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WYBRANE PARAMETRY 

TECHNICZNE
Impedancja wejściowa: > 40 kΩ
Zakres dynamiki: 
>110 dB wejście, >112 dB wyjście (ważone)
Maksymalny poziom na wejściu: +20 dBu
Zniekształcenia THD+N: 0,002%
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Napięcie zasilające mikrofon RTA: +15V DC
Impedancja wejścia RTA MIC: 150 Ω
Pobór mocy: 25W
Masa własna: 2,5 kg

CENA
2504 zł brutto

DYSTRYBUTOR
ESS Audio, Warszawa
tel.: 022 751 42 48
www.essaudio.pl

Szybko okazało się, że system wymaga dostroje-
nia, w szczególności uporządkowania wymagały 
tony niskie. Przede wszystkim przeszkadzał mi 
brzydki rezonans, wytwarzany przez subbasy. 
Intuicyjnie wcisnąłem przycisk EQ i wybrałem 
korektor parametryczny na torze niskich czę-
stotliwości. Przy pomocy tegoż szybko udało 
mi się zlokalizować i przytłumić rezonans (ok. 
160 Hz). Pomimo iż urządzenie na początku wy-
dawało się skomplikowane, obniżenie częstotli-
wości podziału z 200 Hz na 120 Hz i dokonanie 
niezbędnych cięć korektorem nie stanowiło 
problemu. Pozostało jeszcze opóźnienie nadsta-
wek względem subbasów o kilka milisekund, aby 
skorygować fazy i przez to zmniejszyć wrażenie 
„mułowatości” basu z „odwrotek”. Przy pomocy 
DriveRacka również i ta operacja okazała się nie-
skomplikowana – wystarczyło wcisnąć przycisk 
Delay i ustawić parametry. Gdy już skończyłem 
„zabawę” z basem, pozostało jeszcze skorygowa-
nie pasma przy ok. 7 kHz, które koaksjalny driver 
BMS trochę zbyt mocno eksponuje, i już można 
było przystąpić do komfortowej realizacji. Dzięki 
niepozornie wyglądającemu urządzeniu udało się 
sprawnie z grubsza dostroić system, wykorzy-
stując tylko niewielką część drzemiących w nim 
możliwości. 

dbx DriveRack PA
kompletny system korekcji i kontroli głośników

Z DriveRackiem po raz pierwszy miałem styczność prawie dwa lata temu, gdy realizowałem 
dźwięk podczas imprezy plenerowej w jednej z przepięknych miejscowości wypoczynkowych 
na Helu. Wówczas system nagłośnieniowy składał się z całkiem niezłych nadstawek fi rmy 
Pol-Audio z koaksjalnym driverem oraz niefi rmowych, tubowych subbasów typu „odwrotka”. 
Całym systemem zarządzał DriveRack PA. Ponieważ nigdy wcześniej nie miałem do czynienia 
z tym urządzeniem, postanowiłem zacząć od ustawień, które wpisali weń właściciele 
aparatury.

Co drzemie 
w DriveRacku PA
Od czasu wspomnianego koncertu, widywa-
łem dbx DriveRack PA w niejednym racku 
nagłośnieniowym. Jest to urządzenie stosowane 
dość chętnie, ze względu na bogactwo funkcji 
i nieskomplikowaną obsługę. DriveRack PA, jak 
podaje producent, stanowi kompletny system 
korekcji i kontroli głośników. Urządzenie to, 
mieszczące się w obudowie 19’’ o wysokości zale-
dwie 1 U, funkcjonalnie stanowi ekwiwalent kilku 
procesorów analogowych (korektory, crossovery, 
procesory dynamiki), które mogłyby zapełnić cał-
kiem pokaźnej wysokości rack. Zobaczmy więc, 
co kryje się w tym niepozornie wyglądającym 
„pudełku”? Lista funkcji wygląda imponująco: 
sygnał z wejścia możemy przepuścić przez ko-
rektor graficzny (GEQ), filtry antysprzężeniowe, 
generator subharmonicznych oraz kompresor. 
Następnie sygnał przechodzi przez 3-drożną 
zwrotnicę (crossover), a na każdym z trzech 
stereofonicznych torów wyjściowych mamy do-
datkowo korektor parametryczny (PEQ), limiter 
oraz linię opóźniającą. Ponadto DriveRack PA wy-
posażono w funkcje ułatwiające dostrojenie syste-
mu – wejście służące do podłączenia mikrofonu 

