σήματος εισόδου κατά 2dΒ, πάνω από το προκαθορισμένο όριο, θα 
υπάρχει μια αντίστοιχη αύξηση του σήματος εξόδου κατά 1dB. Όμοια ένας λόγος 10:1 δείχνει πως 
για κάθε 10dB αύξηση (πάνω από το προκαθορισμένο όριο) του σήματος εισόδου θα υπάρχει μια 
αντίστοιχη αύξηση στο σήμα εξόδου κατά 1dB. Aν το ρυθμιστικό RATIO τεθεί σε μέγιστη θέση 
(γυρισμένο τέρμα δεξιά σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού) η ρύθμιση θα αντιστοιχεί 
σε ∞ : 1. Αυτό σημαίνει πως όλα τα σήματα στην είσοδο θα μειώνονται μέχρι το προκαθορισμένο
όριο και έτσι η στάθμη του σήματος θα είναι σταθερή. [Σημείωση: Αν και μια τέτοια ρύθμιση (μέγιστη 
συμπίεση) έχει εφαρμογή σε συγκεκριμένες ειδικές εφαρμογές σε κανονικές συνθήκες είναι 
ακατάλληλη μιας και έχει δυσάρεστες ηχητικά παρενέργειες].

6. Ρυθμιστικά μετώπου (ATTACK)

Μέσω αυτών των ρυθμιστικών καθορίζεται την ταχύτητα με την οποία ο συμπιεστής ανταποκρίνεται
σε σήματα που ξεπερνούν το προκαθορισμένο όριο. Το εύρος αυτών των ρυθμιστικών είναι από 0.1 
έως 200mS (χιλιοστά του δευτερολέπτου).
[Σημείωση: Ένας πολύ μικρός (σύντομος) χρόνος απαιτείται όταν έχετε πολύ γρήγορα μεταβατικά 
όπως: χειροκροτήματα, ντραμς κλπ. Έτσι ο συμπιεστής θα είναι σε θέση να ρυθμίσει το δυναμικό 
περιεχόμενο τέτοιου είδους σημάτων. Με άλλα είδη προγράμματος μπορεί να είναι καλύτερα να 
επιλέξετε μεγαλύτερους χρόνους μετώπου. Στην πραγματικότητα είναι καλύτερα να επιλέγετε 
μεγάλους χρόνους και να ξεκινήσετε να τους μειώνετε σταδιακά, όταν απαιτείτε, μιας και ο κίνδυνος 
εμφάνισης δυναμικής παραμόρφωσης στο σήμα αυξάνεται όσο μικραίνουν οι χρόνοι μετώπων].

7. Ρυθμιστικά επαναφοράς (RELEASE)

Μέσω αυτών των ρυθμιστικών καθορίζεται τον ρυθμό με τον οποίον τα κυκλώματα του συμπιεστή 
επιστρέφουν σε μοναδιαίο κέρδος μετά την πτώση του σήματος εισόδου κάτω από το 
προκαθορισμένο όριο (THRESHOLD). Το εύρος ρύθμισης αυτών των ρυθμιστικών είναι από 0,05 
έως 4sec (δευτερόλεπτα). (Σημείωση: Ο καθορισμός του χρόνου RELEASE εξαρτάται πλήρως από 
το είδος του μουσικού προγράμματος. Αν ο χρόνος RELEΑSE δεν είναι σωστά ρυθμισμένος μπορεί 
να δημιουργηθούν δύο ειδών σημαντικά προβλήματα a: Aν ο χρόνος RELEASE είναι πολύ μικρός η 
συνολική ηχητική στάθμη θα αυξομειώνεται όταν εμφανίζονται σήματα στην είσοδο που ξεπερνούν 
το όριο THRESHOLD b: Αν ο χρόνος RELEΑSE είναι πολύ μεγάλος, όταν υπάρχει ένα έντονο 
δυναμικό πέρασμα που ακολουθείτε από ένα πολύ ήσυχο θα ακούγονται πολύ θόρυβοι της σκηνής 
πριν επανέλθει σε κανονική λειτουργία το κύκλωμα του συμπιεστή.

8. Διακόπτης AUTO

Ενεργοποιώντας τον διακόπτη AUTO τα ρυθμιστικά  ATTΑCK και RELEASE απενεργοποιούνται και 
οι αντίστοιχοι χρόνοι καθορίζονται από ένα έξυπνο πρόγραμμα που ανιχνεύει διαρκώς το ηχητικό 
σήμα, μειώνοντας έτσι δραστικά πιθανά λάθη που μπορεί να γίνουν κατά την διάρκεια των 
ρυθμίσεων καθώς και τις δυσάρεστες ακουστικές παρενέργειες. Τα ρυθμιστικά ATTΑCK και 
RELEASE θα λειτουργούν μόνο αν ο διακόπτης AUTO είναι απενεργοποιημένος.

9 Α. Ενδεικτικά μείωσης κέρδους σήματος (GAIN REDUCTION)

Αυτό το ενδεικτικό (ανά κανάλι) αποτελείται από μια μπάρα με 12 led και απεικονίζει το πόσο 
αποτελεσματικά μειώνει το κέρδος του σήματος (σε ένα εύρς από 1 έως 30dB) το κύκλωμα 
συμπίεσης. (Σημείωση: Aν και το κύκλωμα VCA του συμπιεστή έχει ένα εύρος ρύθμισης 60dB δεν 
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είναι χρήσιμο να απεικονίζεται όλο το εύρος, μιας και στην πράξη, ένα τόσο μεγάλο εύρος ρύθμισης 
δεν απαιτείται. Για αυτό το λόγο το εύρος του αντίστοιχου ενδεικτικού είναι μόνο 30dB.)

9B. Ενδεικτικά σήματος εισόδου (INPUT LEVEL) 

Αυτό το ενδεικτικό (ανά κανάλι) αποτελείται από μια μπάρα με 8 led και μπορεί να απεικονίζει είτε το 
πλάτος του σήματος εισόδου είτε το πλάτος του σήματος εξόδου. Το σήμα εισόδου απεικονίζεται 
όταν ο διακόπτης IN/OUT (11) δεν είναι πιεσμένος ενώ όταν ο διακόπτης είναι πιεσμένος 
απεικονίζεται η στάθμη του σήματος στην έξοδο της συσκευής.

10 Ρυθμιστικό στάθμης εξόδου (OUTPUT)

Mέσω αυτού του ρυθμιστικού (ένα ανά κανάλι) μπορείτε να ελέγχετε την στάθμη του σήματος εξόδου 
σε ένα εύρος 20dB. Έτσι μπορείτε να αντισταθμίσετε απώλεια στάθμης του σήματος εξαιτίας της 
επεξεργασίας που έχει δεχθεί από τα κυκλώματα της συσκευής.

11 Διακόπτης ΙΝ / OUT

O διακόπτης IN / OUT (ένας ανά κανάλι) ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα κυκλώματα του αντίστοιχου 
καναλιού. Με αυτό το διακόπτη μπορείτε να παρακάμψετε όλα τα κυκλώματα επεξεργασίας του 
αντίστοιχου καναλιού. Έτσι όταν ο διακόπτης δεν είναι πιεσμένος το σήμα από τους ακροδέκτες 
εισόδου οδεύει χωρίς καμία επεξεργασία στους ακροδέκτες εξόδου. Συνήθως αυτό ο διακόπτης 
χρησιμοποιείτε για να μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα το επεξεργασμένο σήμα σε σχέση με αυτό που 
δεν έχει δεχτεί καμία επεξεργασία.