pomiarowego oraz analizator widma działający w 
czasie rzeczywistym (RTA – Real Time Analyzer). 
Całość dopełniają wskaźniki poziomu sygnału na 
wejściu oraz na każdym z wyjść.
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Na panelu tylnym dbx DriveRack PA znajdziemy 
2 symetryczne wejścia analogowe (złącza XLR), 
oraz 6 symetrycznych wyjść analogowych (rów-
nież złącza XLR). Ponieważ urządzenie posiada 
wbudowany zasilacz, do sieci podłączamy je stan-
dardowym kablem sieciowym. Nie znajdziemy 
tu złącz cyfrowych ani MIDI – wszystkie funkcje 
urządzenia dostępne są z panelu przedniego. 

Obsługa
Stworzenie urządzenia posiadającego wiele 
funkcji, a jednocześnie pozostającego prostym 
i intuicyjnym w obsłudze jest nie lada wyzwaniem. 
W DriveRacku poradzono sobie z tym poprzez 
zastosowanie wielofunkcyjnego wyświetlacza, 
przycisków przyporządkowanych poszczegól-
nym blokom funkcjonalnym oraz uniwersalnego 
pokrętła (będącego jednocześnie przyciskiem) 
służącego do ustawiania parametrów.

W dużym uogólnieniu, obsługa urządzenia spro-
wadza się do wybrania bloku, który nas interesuje 
(korekcja, kompresja, zwrotnica itp.), oraz edycji 
parametrów. Parametry dotyczące wybranego 
bloku dla wygody podzielono na strony, które 
możemy sprawnie przełączać. Jak zaznaczyłem 
na początku tekstu, nawet osoba, która nie 

miała z urządzeniem wcześniej do czynienia, 
powinna w miarę szybko się w nim odnaleźć. 
Minusem natomiast jest mały wyświetlacz, który 
wymusza stosowanie skrótów w wyświetlanych 
oznaczeniach. Producent dołożył wszelkich sta-
rań, aby informacje na wyświetlaczu były czytelne, 
jednak często tych informacji jest sporo i trudno 
je wszystkie szybko ogarnąć wzrokiem.

Skonfigurowanie urządzenia od podstaw ułatwia 
funkcja Wizard, która prowadzi użytkownika 
„za rączkę” przez cały proces konfiguracji, zadając 
kolejno pytania dotyczące systemu nagłośnienia, 
który ma być obsługiwany DriveRack PA. Podob-
ny kreator pozwala na automatyczne ustawienie 
korekcji systemu przy wykorzystaniu mikrofonu 
pomiarowego. Trzeci kreator przeprowadza użyt-
kownika poprzez proces wykrywania i eliminacji 
sprzężeń akustycznych.

Podział pasma
Po wciśnięciu przycisku Xover możemy edyto-
wać ustawienia zwrotnicy częstotliwościowej. 
Pasmo możemy dzielić filtrami Butterwortha 
o nachyleniu 6, 12, 18 lub 24 dB/oct bądź filtrami 
Linkwitz-Riley o nachyleniu 12 lub 24 dB/oct. Czę-
stotliwości podziału możemy ustawiać dowolnie 

w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Menu pozwala 
również na ustawienie poziomów na poszczegól-
nych wyjściach, dzięki czemu możemy w prosty 
sposób ustalić proporcje np. między nadstawkami 
i subbasami.