Τμήμα εμπλουτισμού της δυναμικής περιοχής. Περιγραφή λειτουργίας
(Dynamic Enhancer)

Η λειτουργία των κυκλωμάτων δυναμικού εμπλουτισμού της δυναμικής περιοχής επιτρέπει, 
επιλεκτικά, την αποκατάσταση των υψηλών συχνοτήτων που μπορεί να χαθούν κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας συμπίεσης του σήματος. Μέσω αυτών των κυκλωμάτων, όσο η στάθμη του σήματος 
αυξάνεται - πλησιάζοντας το όριο που έχει ορίσθει σαν κατώφλι από όπου ξεκινά η συμπίεση - οι 
υψηλές συχνότητες ενισχύονται στον ίδιο βαθμό με τον οποίο πρόκειται να συμπιεστεί το σύνολο του 
ηχητικού σήματος. Τα κυκλώματα συμπίεσης και περιορισμού του σήματος με ακρίβεια ανιχνεύουν 
το βαθμό συμπίεσης που υφίσταται το ηχητικό σήμα προκειμένου να επιβάλουν τον αντίστοιχο 
βαθμό εμπλουτισμού των υψηλών συχνοτήτων. Αυτή η ανίχνευση και ο εμπλουτισμός του ηχητικού 
σήματος είναι αποτελεσματική, ακόμα και όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξομειώσεις στάθμης. 
Όταν η στάθμη του ηχητικού σήματος είναι μικρότερη από το κατώφλι που έχετε καθορίσει και δεν 
υφίσταται συμπίεση του σήματος δεν υφίσταται και εμπλουτισμός του στο πάνω μέρος του 
φάσματος. Για μεγαλύτερη ευελιξία ένα ρυθμιστικό που φέρει την ονομασία PROCESS σας 
επιτρέπει να ελέγχετε τον βαθμό εμπλουτισμού του ηχητικού σήματος.

12. Ρυθμιστικό επεξεργασίας (PROCESS):

Μέσω αυτού του ρυθμιστικού καθορίζετε τον βαθμό εμπλουτισμού του ηχητικού σήματος σε μια 
σχετική κλίμακα που ξεκινά από την μηδενική επέμβαση στο σήμα (OFF) και καταλήγει στο 6. Μέσω 
της διαδικασίας δυναμικού εμπλουτισμού του ηχητικού σήματος σας επιτρέπεται να αναπληρώνετε 
τις υψηλές συχνότητες που μπορεί να έχουν συμπιεστεί λόγω της λειτουργίας των κυκλωμάτων 
περιορισμού της στάθμης του σήματος, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ιδιαίτερα φυσικό, σε άκουσμα,
έλεγχο του δυναμικού περιεχομένου του ηχητικού σήματος που επεξεργάζεται από την συσκευή. 
Όταν η στάθμη του ηχητικού σήματος είναι μικρότερη από το κατώφλι που έχετε καθορίσει και δεν 
υφίσταται συμπίεση του σήματος δεν υφίσταται και εμπλουτισμός του, στο πάνω μέρος του 
φάσματος.

13. Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας (STEREO/ MONO)

Μέσω αυτού του διακόπτη μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του επεξεργαστή 
(Στερεοφωνική ή Μονοφωνική). Επιλέγοντας στερεοφωνική λειτουργία (STEREO) κάθε κανάλι του 
επεξεργαστή λειτουργεί ανεξάρτητα και τα ρυθμιστικά του κάθε καναλιού λειτουργούν, ομοίως, 
ανεξάρτητα για το κάθε κανάλι. Επιλέγοντας μονοφωνική λειτουργία (MONO) (ο διακόπτης είναι 
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πατημένος) τα ρυθμιστικά του καναλιού 1 (Channel 1) αναλαμβάνουν τον έλεγχο όλων των 
λειτουργιών (και αυτών του καναλιού 2) με εξαίρεση την λειτουργία του διακόπτη IN / OUT και του 
ρυθμιστικού PROCESS.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

14. ΕΙΣΟΔΟΙ:

Η συσκευής σας είναι εξοπλισμένη τόσο με εισόδους τύπου καρφί ¾’’ όσο και με ακροδέκτες τύπου 
XLR. Αυτοί οι ακροδέκτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο για ισορροπημένες (balanced) όσο και 
απλές (unbalanced) συνδέσειw σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Mη ισορροπημένη σύνδεση με καρφί «’’ : Μύτη = Σήμα, Περιβλημα = Γείωση/ θωράκιση
Ισορροπημένη σύνδεση με στερεοφωνικό καρφί «’’ Μύτη = +, Δακτυλίδια = - Περίβλημα = Γείωση / Θωράκιση
Ισορροπημένη σύνδεση ακροδεκτών XLR 1= Γείωση / Θωράκιση, 2 = +, 3=-.

15. ΈΞΟΔΟΙ:

Για την σύνδεση των εξόδων της συσκευής χρησιμοποιούνται ακροδέκτες τύπου XLR.
Ισορροπημένη σύνδεση ακροδεκτών XLR 1= Γείωση / Θωράκιση, 2 = +, 3= -.

16. Διακόπτης στάθμης λειτουργίας (OPERATING LEVEL)

Μέσω αυτού το διακόπτη, ουσιαστικά μπορείτε να επιλέξετε την στάθμης αναφοράς της συσκευής. 
Σας παρέχονται δύο επιλογές -10dBV (πρέπει να την χρησιμοποιείτε για οικιακές και ερασιτεχνικές 
εφαρμογές) ή + 4dBu (πρέπει να την χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικές εφαρμογές). Οι ενδείξεις των  
ενδεικτικών στάθμης στην πρόσοψη της συσκευής αυτόματα προσαρμόζονται στην στάθμη 
αναφοράς που έχετε επιλέξει, έτσι ώστε πάντα να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία τους.

17 Ασφαλειοθήκη (FUSE ΗOLDER)

O ρευματολήπτης τύπου IEC ενσωματώνει και μια ασφαλειοθήκη που δέχεται ασφάλεια 20mm. 
Πάντα να αντικαθιστάτε μια καμένη ασφάλεια με μια ακριβώς του ιδίου τύπου, όπως καθορίζεται στο 
πίσω μέρος της συσκευής ή στις οδηγίες χρήσης.

18. Ρευματολήπτης

Σε αυτή την υποδοχή συνδέεται ένα καλώδιο ρεύματος με ακροδέκτη τύπου IEC προκειμένου να 
τροφοδοτήσετε την συσκευή από μια πρίζα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

19. Διακόπτης επιλογής τάσης λειτουργίας (AC VOLTAGE SELECTOR)

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη για να επιλέξετε την τάση που παρέχει το ηλεκτρικό δίκτυο στο 
οποίο πρόκειται να συνδέσετε την συσκευή. Στη Ελλάδα η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι 
230VAC/50Hz και ο διακόπτης πρέπει να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη θέση. (Προσοχή: H
λανθασμένη επιλογή τάσης λειτουργίας θα καταστρέψει την συσκευή).

20. DETECTOR LOOP

Ο ακροδέκτης τύπου καρφί ¾’’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο παρεμβαλλόμενης εισόδου 
έτσι ώστε η μονάδα επεξεργασίας να ελέγχεται από μια επιπρόσθετη συσκευή επεξεργασίας του 
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σήματος (π.χ έναν ισοσταθμιστή). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ακροδέκτη είτε απλά σαν 
μια απλή είσοδο (μονοφωνική σύνδεση του ακροδέκτη) είτε σαν έναν κόμβο που θα παρεμβάλλεται 
η επιπρόσθετη συσκευή (στερεοφωνική σύνδεση του ακροδέκτη). Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε έναν αντάπτορα που χωρίζει την τον στερεοφωνικό ακροδέκτη σε δύο 
μονοφωνικούς. Το ¬δακτυλίδι του ακροδέκτη DETECTOR LOOP χρησιμοποιείται για την σύνδεση 
της εξόδου του επεξεργαστή ενώ η ¬μύτη του ακροδέκτη χρησιμοποιείται σαν είσοδος που δέχεται 
το επεξεργασμένο, από την επιπρόσθετη συσκευή, σήμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται μερικές τυπικές εφαρμογές του συμπιεστή 
ηχητικών σημάτων (COMPRESSOR). Οι βασικές ρυθμίσεις που αναφέρονται μπορεί να δώσουν 
λύσεις στα περισσότερα ηχητικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του δυναμικού 
περιεχομένου των ηχητικών σημάτων και είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να προχωρήσετε στις 
δικές σας ρυθμίσεις. Παρακαλούμε αφιερώστε αρκετό χρόνο ώστε να διαβάσετε τις εφαρμογές που 
ακολουθούν προσεκτικά. Έτσι θα είστε σε θέση αν αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες της 
συσκευής σας.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι βασικές εφαρμογές της συσκευής σας μπορεί να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

a.Λειτουργία Expander /Gate που χρησιμοποιείται για να μειωθεί η αλληλεπίδραση και να 
κατασταλεί ο θόρυβος υπόβαθρου (σε μια ηχογράφηση) και η αλληλεπίδραση μεταξύ των καναλιών 
σε πολυκάναλες εγγραφές με αναλογικά μαγνητόφωνα.
b.Λειτουργία Compressor που χρησιμοποιείται για να συμπιέσει την δυναμική περιοχή ενός ηχητικού 
σήματος και να δημιουργήσει μερικά ηχητικά εφέ που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στούντιο και 
σε μουσικές παραστάσεις.
c.Λειτουργία Limiter που έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει ηχεία, μαγνητόφωνα κλπ από 
κορυφές σήματος που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή ή αυξημένη ενδοδιαμόρφωση.

1.1Συμπίεση / Εξομοίωση στάθμης / Περιορισμός / Ψαλιδισμός
Compression / Leveling / Limiting / Clipping

Συμπίεση (Compression)

Ένας συμπιεστής ήχου περιορίζει (συμπιέζει) την δυναμική περιοχή ενός σήματος μέσα σε ένα 
προκαθορισμένο όριο. Η έκταση της δυναμικής περιοχής του επεξεργασμένου σήματος εξαρτάται 
από τις ρυθμίσεις THRESHOLD, ATTACK και RELEASE.  Αν θέλουμε η συμπίεση να μην γίνεται 
εύκολα αντιληπτή, από τον ακροατή, επιλέγουμε γρήγορους χρόνους ATTACK και RELEASE και 
χαμηλούς λόγους συμπίεσης. Επιλέγοντας μεγάλους λόγους συμπίεσης η επέμβαση της συσκευής.
στον ήχο. γίνεται εύκολα αντιληπτή αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε μερικά εντυπωσιακά 
ηχητικά εφέ.

Εξομοίωση στάθμης (Leveling)

Αυτή τη λειτουργία την χρησιμοποιούμε για να κρατάμε σχεδόν σταθερό το πλάτος του σήματος 
στην έξοδο του επεξεργαστή. Συνήθως για το ρυθμιστικό THRESHOLD επιλέγουμε μια χαμηλή τιμή 
προκειμένου να είναι δυνατόν να αυξηθεί η στάθμη των πολύ χαμηλών σημάτων. Για την λειτουργία 
LEVELING απαιτούνται πολύ αργοί χρόνοι ATTACK και RELEASE συνδυασμένοι με πολύ υψηλό 
λόγο συμπίεσης. Εξαιτίας των πολύ αργών χρόνων απόκρισης η λειτουργία της εξομοίωσης 
στάθμης (LEVELING) δεν έχει καμία επίδραση στις κορυφώσεις του ηχητικού σήματος ή σε μικρής 
διάρκειας διακυμάνσεις στην μέση στάθμη του ηχητικού σήματος.
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Περιορισμός (Limiting)

Αυτή η λειτουργία απαιτεί πολύ γρήγορο χρόνο στην ρύθμιση ATTACK και υψηλό λόγο συμπίεσης 
καθώς και υψηλή ρύθμιση RELEASE. Αυτές οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από την συγκεκριμένη 
εφαρμογή και το επιθυμητό ηχητικό εφέ που θέλουμε να επιτύχουμε. Συνήθως στόχος ενός 
κυκλώματος περιορισμού είναι να περιορίζει μόνο τις κορυφές του ηχητικού σήματος και το 
ρυθμιστικό THRESHOLD θέτεται σε υψηλή στάθμη. Το δυναμικό περιεχόμενο μειώνεται ανάλογα με 
το λόγο συμπίεσης που έχετε επιλέξει καθώς και από το ποσοστό που ξεπερνά η στάθμη του 
ηχητικού σήματος το προκαθορισμένο όριο. Αν το ρυθμιστικό ATTACK ρυθμιστεί έτσι ώστε να 
ελέγχει μόνο τη μέση στάθμη χωρίς να επηρεάζονται οι κορυφές του σήματος - πάνω από το 
προκαθορισμένο όριο - τότε μιλάμε για ένα περιοριστή προγράμματος. Για αυτό το σκοπό ο χρόνος 
ATTACK πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20mS. Aν ο χρόνος ATTACK μειωθεί περαιτέρω, 
προκειμένου να ελέγχονται και οι κορυφώσεις του ηχητικού σήματος, τότε μιλάμε για ένα περιοριστή 
κορυφών. 

Ψαλιδισμός (Clipping)

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες λειτουργίες ο ψαλιδισμός απαιτεί εξαιρετικά γρήγορους 
χρόνους στα ρυθμιστικά μετώπου και πολύ υψηλούς λόγους συμπίεσης έτσι ώστε να δημιουργείται 
ένα αξεπέραστο φράγμα για σήματα, η στάθμη των οποίων, ξεπερνά μια προκαθορισμένη στάθμη.