Korektory
W torze sygnału, zaraz po wejściu znajdziemy 
graficzny korektor tercjowy (GEQ). Korektor 
pozwala na regulację 28 pasm (od 31,5 Hz do 
16 kHz) w zakresie od -12 do + 12 dB (krok co 
0,5 dB) i może działać zarówno w trybie stereo, 
jak i dla obu kanałów niezależnie. Korektor gra-
ficzny przyda się do ogólnego dostrojenia systemu 
i wycięcia częstotliwości sprawiających problemy 
(np. rezonanse pomieszczenia). Korekcja działa 
z nieznacznym opóźnieniem, a więc za każdym 
razem po wprowadzeniu zmiany musimy chwilę 
odczekać zanim wpłynie ona na dźwięk.

Zaraz za zwrotnicą, na każdym wyjściu znajduje 
się korektor parametryczny (PEQ), 2- lub 3-za-
kresowy. Korektory te są w pełni parametryczne, 
można przy ich pomocy ustawiać częstotliwość, 
wzmocnienie oraz dobroć, a także korzystać 
z korektorów półkowych (shelf) dla tonów 
niskich i wysokich. Korektory parametryczne 



Symetryczne złącza XLR

świetnie nadają się do skompensowania nierów-
ności charakterystyk zestawów głośnikowych 
podłączonych za pośrednictwem wzmacnia-
czy do poszczególnych wyjść. Dzięki funkcji 
Flattern/Restore możemy porównać brzmienie 
z ustawioną korekcją z brzmieniem bez korekcji, 
bez konieczności ręcznego zerowania ustawień.

Eliminator sprzężeń
Do walki ze sprzężeniami producent wyposażył 
urządzenie w system AFS (Advanced Feedback 
Suppression). System składa się z 12 bardzo 
wąskich filtrów, które w minimalny sposób in-
gerują w materiał muzyczny, spełniając przy tym 
podstawowe zadanie – wycięcie sprzęgającej 
częstotliwości. Dodatkowo, gdy określimy ro-
dzaj nagłaśnianej imprezy (mowa, cicha lub głośna 
muzyka), urządzenie ustawi optymalną dla danego 
materiału dobroć filtrów. Filtry mogą pracować 
w dwóch trybach: Fixed (ustawione na stałe) 
oraz Live (włączane automatycznie po wykryciu 
sprzężenia). Sami możemy określić, ile filtrów ma 
działać w trybie Fixed, a ile w trybie Live, oraz jak 
długo mają działać filtry Live po wykryciu sprzę-
żenia (wyłączą się one po ustalonym przez nas 
czasie). Algorytmy wykrywania sprzężeń są ge-
neralnie skuteczne, jednak do perfekcji im jeszcze 
nieco brakuje. Bywa, że tony będące elementem 
muzyki interpretowane są jako sprzężenie, pod-
czas, gdy jakaś lekko „podjeżdżająca” częstotli-
wość nie zostanie zlokalizowana. Niemniej jednak 
automatyczny system eliminacji sprzężeń może 
oddać nieocenione usługi w sytuacji, gdy zespół 
nie ma swojego dźwiękowca, który czuwałby 
nad sprzętem. W pozostałych przypadkach nadal 
najskuteczniejszą wydaje się metoda polegająca 
na „przegwizdaniu” systemu przed koncertem 
i zapięciu filtrów na stałe (Fixed). 

Syntezator 
subharmonicznych
Bywa czasami, że – pomimo iż dysponuje-
my potężnymi subwooferami – bas nie jest 
wystarczająco głęboki. Często wynika to np. 
z kiepskiego bębna centralnego perkusisty, który 
po prostu nie jest w stanie wytworzyć z siebie 
częstotliwości odpowiedzialnych za głęboki bas 
i kręcenie korekcją niewiele pomaga. Musimy te 
częstotliwości wytworzyć sami – w takich sytu-
acjach przydaje się syntezator subharmonicznych. 
Może on automatycznie wytwarzać dodatkowe 
tony z zakresu 24-36 Hz oraz 36-56 Hz, których 
udział w sygnale możemy dozować. Zalecam tutaj 
daleko idącą ostrożność, ponieważ zbyt mocne 
sygnały z tego zakresu nie zawsze będą słyszalne 
(nie każdy subwoofer jest w stanie przetworzyć 
szczególnie ten niższy zakres), natomiast niosą 
ze sobą potężną dawkę energii. Nieświadome 
posługiwanie się tą funkcją może doprowadzić 
do uszkodzenia głośników. Niemniej jednak, 
jeżeli dysponujemy odpowiednio nisko schodzą-
cymi subwooferami, świadomie użyty generator 
subharmonicznych może wzbogacić sygnał o 
dodatkowego „kopa”.

Procesory dynamiki
Kompresor, specjalność firmy dbx, został umiesz-
czony w torze sygnału jako ostatni blok przed 
zwrotnicą. Kompresor działa na pełnym paśmie, 
oferując możliwość pracy z miękkim (OverEasy) 
lub twardym kolanem – charakterystykę kom-
presji możemy dostosować do naszych potrzeb. 
Mamy tu możliwość regulacji standardowych 
parametrów: progu zadziałania (Threshold) 
i nachylenia (Ratio), możemy również skompen-
sować głośność parametrem Gain, co przydaje 
się szczególnie, jeżeli ustawiliśmy mocną kom-

presję. Kompresor wejściowy może również 
zostać ustawiony tak, aby działał jako limiter. 
Umiarkowane ustawienia kompresji mogą nieco 
„ocieplić” brzmienie np. nagłaśnianego koncertu 
z żywymi instrumentami.

Limitery umieszczone zostały na każdym z wyjść 
w taki sposób, aby stanowiły niezależne zabezpie-
czenia poszczególnych wzmacniaczy. Również tu-
taj mamy regulację progu zadziałania oraz wybór 
charakterystyki, niezależnie dla każdego z wyjść. 
Każdorazowo interwencja limiterów sygnalizowa-
na jest diodami nad wskaźnikami wysterowania 
przy odpowiednim wyjściu.

Linia opóźniająca
Każde z wyjść posiada niezależną linię opóźniają-
cą, która przyda się szczególnie do wyrównania 
fazowego głośników w systemach wielodrożnych. 
Opóźnienie możemy wprowadzać w sekundach, 
stopach bądź w metrach, zgrubnie lub bardzo 
precyzyjnie. Czasami opóźnienie całości syste-
mu o kilka milisekund (a więc praktycznie nie-
zauważalne) pozwala na zwiększenie odstępu 
od sprzężeń akustycznych, co również warto 
mieć na uwadze. Niestety, zakres regulacji 
(max. 3,43 m) nie pozwala na opóźnienie gło-
śników dogłaśniających strefy, które zwykle stoją 
w odległości kilkunastu-kilkudziesięciu metrów 
od głównej linii nagłośnienia. Dlatego też funkcja 
opóźnienia przyda się nam tylko przy systemie 
głównym. Jeżeli musimy obsłużyć system wielo-
strefowy, warto zwrócić uwagę na „większego 
brata” – DriveRack 260 firmy dbx. 

Narzędzia pomiarowe
Urządzenie posiada wejście służące do podłą-
czenia mikrofonu pomiarowego (zalecany dbx 

Wskaźniki poziomu wysterowania na wejściach i wszystkich wyjściach.
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Różne konfiguracje pracy zwrotnicy DriveRack PA

RTA-M), wbudowany generator szumu różo-
wego oraz analizator widma działający w czasie 
rzeczywistym (RTA). Narzędzia te, w połączeniu 
z mikrofonem pomiarowym (który można do-
kupić osobno), pozwalają na dostrojenie nagło-
śnienia z większą precyzją niż „na ucho”. Warto 
zaznaczyć, że RTA działa tylko podczas procesu 
automatycznego ustawiania korekcji systemu, 
ponadto wymaga pewnego minimalnego po-
ziomu głośności na sali, aby w ogóle pomiar był 
możliwy. Trochę szkoda, że funkcja RTA nie jest 
dostępna osobno, „od ręki” – czasami przecież 
chcielibyśmy wesprzeć się analizatorem wid-
ma, ustawiając proporcje pomiędzy głośnikami 
w systemie wielodrożnym.