Αν χρησιμοποιείτε αυτή την δυνατότητα σε κανονικές συνθήκες η επίδραση του ψαλιδισμού δεν 
γίνεται ακουστή ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το ηχητικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι και 
καλύτερο του αρχικού, μιας και η αποκοπή των μεταβατικών δημιουργεί τεχνητά αρμονικές 
συχνότητες. Αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά η λειτουργία του ψαλιδισμού έχει προφανή και 
ενοχλητικά ηχητικά αποτελέσματα που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να μετατρέψει το σήμα από 
ημιτονικό σε σχεδόν τετραγωνικό. Αυτή το αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εφέ π.χ το 
fuzz στις ηλεκτρικές κιθάρες.

2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ (EXPANDER / GATE)

Βασικός σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι, χωρίς αντιληπτά ακουστά αποτελέσματα, να μειώσει 
τον ανεπιθύμητο θόρυβο περιβάλλοντος καθαρίζοντας το ¬ωφέλιμο ηχητικό σήμα. Αυτό 
προϋποθέτει ότι θα υπάρχει μια ελαφρά διαφορά στάθμης μεταξύ του ηχητικού σήματος και του 
επιπέδου θορύβου, προκειμένου να είναι δυνατόν να καθορισθεί το κατώφλι λειτουργίας του 
κυκλώματος διεύρυνσης. Ταυτόχρονα ο χρόνος απόκρισης του κυκλώματος EXPANDER / GATE
πρέπει να είναι πολύ γρήγορος, έτσι ώστε τα μέτωπα του σήματος να παραμένουν αναλλοίωτες.

Με δεδομένο πως το κύκλωμα EXPANDER / GATE του επεξεργαστή σας μπορεί να αυτορυθμίζεται 
χάρις στο πρωτοποριακό κύκλωμα IRC μπορεί να επιτύχετε πολύ πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα 
από ότι αν χρησιμοποιήσετε χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Όταν το κύκλωμα EXPANDER / GATE μπαίνει σε λειτουργία τα ενδεικτικά INAUDIBLE θα αρχίσουν 
να φωτοβολούν. Για σήματα που είναι μεγαλύτερα από το προκαθορισμένο όριο το ενδεικτικό led + 
θα ανάβει. To ενδεικτικό led – θα ανάβει οποτεδήποτε το κύκλωμα μπαίνει σε λειτουργία. Με 
δεδομένο πως η λειτουργία του κυκλώματος ξεκινά σταδιακά και πολύ μαλακά μπορεί να βλέπετε τα 
ενδεικτικά led να ανάβουν χωρίς να αντιλαμβάνεστε στην στάθμη του ήχου κάποια μεταβολή.

2.1 Έλεγχος διαρροών ήχου σε περιβάλλον στούντιο

Τα κυκλώματα EXPANDER / GATE χρησιμοποιούνται συχνά για να καταστέλλουν ανεπιθύμητες 
¬διαρροές ήχου από το ένα κανάλι στο άλλο κατά την διάρκεια μιας εγγραφής ή αναπαραγωγής. 
Τέτοιες διαρροές συνήθως εμφανίζονται όταν γράφεται ντραμς σετ όπου τα μικρόφωνα είναι πολύ 
κοντά τοποθετημένα μεταξύ τους. Επίσης όργανα που δημιουργούν υψηλές ηχητικές στάθμες συχνά
προκαλούν ¬διαρροή ήχου, προς μικρόφωνα που ηχογραφούν γειτονικά τοποθετημένα όργανα,
προκαλώντας αλλοίωση του φασματικού περιεχομένου και προβλήματα φασικής συνέχειας. Είναι 
σημαντικό κάθε όργανο να ηχογραφείται από ένα ανεξάρτητο μικρόφωνο και κάθε μικρόφωνο να 
ελέγχετε από το δικό του κύκλωμα GATE.
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H βέλτιστη χρήση ενός κυκλώματος EXPANDER / GATE καθορίζεται κύρια από τα μικρόφωνα που 
χρησιμοποιείτε καθώς και από την τεχνική ηχογράφησης. Για παράδειγμα πρέπει να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί όταν μουσικά όργανα, με σημαντικό περιεχόμενο στις υψηλές συχνότητες, βρίσκονται 
δίπλα ή πίσω από καρδιοειδή μικρόφωνα, γιατί τα περισσότερα καρδιοειδή μικρόφωνα 
χαρακτηρίζονται από μια απότομη αύξηση της εκτός άξονα απόκρισης τους στις υψηλές συχνότητες. 
Αν υπάρχει μια διαφορά στάθμης της τάξης μόνο των 2 ή 3dB μεταξύ της απόκρισης επί του άξονα 
και εκτός του άξονα στην περιοχή από 5 έως 10KHz ο ήχος από τα μεταλλικά κρουστά μπορεί να 
διαρρέει προς τα μικρόφωνα που έχουν τοποθετηθεί για την λήψη των τομ.

Βεβαιωθείτε πως κάνετε κάθε τι δυνατό για να επιτυγχάνετε διαχωρισμό των ηχητικών πηγών 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μικρόφωνα και τις σωστές τεχνικές ηχογράφησης. Μόνο σε αυτή την 
περίπτωση τα κυκλώματα EXPANDER / GATE του επεξεργαστή θα επιτυγχάνουν σωστή λειτουργία.

2.2 Αρχικές ρυθμίσεις για το τμήμα EXPANDER / GATE του επεξεργαστή.

Ρυθμιστικό Ρύθμιση
THRESHOLD -70dB

Ξεκινήστε με πολύ χαμηλό κατώφλι έτσι ώστε το μουσικό σήμα να μπορεί να περάσει από τον 
επεξεργαστή χωρίς να αλλοιωθεί. Στην συνέχεια γυρίστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά (σύμφωνα με 
την φορά των δεικτών του ρολογιού) εωσότου όλοι οι ανεπιθύμητοι θόρυβοι εξαλειφθούν και 
ακούγεται μόνο ο ήχος από το επιθυμητό μουσικό όργανο.

Αν ρυθμίσετε σωστά τις παραμέτρους ο ήχος π.χ από τα ντραμς θα ακούγεται ¬ξερός , ¬κοφτός 
και απόλυτα καθορισμένος. Αν δεν έχετε αρκετά μικρόφωνα για όλα τα μουσικά όργανα
προσπαθήστε να δημιουργήσετε υπό-ομάδες οργάνων ο ήχος των οποίων θα λαμβάνεται από ένα 
μικρόφωνο. Στόχος σας πρέπει να είναι να ρυθμίσετε έτσι το κύκλωμα EXPANDER / GATE, σε 
συνδυασμό με την σωστή χρήση των μικροφώνων, έτσι ώστε κάθε ¬χτύπημα σε ένα μουσικό 
όργανο να ενεργοποιεί μόνο το κανάλι αυτού του μικροφώνου, ενώ όλα τα άλλα κανάλια δεν θα 
λαμβάνουν ήχο.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (COMPRESSOR)

Στόχος ενός συμπιεστή είναι να μειώνει το δυναμικός περιεχόμενο ενός ηχητικού σήματος και να 
ελέγχει την συνολική στάθμη του ήχου. Η σωστή χρήση του συμπιεστή σας παρέχει ένα μεγάλο 
εύρος δυναμικών εφέ: από ¬απαλή συμπίεση, για να περιορίσετε τις κορυφές του ηχητικού
σήματος, έως ακραία και αποτελεσματική συμπίεση του συνόλου του δυναμικού περιεχομένου του 
ηχητικού σήματος.
Για παράδειγμα ένας χαμηλός λόγος συμπίεσης σε συνδυασμό με πολύ χαμηλή ρύθμιση κατωφλίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιτύχετε μαλακή επεξεργασία του μουσικού σήματος. 
Υψηλότεροι λόγοι συμπίεσης σε συνδυασμό με χαμηλές ρυθμίσεις κατωφλίου δημιουργούν μια 
σχετικά σταθερή ηχητική στάθμη. Υψηλότεροι λόγοι συμπίεσης, σε γενικές γραμμές, περιορίζουν την 
συνολική στάθμη του μουσικού προγράμματος. Λόγοι συμπίεσης μεγαλύτεροι από 6:1,
αποτελεσματικά, περιορίζουν την στάθμη εξόδου ώστε να μην ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο (με 
δεδομένο πως το ρυθμιστικό OUTPUT είναι στα 0dB).

Μέσω της λειτουργίας AUTO του επεξεργαστή σας, αποφεύγεται δυσάρεστα φαινόμενα συμπίεσης, 
που συνήθως προκαλούνται από την επιλογή υψηλών λόγων συμπίεσης (RATIO) και έχουν σαν 
αποτέλεσμα ένα αφύσικο άκουσμα.

3.1 Αρχικές ρυθμίσεις για την λειτουργία συμπίεσης

Ρυθμιστικό Ρύθμιση
ΤHRESHOLD +20dBu
RATIO 2.5:1
AUTO (διακόπτης) Auto (είναι πιεσμένος)
OUTPUT 0dB
IN / OUT (διακόπτης) IN (είναι πιεσμένος)
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Περιστρέψτε το ρυθμιστικό THRESHOLD προς τα αριστερά (αντίθετα με την φορά των δεικτών του 
ρολογιού) εωσότου μια κατάλληλη τιμή ρύθμισης του κέρδους εμφανιστεί στο ενδεικτικό GAIN
REDUCTION. Αυτή η λειτουργία θα συνοδεύεται από μια ακουστή πτώση της ηχητικής στάθμης. 
Στην συνέχεια το ρυθμιστικό OUTPUT πρέπει να περιστραφεί προς τα δεξιά για να αποκατασταθεί 
ηχητική στάθμη. Ο βαθμός συμπίεσης του ηχητικού σήματος, σε σχέση με το ασυμπίεστο (μη 
επεξεργασμένο ηχητικό σήμα), μπορεί να γίνει αντιληπτός πιέζοντας τον διακόπτη IN / OUT.Τελικές 
ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ταιριάζει στις απαιτήσεις σας. Σε αυτές τις 
ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις RATIO, ATTACK και RELEASE. H επιλογή AUTO για τις 
ρυθμίσεις των ATTACK και RELEASE παρέχει δυναμική επεξεργασία, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του μουσικού σήματος. Αν θέλετε ένα περισσότερο ή λιγότερο συμπιεσμένο 
αποτέλεσμα τότε μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα ρυθμιστικά ATTACK και RELEASE.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ (LIMITER)

Ένας επεξεργαστής - συμπιεστής του ηχητικού σήματος, εκτός του ότι μπορεί να συμπιέζει τα 
ηχητικά σήματα, μπορεί να χρησιμοποιείται και για να περιορίζει την συνολική στάθμη του σήματος 
στην έξοδο της συσκευής προκειμένου να προστατεύονται οι συσκευές που ακολουθούν από 
υπερφόρτωση και από φαινόμενα υπερ - διαμόρφωσης.

4.1 Αρχικές ρυθμίσεις για την λειτουργία περιορισμού των κορυφών (LIMITER)

Ρυθμιστικό Ρύθμιση
ΤHRESHOLD +20dBu
RATIO ∞
ATTACK 0.1mSec
AUTO (διακόπτης) Manual (δεν είναι πιεσμένος)
RELEASE 0.3sec
OUTPUT 0dB
IN / OUT (διακόπτης) IN (είναι πιεσμένος)

Περιστρέψτε το ρυθμιστικό THRESHOLD αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού εωσότου 
επιτευχθεί ένας επιθυμητό βαθμός ρύθμισης του κέρδους. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να 
τροποποιήσετε και τις ρυθμίσεις ATTACK και RELEASE. (Σημείωση: Πολύ μικροί χρόνοι ATTACK
μπορεί να οδηγήσουν σε παραμόρφωση ενώ πολύ μεγάλοι χρόνοι μπορεί να ¥αφήσουν¦ επικίνδυνα 
μεταβατικά να περάσουν χωρίς να περιοριστούν. Το ρυθμιστικό RELEASE πρέπει να ρυθμιστεί έτσι 
ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως το ¥κροτάλισμα¦).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΑΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η παραμόρφωση στα συστήματα αναπαραγωγής ήχου είναι αποτέλεσμα της οδήγησης ηχείων και 
ενισχυτών πέρα από τα όρια τους, με αποτέλεσμα το ηχητικό σήμα να ¬ψαλιδίζεται. Αυτό εκτός του 
ότι είναι ακουστά δυσάρεστο φαινόμενο, μπορεί να καταστρέψει εύκολα τους ενισχυτές ή τα ηχεία 
του συστήματος.

Αν και σήματα με μεγάλη διάρκεια και στάθμη είναι αυτά που συνήθως καταπονούν τις συσκευές του 
συστήματος ηχητικής κάλυψης δεν είναι ασυνήθιστο ένα στιγμιαίο σήμα (π.χ ένα μικρόφωνο που 
πέφτει στο πάτωμα) να καταστρέψει ένα ηχείο.

Σε γενικές γραμμές ένας συμπιεστής ήχου χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει πως ένας 
ενισχυτής δεν θα υπεροδηγηθεί, από την είσοδο του (μειώνοντας την στάθμη και τις δυναμικές 
κορυφώσεις του σήματος). Το μειονέκτημα της χρήσης συμπιεστή είναι πως ποτέ δεν μπορούμε να 
εκμεταλλευτούμε το 100% της δυναμικής περιοχής του συστήματος.
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1.1Προστασία ενός συστήματος που χρησιμοποιεί παθητικά κυκλώματα 
κροσόβερ.

Αν το σύστημα σας χρησιμοποιεί παθητικά κυκλώματα διαχωρισμού συχνοτήτων (που είναι 
ενσωματωμένα στα ηχεία) πρέπει να συνδέσετε τον συμπιεστή ήχου μεταξύ της εξόδου της 
κονσόλας μίξης και του ενισχυτή ισχύος.