Dostępne są 3 poziomy precyzji obliczeń, z cze-
go najwyższy działa najwolniej – trzeba uzbroić 
się w cierpliwość. W praktyce widać jednak, 
że aby osiągnąć zadowalające efekty, zwykle 
wystarcza średni lub nawet niski poziom pre-
cyzji obliczeń. Ważną rolę odgrywa prawidłowe 
ustawienie mikrofonu pomiarowego – najlepiej 
sprawdzić wyniki pomiarów w kilku miejscach, 
aby zapobiec przekłamaniu pomiaru poprzez 
lokalne wzmocnienia i wygaszenia wywołane 
przez fale stojące.

Trzeba stwierdzić, że funkcja automatycznej ko-
rekcji działa całkiem przyzwoicie. Przy pomocy 
kreatora prowadzącego użytkownika poprzez 
kolejne etapy, można szybko i skutecznie do-

stroić system nagłośnieniowy w danych warunkach 
akustycznych.

Programy i ustawienia
DriveRack PA posiada 50 programów, z czego 25 
to ustawienia fabryczne, a pozostałe 25 to komórki 
pozwalające na zapisanie ustawień użytkownika. 
Ponieważ firma dbx jest częścią Harman Group, 
wśród ustawień procesora znajdziemy gotowe 
konfiguracje, składające się z urządzeń firm rów-
nież należących do tej grupy, takich jak Crown 
(końcówki mocy) czy JBL (zestawy głośnikowe). 
W programach znajdziemy również ustawienia 
dotyczące niektórych zestawów głośnikowych 
innych znanych producentów: EAW, Yamaha, 
Mackie, Electro-Voice oraz Cervin-Vega. Jeżeli po-
siadamy nagłośnienie innych firm, musimy stworzyć 
własne ustawienia. Gotowe presety uwzględniają 
ustawienia różnych bloków procesora pod kątem 
optymalnego dostrojenia obsługiwanego sprzę-
tu, włączając w to korekcję częstotliwościową 
i fazową, odpowiedni podział pasma i proporcje 
pomiędzy poszczególnymi torami wyjściowymi 
oraz zabezpieczenie przed przesterowaniem. 

Kontrola sygnałów
Wskaźniki wysterowania zajmują sporą część 
panelu przedniego DriveRacka. Mamy tu kontrolę 
nad poziomami sygnału na każdym z wejść i wyjść. 
Mierniki wyskalowano w dBu, a poszczególne 
poziomy pokazywane są przez zaświecenie odpo-
wiedniej diody LED. Dodatkowo, nad miernikami 69
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wyjściowymi umieszczono po jednej diodzie 
Threshold, sygnalizującej przekroczenie progu 
limitera ustawionego w danym torze.

Dzięki bardzo czytelnej sekcji mierników 
możemy błyskawicznie ocenić poziomy sygna-
łów podawanych na wejście urządzenia oraz 
na poszczególne wyjścia. Jeżeli wystąpi problem 
związany ze zbyt wysokim poziomem sygnału 
(przesterowanie, zadziałanie zabezpieczenia), 
jeden rzut oka pozwala sprawdzić, na którym 
kanale się on pojawił.

Pomiary
W ramach testu dokonałem pomiaru toru 
akustycznego DriveRacka, z uwzględnieniem 
działania korekcji. Test polegał na podłączeniu 
urządzenia do karty dźwiękowej M-Audio Delta 
Audiophile 2496 i użyciu programu RightMark. 