Σύνδεση του συμπιεστή σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί παθητικά κροσόβερ

1.2 Προστασία ενός συστήματος που χρησιμοποιεί ενεργά κροσόβερ

Για συστήματα που χρησιμοποιούν ενεργά κροσόβερ υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης ενός συμπιεστή. 
Όπως φαίνεται και στα δύο σχήματα που ακολουθούν ο συμπιεστής μπορεί να τοποθετηθεί, είτε 
ανάμεσα στην έξοδο της κονσόλας μίξης και στην είσοδο του ενεργού κροσόβερ (σε αυτή την 
περίπτωση μέσα από τον συμπιεστή περνά ολόκληρο το ηχητικό φάσμα) είτε ανάμεσα σε μια έξοδο 
του ενεργού κροσόβερ και την είσοδο του αντίστοιχου τελικού ενισχυτή του συστήματος (σε αυτή την 
περίπτωση μέσα από τον συμπιεστή περνά μόνο ένα μέρος του ηχητικού φάσματος)

Σύνδεση του συμπιεστή σε ένα δίδρομο ενεργό σύστημα ηχείων

Σύνδεση του συμπιεστή στον κλάδο των υψηλών συχνοτήτων σε ένα ενεργό σύστημα ηχείων
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2. ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ

Ένας συμπιεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προλάβετε τον κορεσμό της μαγνητικής 
ταινίας και να βελτιώσετε το λόγο σήματος προς θόρυβο του μαγνητοφώνου.
Σε επαγγελματικά στούντιο η στάθμη κορεσμού της ταινίας, η δυναμική περιοχή όλου του 
συστήματος και η στάθμη εξόδου της κονσόλας είναι απόλυτα γνωστά χαρακτηριστικά, πράγμα που 
κάνει την χρήση συσκευών συμπίεσης και περιορισμού της μέγιστης στάθμης πολύ εύκολη.

Σύνδεση του συμπιεστή με ένα μαγνητόφωνο για την αποφυγή παραμόρφωσης εξαιτίας του κορεσμού της 
μαγνητικής ταινίας.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Βασικό στόχος των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών είναι να πετυχαίνουν την μέγιστη 
δυνατή ηχητική ένταση, στο σήμα που μεταδίδουν, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες. Αν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε τον συμπιεστή σας προκειμένου να αυξήστε, με ασφάλεια, την μέση ηχητική 
στάθμη του εκπεμπόμενου σήματος πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

1. Mειώστε την δυναμική περιοχή του ηχητικού προγράμματος κατά 6dB χρησιμοποιώντας την 
λειτουργία LIMITER. Έτσι θα ¬ψαλιδίζονται ελαφρά μόνο τα μεταβατικά του σήματος ενώ, 
ουσιαστικά, το ηχητικό σήμα δεν θα περιορίζεται. Έτσι θα έχετε μεγαλύτερο δυναμικό περιθώριο. 
Τώρα το συνολικό κέρδος του συστήματος μπορεί να αυξηθεί κατά 6dB, πράγμα που θα οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη μέση στάθμη του ηχητικού σήματος.

2, Επιπρόσθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα κυκλώματα συμπίεσης της συσκευής, αλλά σας 
συνιστούμε να μην συμπιέζετε ποτέ περισσότερα από τα 6dB της δυναμικής περιοχής. Συνήθως 
επιλέγοντας μια υψηλή ρύθμιση κατωφλίου (THRESHOLD) σε συνδυασμό με την λειτουργία AUTO
θα έχετε καλά αποτελέσματα.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως η μέγιστη στάθμη στην έξοδο του συμπιεστή είναι μικρότερη από το 
κατώφλι του συμπιεστή που ενσωματώνεται στα κυκλώματα διαμόρφωσης του πομπού. Αν το σήμα 
στην είσοδο του διαμορφωτή είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο σήμα που μπορεί να δεχτούν τα 
κυκλώματα διαμορφωτή του πομπού θα έχετε πολύ δυσάρεστα ηχητικά αποτελέσματα.

Η συνετή χρήση των κυκλωμάτων συμπίεσης και περιορισμού της συσκευής σας θα έχει σαν 
αποτέλεσμα μεγαλύτερη μέση στάθμη ήχου και πολύ χαμηλές παραμορφώσεις.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΗΧΟ

Mε την βοήθεια του συμπιεστή μπορείτε να αλλάξετε την χροιά ενός ήχου, προκειμένου να 
δημιουργήσετε ένα διαφορετικό ηχητικό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται επεμβαίνοντας τόσο στα 
μέτωπα του ήχου όσο και στο δυναμικό περιεχόμενο του. Δεν θα ήταν δυνατόν να αναφέρουμε 
όλους τους τρόπους που ένας επεξεργαστής ήχου σαν τον CL 5000 μπορεί να αλλάξει τον ήχο ενός 
οργάνου όμως ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικές βασικές εφαρμογές:

1. Να δημιουργήσει πιο ¥παχύ¦ ήχο από ένα snare ή kick ντραμ.
2. Να δώσει μεγαλύτερο όγκο σε μια ακουστική κιθάρα ή ένα ηλεκτρικό πιάνο.
3. Να δώσει περισσότερη ενέργεια στο παίξιμο ενός ηλεκτρικού μπάσου
4. Να μεγαλώσει σε διάρκεια το sustain μια ηλεκτρικής κιθάρας.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

1. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ DETECTOR
O επεξεργαστής - συμπιεστής ήχου που έχετε αγοράσει προσφέρει ευελιξία (για την συνεργασία του 
συμπιεστή με άλλες συσκευές επεξεργασίας του ήχου) χάρις στην σύνδεση DETECTOR LOOP. 
Χρησιμοποιώντας αυτή την είσοδο ¥ελέγχου¦ η διαδρομή ελέγχου του σήματος αποσυνδέεται από 
την είσοδο ήχου και έτσι διακόπτεται. Το σήμα από την είσοδο ήχου δρομολογείται στην έξοδο 
DETECTOR SEND (το δακτυλίδι του ακροδέκτη DETECTOR) και η είσοδο DETECTOR RETURN (η 
μύτη του ακροδέκτη DETECΤOR) θα δέχεται το ηχητικό σήμα που θα έρχεται από τον επεξεργαστή 
σήματος που έχει τοποθετηθεί στον βρόγχο DETECTOR. Το σήμα από την έξοδο του επιπρόσθετου 
επεξεργαστή αποτελεί το σήμα ελέγχου των κυκλωμάτων του CL 5000.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ακροδέκτη DETECTOR απλά σαν μια είσοδο ελέγχου, συνδέστε 
ένα μονοφωνικό βύσμα τύπου καρφί. Αν σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον ακροδέκτη DETECTOR σαν 
συνδυασμένη είσοδο και έξοδο πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό καλώδιο που χωρίζει ένα 
στερεοφωνικό καρφί σε δύο μονοφωνικά. Τέτοιου είδους αντάπτορες - βύσματα είναι διαθέσιμα στα 
περισσότερα μαγαζιά μουσικών ειδών. Το στερεοφωνικό καρφί εισάγεται στον ακροδέκτη 
DETECTOR ενώ τα δύο μονοφωνικά καρφιά θα συνδεθούν, για παράδειγμα, στην συσκευή που θα 
εισαχθεί στον βρόγχο. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή σύνδεση των ακροδεκτών. 
Το μονοφωνικό βύσμα που αντιστοιχεί στην έξοδο DETECTOR SEND πρέπει να συνδεθεί στην 
είσοδο της συσκευής επεξεργασίας του σήματος - που παρεμβάλλεται - ενώ ο ακροδέκτης που 
αντιστοιχεί στην είσοδο DETECTOR RETURN συνδέεται με την έξοδο της συσκευής που έχει 
παρεμβληθεί για την επεξεργασία του σήματος.

[Σημείωση: H σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα των συσκευών που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να 
ελεγχθεί προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία βρόγχων γείωσης (η είσοδος και η 
έξοδος του ακροδέκτη DETECTOR δεν είναι ισορροπημένες, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολη η 
δημιουργία βρόγχων). Η στάθμη λειτουργίας της συσκευής που συνδέεται στον βρόγχο DETECTOR
πρέπει να είναι στάθμης γραμμής (line) (-20 έως +10dBu) και το κέρδος της να είναι μονάδα (Χ1)]

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ CL 5000 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗ

Μια πολύ συνηθισμένη εφαρμογή είναι να θελήσετε να κάνετε την ρύθμιση του κατωφλίου του 
συμπιεστή εξαρτώμενη από την συχνότητα, συνδέοντας ένα ισοσταθμιστή (γραφικό ή παραμετρικό) 
στον βρόγχο ελέγχου του συμπιεστή. Για να διατηρήσετε τη ρύθμιση κατωφλίου του συμπιεστή οι 
ανεπιθύμητες συχνότητες πρέπει να μειωθούν (μέσω του ισοσταθμιστή) ενώ οι επιθυμητές 
συχνότητες θα πρέπει να μείνουν ανεπηρέαστες. Αν πρέπει, π.χ ο συμπιεστής να ελέγχεται από μια 
στενή περιοχή στις μεσαίες συχνότητες σας συμβουλεύουμε να χαμηλώσετε τα ρυθμιστικά που 
αντιστοιχούν στις χαμηλές και τις υψηλές συχνότητες. Τα ρυθμιστικά των μεσαίων θα πρέπει να είναι 
στην θέση μοναδιαίου κέρδους.

2.1 Χρήση του συμπιεστή σαν συσκευή καταστολή των συριστικών συμφώνων (De-Esser)

H καταστολή των συριστικών (De-essing) αποτελεί μια ειδική εφαρμογή της συμπίεσης που είναι 
επιλεκτική ως προς το φάσμα συχνοτήτων που επιδρά. Υψίσυχνοι και συριστικοί ήχοι όπως και τα 
συριστικά σύμφωνα μπορεί, υπό συνθήκες, να κάνουν έναν απαραμόρφωτο ηχητικό σήμα φωνής να 
ακούγεται πολύ σκληρό και με μειωμένη καταληπτότητα (να μην ακούγεται καθαρά). Η λύση σε αυτό 
το πρόβλημα είναι η χρήση συμπίεσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή του φάσματος. Η μονάδα 
επεξεργασίας του ήχου θα ανταποκρίνεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή του ηχητικού φάσματος 
και θα μειώνει την στάθμη στην συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων, για όσο διαρκούν οι ήχοι με 
έντονο υψίσυχνο περιεχόμενο. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως αυτού του τύπου η 
επεξεργασία του σήματος είναι εντελώς διαφορετική από την απλή εφαρμογή ενός ζωνοδιαβατού 
φίλτρου και λειτουργεί μόνο τις στιγμές που εμφανίζονται οι συριστικοί ήχοι. Η γενική κατανομή του 
ηχητικού σήματος δεν αλλάζει με την διαδικασία του De-essing.
Όταν θέλετε να εφαρμόσετε την τεχνική του De-essing δεν πρέπει να συνδέσετε τον ισοσταθμιστή 
στο σύνολο του ηχητικού σήματος αλλά στον βρόγχο DETECTOR LOOP του συμπιεστή. Έτσι ο 
ισοσταθμιστής θα τοποθετηθεί στον βρόγχο ελέγχου του επεξεργαστή και θα ελέγχει την 
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συμπεριφορά των κυκλωμάτων επεξεργασίας. Οι κεντρικές συχνότητες των φίλτρων (αποκοπής ή 
ενίσχυσης) του ισοσταθμιστή πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στις 
συχνότητες που εμφανίζονται οι συριστικοί ήχοι, όλες οι άλλες περιοχές συχνοτήτων πρέπει να 
εξασθενούν, ώστε τελικά η μονάδα συμπίεσης να ανταποκρίνεται (συμπιέζει) μόνο τις επιλεγμένες 
περιοχές συχνοτήτων. Με αυτό τον τρόπο οι συριστικοί ήχοι μπορεί να περιοριστούν σημαντικά.

Σύνδεση του συμπιεστή προκειμένου να τον χρησιμοποιήσετε σαν συσκευή De-esser (μείωση των συριστικών 
συμφώνων)

Βασικές ρυθμίσεις για την λειτουργία De-Esser

Ρυθμιστικό Ρύθμιση
EXP.ΤHRESHOLD OFF
THRESHOLD +20dbu
RATIO ∞
AUTO (διακόπτης) Δεν είναι πιεσμένος
ATTACK 0.1msec
RELEASE 0.1sec
OUTPUT 0dB
PROCESS OFF

1. Στρέψτε το ρυθμιστικό THRESHOLD αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού εωσότου 
στην μπάρα του ενδεικτικού GAIN REDUCTION εμφανιστεί μια κατάλληλη ένδειξη.
2. Ρυθμίστε τις περιοχές επίδρασης του ισοσταθμιστή (γενικά αυτή η περιοχή είναι από 6 έως 
10ΚΗz) εωσότου οι συγκεκριμένες περιοχές του ισοσταθμιστή βρίσκονται στην περιοχή που 
εμφανίζονται οι συριστικοί ήχοι.
3. Ρυθμίστε εκ νέου το ρυθμιστικό THRESHOLD έτσι ώστε η μονάδα του συμπιεστή να λειτουργεί 
μόνο όταν εμφανίζονται οι συριστικοί ήχοι που θέλετε να καταστείλετε.

Η καταστολή της στάθμης, μέσω του ρυθμιστικού OUTPUT, δεν είναι αναγκαία. Αν και οι χρόνοι 
ATTACK και RELEASE που προτείνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν αποδειχτεί 
αποτελεσματικοί αυτές οι δύο παράμετροι μπορεί, αν είναι αναγκαίο, να ρυθμιστούν εκ νέου ώστε να 
επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η λειτουργία AUTO δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

2.2 Επιλεκτικό, στο φάσμα της συχνότητας, φιλτράρισμα ανεπιθύμητων σημάτων

Τόσο η σύνδεση των συσκευών όσο και οι ρυθμίσεις είναι αντίστοιχες. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή 
είναι η ρύθμιση των φίλτρων του ισοσταθμιστή όπου οι κεντρικές συχνότητες θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχες με το φάσμα συχνοτήτων των ήχων που θέλετε να καταστείλετε.

2.3 Καταστολή μουσικών οργάνων κατά την διάρκεια μιας εγγραφής

Η μονάδα του συμπιεστή επιτρέπει να κάνετε διορθώσεις σε ήδη ηχογραφημένο υλικό. Αν για 
παράδειγμα σε μια εγγραφή μια μπότα από ντραμς χρειάζεται να χαμηλώσει σε στάθμη, 
εξασθενήστε, μέσω του ισοσταθμιστή, την περιοχή γύρω από τα 150Hz. Mε αυτή την ρύθμιση 
προκαλείτε συμπίεση μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή και το ηχητικό σήμα θα συμπιέζεται μόνο σε 
πολύ δυνατά χτυπήματα της μπότας.