Jak widać z wykresu, pasmo przenoszenia przy 
zerowych ustawieniach (linia zielona) jest bardzo 
wyrównane i rozciąga się aż do 20 kHz, gdzie 
zachodzi filtrowanie z bardzo stromym zboczem. 
Aby zobrazować działanie korekcji, wyciąłem 
częstotliwości 160 Hz; 3,15; 4 oraz 5 kHz. Filtry 
działają precyzyjnie, a podnoszenie się sąsiednich 
pasm przy wycinaniu wybranych (zjawisko cha-
rakterystyczne dla korekcji ogółem) w badanym 
urządzeniu nie jest znaczne, co świadczy o dobrej 
jakości algorytmach. Zmierzone zniekształcenia 
harmoniczne (THD) wynoszą 0,0028%, znie-
kształcenia intermodulacyjne – 0,014%. Należy 
wziąć pod uwagę, że pomiary dokonywane były 
przy połączeniu niesymetrycznym i mają charak-
ter ogólnoorientacyjny. 

Przykładowe 
zastosowania
DriveRack PA jest urządzeniem elastycznym, 
dającym możliwość ustawienia wielu różnych 
konfiguracji systemu nagłośnieniowego. Dyspo-
nując sześcioma niezależnymi wyjściami, możemy 
przy jego pomocy tworzyć dość złożone systemy, 
poczynając od stereofonicznych z aktywnym po-
działem pasma: 2-drożnych (bi-amp) i 3-drożnych 
(tri-amp). 

Możliwości jest naprawdę sporo, wszystko zależy 
od wyobraźni i wiedzy technika konfigurującego 
system nagłośnieniowy.

Podsumowanie
dbx DriveRack PA jest uniwersalnym „kom-
bajnem”, łączącym w obudowie 1 U właściwie 
wszystkie urządzenia, jakie należałoby wpiąć 
pomiędzy mikser a wzmacniacze, nawet 
w rozbudowanym systemie nagłośnieniowym. 
Urządzenie pracuje stabilnie, nie wprowadza 
własnych szumów, przynajmniej nie na słyszal-
nym poziomie. 

W kwestiach brzmieniowych mam tylko jedną 
uwagę – DriveRack PA nie jest do końca przezro-
czysty brzmieniowo przy zerowych ustawieniach. 
Sygnał przepuszczony przez urządzenie bardzo 
subtelnie różni się od sygnału oryginalnego, po-
równywanego bezpośrednio. Różnicę tę (trud-
ną do zdefiniowania) udało nam się usłyszeć 
w warunkach studyjnych, ale nie znalazła ona 
potwierdzenia w pomiarach, ani odzwierciedle-
nia w parametrach urządzenia. W normalnych 
warunkach prawdopodobnie wcale tej różnicy 
nie usłyszymy, więc wspominam o niej tylko 
z obowiązku, wszakże testy należy przeprowa-
dzać rzetelnie.
Warto zaznaczyć, że DriveRack PA znajdzie 
zastosowanie zarówno w małych zestawach 
nagłośnieniowych, jak i w dość rozbudowanych 

systemach. Jeżeli posiadamy już mały zestaw na-
głośnieniowy, zakup DriveRack PA byłby rozsądną 
pierwszą pozycją na liście dalszych inwestycji. Jest 
to urządzenie, które przyda się od samego po-
czątku, a stopień jego wykorzystania będzie rósł 
w miarę rozbudowy naszej aparatury nagłośnie-
niowej. Możemy mieć pewność, że urządzenie 
nie stanie się w naszym systemie przysłowiowym 
„wąskim gardłem”.

Podsumowując, DriveRack PA jest w stanie 
zapewnić kompleksową obsługę systemu nagło-
śnieniowego, co w połączeniu z jego niewielkimi 
rozmiarami (tylko 1U w racku), intuicyjną obsługą 
i niewygórowaną ceną czyni go godnym polecenia 
szczególnie właścicielom aparatury przenośnej.

Przemysław Waszkiewicz

Przykładowa konfiguracja – praca w układzie trójdrożnym

Linia zielona – zerowe ustawienia korekcji; linia niebieska – wycięte wybrane częstotliwości.
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