2.4 Τονισμός ενός μουσικού οργάνου κατά την διάρκεια μιας εγγραφής

Η μονάδα του συμπιεστή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα (από ότι περιγράφεται στην 
προηγούμενη παράγραφο). Ταιριάξτε τις περιοχές λειτουργίας του ισοσταθμιστή στο φάσμα του 
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μουσικού οργάνου που θέλετε να ενισχύσετε (συνίσταται να χρησιμοποιήσετε φίλτρα τύπου Notch με 
μεγάλες κλίσεις). Σε αυτή την εφαρμογή μειώστε ελαφρά μόνο τις συχνοτικές περιοχές που έχετε 
επιλέξει. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας του συμπιεστή θα είναι μια υποκειμενική μείωση στην 
ηχητική ένταση του συνόλου του προγράμματος. Μόνο οι συχνότητες που έχετε επιλέξει να επιδρά ο 
ισοσταθμιστής θα παραμένουν ασυμπίεστες και έτσι θα γίνονται αντιληπτές σαν δυνατότερες από το 
υπόλοιπο ηχητικό σήμα. Αυτού του τύπου η επεξεργασία βοηθά επίσης στο να τονίζετε μουσικά 
όργανα κατά την διάρκεια πού χαμηλών περασμάτων έτσι ώστε να προβάλλονται καλύτερα.

2.5 Μείωση της ανάδρασης σε εφαρμογές ηχητικής κάλυψης

Η μείωση της ηχητικής ανάδρασης σε κάλυψη ζωντανών μουσικών παραστάσεων ή ομιλιών είναι 
μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, αν χρησιμοποιείτε μόνο ζωνοδιαβατά φίλτρα ή κάποιον 
ισοσταθμιστή. Ο δυναμικός έλεγχος της ακουστικής ανάδρασης, με την βοήθεια μιας συσκευής 
συμπίεσης, είναι μια καλύτερη λύση. Οι συνδεσμολογίες των συσκευών είναι παρόμοιες με αυτή που 
θα κάνατε στην περίπτωση του De-essing (Ο ισοσταθμιστής συνδέεται στον βρόγχο DETECTOR
LOOP του συμπιεστή). Για να καταστείλετε αποτελεσματικά την ηχητική ανάδραση θα πρέπει να 
ρυθμίσετε τις κεντρικές συχνότητες των φίλτρων του ισοσταθμιστή έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις 
βασικές συχνότητες συντονισμού (ρυθμούς ταλάντωσης) του χώρου που καλύπτεται ηχητικά. Αυτές 
οι κεντρικές συχνότητες που έχετε επιλέξει, ουσιαστικά, θα ελέγχουν την λειτουργία του συμπιεστή. 
Το σήμα που θα προέρχεται από τον ισοσταθμιστή θα ¬τροφοδοτείται στην είσοδο DETECTOR
LOOP του συμπιεστή ενώ το σύνολο του ηχητικού σήματος δρομολογείται μέσω του συμπιεστή από 
την είσοδο IN. Όταν εμφανίζεται ακουστική ανάδραση, ο συμπιεστής προσωρινά, θα μειώνει το 
κέρδος του συστήματος και έτσι θα καταστέλλεται η ακουστική ανάδραση. Σε αντίθεση με τις τεχνικές 
που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, η συνολική απόκριση του συστήματος PA δεν 
επηρεάζεται. Η χρήση του συμπιεστή σε αυτή την εφαρμογή μειώνει σημαντικά την πιθανότητα 
καταστροφής των ηχείων του συστήματος.

Σύνδεση του συμπιεστή για μείωση της ακουστικής ανάδρασης (σε συνεργασία με ισοσταθμιστή)

3. ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η συσκευή συμπίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να χαμηλώνει η μουσική κάλυψη στο 
χώρο όταν αναγγέλλεται κάποιο μήνυμα από έναν εκφωνητή. Σε αυτή την εφαρμογή ο συμπιεστής 
χρησιμοποιείται σαν αυτόματο ρυθμιστικό μείωσης της ηχητικής στάθμης που ελέγχεται από το 
μικρόφωνο του εκφωνητή. Το μικρόφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην είσοδο DETECTOR
LOOP μέσω ενός κατάλληλου προενισχυτή μικροφώνου. Το ηχητικό σήμα της μουσικής κάλυψης και 
η φωνή του εκφωνητή στην συνέχεια ¬μιξάρονται. Αυτή η εφαρμογή συνήθως χρησιμοποιείται σε 
κλαμπ, ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ.

Σύνδεση του συμπιεστή για συμπίεση του μουσικού σήματος κατά την διάρκεια φωνητικών αναγγελιών.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Τύπος Με φίλτρο RF και servo balanced
Ακροδέκτες XLR και ¾’’ TRS
Αντίσταση 50ΚΩ Ισορροπημένη, 25ΚΩ μη ισορροπημένη
Κανονική στάθμη Λειτουργίας +4dBu / -10dBV (κατ’ επιλογή)
Μέγιστη στάθμη εισόδου +21 dBu
CMRR Τυπικό 40dB, >55dB@1KHz
ΕΙΣΟΔΟΣ DETECTOR
Τύπος Αποσύζευξη DC, μη ισορροπημένη. ¾’’ καρφί
Αντίσταση >20ΚΩ
Μέγιστη στάθμη εισόδου +21dBu
ΕΞΟΔΟΣ
Τύπος Ηλεκτρονικό κύκλωμα απομόνωσης
Ακροδέκτες XLR
Αντίσταση 60 Ω Ισορροπημένο, 30 Ω μη ισορροπημένη
Μέγιστη στάθμη εξόδου +21dBu
Eύρος 20Ηz – 20KHz +0/-0.5dB
Απόκριση συχνότητας 0,35Hz – 200KHz, +0 / -3dB
Θόρυβος >-95dBu, μη ζυγισμένος, 22Hz-22KHz
THD 0,04%
IMD 0,01%
Διαφωνία καναλιών -<100dB, 22Hz-22KHz
CMR >60dB
TMHMA EXPANDER
Τύπος IRC
Τhreshold Μεταβλητό (OFF έως +10dBu)
Attack <1mS / 100dB
Release 100mS / 100dB
TMHMA COMPRESSOR
Τύπος IKA
Τhreshold Μεταβλητό (-40 έως +20dBu)
Ratio Μεταβλητό (- 1:1  έως ∞ :1dBu)
Tύπος φίλτρου Τhreshold Hard Knee
Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου ATTACK Μεταβλητή (-0,1 έως 200mS / 20dB)
Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου RELEASE Μεταβλητή (-0,05 έως 4S / 20dB)
Χρόνος AUTO ATTACK 15mS@10dB, 5mS @ 20dB, 3mS @ 30dB
Χρόνος AUTO RELEASE Εξαρτώμενος από το πρόγραμμα 125dB/sec
Έξοδος Μεταβλητή (-20 +20dB)
TMHMA DYNAMIC ENHANCER
Τύπος Δυναμικά ελεγχόμενη ενίσχυση συχνοτήτων
Process Μεταβλητή (OFF έως 6dB)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Tάση AC 100-120VAC/60Hz ή 200-240VAC / 50Ηz
Κατανάλωση 9Watts
Ασφάλεια Τ250mA, 250V
Διαστάσεις 44 x 182 x 165 mm
Βάρος 2.2kg


